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O presente documento constitui o “Plano Estratégico do Instituto Politécnico de Beja 2025”, da responsabilidade da sua 

Presidência e desenvolvido em conjunto com o Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano (CEDRU). 

O Plano pretende constituir-se como o instrumento de reflexão e referência estratégica para o horizonte temporal 2025, 

tendo em vista a prossecução da missão do IPBeja num contexto particularmente desafiador para a região e para a 

própria instituição, respetivo corpo docente e não-docente e alunos atendendo, em particular, aos efeitos disruptivos 

que resultam da pandemia COVID-19 e da situação de guerra no leste da Europa. Procura contribuir para a afirmação 

do IPBeja ao nível internacional, nacional e regional, reforçando as suas bases de sustentabilidade enquanto instituição 

de referência no domínio territorial, económico e social do Alentejo, interveniente da maior relevância em matéria de 

desenvolvimento regional, empresarial e cultural. 

Neste contexto, tem como ponto de partida os vários planos estratégicos estruturados e implementados para o IPBeja 

ao longo do último decénio e o Programa de Ação da Candidatura “Afirmar o Presente para Sustentar o Futuro”, ao 

cargo de Presidente do IPBeja 2021-2025, apresentado pela Professora Maria de Fátima Nunes de Carvalho, em outubro 

de 2021. Procura definir um referencial estratégico, a ser desenvolvido através de um programa de intervenções 

condutor do âmbito e da atuação dos atores envolvidos no funcionamento e dinamização do IPBeja, num pressuposto 

de colaboração alargado. 

Para além da nota introdutória, o documento é constituído por mais cinco capítulos: 

– no primeiro, procede-se à caraterização e ao enquadramento de alguns domínios relevantes no âmbito da 

atuação do IPBeja, nomeadamente a contextualização territorial e institucional; 

– no segundo, identifica-se a missão e a visão estratégica a alcançar e os domínios de intervenção do Plano; 

– no terceiro, são apresentados os eixos e as ações do programa de intervenção, estruturadas por eixo de atuação; 

– no quarto, apresenta-se o modelo de monitorização e de avaliação que visa assegurar o acompanhamento das 

ações e consolidar a forma de governação do Plano; 

– no quinto, sistematiza-se o cronograma de aplicação e desenvolvimento temporal das ações do Plano. 

 





 Plano Estratégico 2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

CARATERIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Plano Estratégico 2025 

 

  - 13 - 

1.1.  

 

Contexto territorial 

 

A NUTS II Alentejo tem registado ao longo dos últimos decénios uma dinâmica demográfica que se caracteriza por uma 

intensificação do processo de perda populacional, o que constitui um dos aspetos mais relevantes para a sua fragilização 

no contexto nacional. Em 2001, registavam-se 776.585 habitantes, que baixaram para os 757.302 em 2011. Esta 

tendência recessiva continuou a agravar-se no anterior período intercensitário, já que os dados preliminares dos Censos 

de 2021 situam a população residente nas 704.707 pessoas, o que significa uma redução populacional de 6,9%. 

Além da tendência de redução populacional, outro aspeto marcante das tendências demográficas recentes no Alentejo 

está relacionado com o envelhecimento populacional. As classes etárias mais jovens estão a diminuir os seus 

quantitativos, ao passo que nas classes etárias mais velhas se regista um aumento. Entre 2001 e 2011, a população com 

idade até aos 24 anos reduziu-se em mais de 30 mil indivíduos (-14,8%). No mesmo período, a população com idade 

igual ou superior a 65 anos aumentou 5% (19 mil indivíduos). 

Mais recentemente, entre 2011 e 2021, a redução da população com idade até aos 24 anos foi menos severa (-20.581), 

mas ainda assim relevante, correspondendo a um decréscimo de 11,7%. Já os residentes com pelo menos 65 anos 

subiram dos 182.988 para os 190.530, o que representa uma subida de 4,1%. 

 

Figura 1. População residente na NUTS II Alentejo (n.º), vários anos, INE 

 

Considerando o âmbito de atuação do IPBeja e a variação negativa perspetivada para os grupos etários mais jovens, com 

destaque para o relativo entre os 15 e os 24 anos, poder-se-á considerar que a evolução demográfica regional é um 

desafio para o IPBeja, especialmente no que se refere à diminuição da base de potenciais alunos no território alentejano, 

que constitui o espaço de maior influência e proximidade da instituição. 

Além das questões associadas à redução populacional e ao envelhecimento demográfico, o nível de qualificações da 

população residente no Alentejo apresenta um perfil inferior ao verificado para a média nacional. 
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Considerado os dados dos Censos de 2021 relativos ao nível de qualificação da população residente, verifica-se que os 

residentes na NUTS II Alentejo com o ensino superior completo correspondiam a 13,0% da população total, valor inferior 

ao verificado ao nível nacional (17,4%)1. No que se refere à proporção da população sem qualquer nível de escolaridade, 

o Alentejo registava, no mesmo ano, um valor de 15,7%, sendo que ao nível nacional este se situava nos 13,7%. 

No caso dos dados de 2011, disponíveis com maior desagregação, é possível concluir que os indivíduos com baixas 

qualificações ou sem qualquer tipo de formação escolar se concentram principalmente ao nível dos escalões etários da 

população idosa, sendo que nos escalões etários intermédios (35 a 64 anos) ocorria um padrão de qualificações de nível 

secundário e superior. Neste contexto, é expectável que as futuras gerações venham a aceder a níveis de educação 

superiores aos de gerações anteriores. 

Os dados relativos à taxa de escolaridade do nível de ensino superior da população com idade entre os 30 e 34 anos 

reforçam esta leitura. Observou-se, desde 2011, uma trajetória de aumento ininterrupto da população com esta 

qualificação, no Alentejo, de 17,3%, para 20,3%, em 2015. Em 2020, o ano mais recente disponível, esse valor situava-

se nos 34,4%. 

É igualmente relevante avaliar a situação verificada ao nível do ensino secundário, que constitui a principal forma de 

acesso ao ensino superior. O efetivo total de matrículas no ano letivo 1999/2000 foi de 25.485, valor mais elevado que 

o verificado para 2006/2007, em que se registaram um total de 18.950 alunos matriculados. Mais recentemente, no ano 

letivo de 2019/2020, os alunos matriculados no ensino secundário registaram novo aumento, para as 22.101. 

Uma leitura comparativa entre os anos letivos de 2006/2007 e de 2019/2020 (figura 2) permite verificar algumas 

diferenças na distribuição dos alunos pelas várias ofertas formativas. Uma das mudanças mais relevantes está 

relacionada com a diminuição da proporção de alunos matriculados no regime de ensino regular, em quase 15%. 

 

Figura 2. Alunos matriculados no ensino secundário por oferta de educação e formação na NUTS II Alentejo (%), vários anos, INE 

 

Em tendência contrária, encontram-se as matrículas nos cursos profissionais do ensino secundário de 23,1%, em 

2006/2007, para 34,7, em 2019/2020. As restantes ofertas formativas deste nível não permitem uma comparação direta 

devido à inexistência de dados para um dos períodos em análise. 

 
1 Note-se que estes dados foram obtidos tendo por referência a população residente, independentemente da idade. Isto significa que crianças em frequência escolar, mas 
sem qualquer nível educativo concluído estão enquadradas na categoria daqueles sem qualquer formação. Esta situação decorre do facto de os dados dos Censos 2021 
não estarem totalmente disponíveis à data da elaboração deste documento. 
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As alterações ao nível do padrão de procura pelas várias ofertas formativas de nível secundário constituem um indicador 

relevante das ambições dos jovens da região, que constituem potenciais estudantes do IPBeja. O aumento da frequência 

de cursos profissionais, ainda que não constitua por si um fator limitativo no que diz respeito à prossecução dos estudos 

no ensino superior, orienta os alunos para uma formação num contexto de trabalho e de aptidão profissional que visa, 

principalmente, o desempenho de uma profissão. 

Porém, o facto de estes cursos estarem associados às necessidades de trabalho locais e regionais pode igualmente 

constituir um fator relevante na atração de novos alunos, considerando as caraterísticas da oferta formativa do IPBeja. 

Neste caso, deve haver uma forte proximidade entre o tecido empresarial local e regional e a oferta do IPBeja. Em 2019 

o setor do comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos era o que tinha maior volume 

de negócios na região (7.609 M€), o que correspondia a 35,7% do total do Alentejo. Nos estabelecimentos deste sector 

de atividade estavam empregadas 46.513 pessoas (19,5% do total da região, sendo o segundo valor mais elevado). 

 

Tabela 1. Volume de negócios (€ e %) e pessoal ao serviço (n.º e %) por setor de atividade económica, na NUTS Alentejo em 2019, INE 

Atividade económica 
Volume de Negócios Pessoal ao serviço 

€ % n.º % 
 

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca 2.585.106.848 12,1 48.162 20,2 

Indústrias extrativas 568.236.994 2,7 2.882 1,2 

Indústrias transformadoras 6.131.391.428 28,7 36.327 15,2 

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio 83.615.981 0,4 750 0,3 

Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, 
gestão de resíduos e despoluição 

246.882.703 1,2 2.355 1,0 

Construção 727.561.715 3,4 15.771 6,6 

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos 
automóveis e motociclos 

7.609.083.427 35,7 46.513 19,5 

Transportes e armazenagem 880.010.598 4,1 10.018 4,2 

Alojamento, restauração e similares 753.698.809 3,5 19.836 8,3 

Atividades de informação e de comunicação 166.732.268 0,8 2.125 0,9 

Atividades imobiliárias 173.793.176 0,8 2.573 1,1 

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 501.861.954 2,4 12.389 5,2 

Atividades administrativas e dos serviços de apoio 366.953.275 1,7 16.195 6,8 

Educação 45.648.819 0,2 4.543 1,9 

Atividades de saúde humana e apoio social 289.889.598 1,4 9.269 3,9 

Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 73.825.812 0,3 2.618 1,1 

Outras atividades de serviços 129.474.043 0,6 5.918 2,5 

Total 21.333.767.448 100 238.244 100 

 

O sector que reunia maior número de pessoas ao serviço era a agricultura, onde se inclui a produção animal, a caça, a 

pesca e a atividade florestal, com um total de 48.162 pessoas, ainda que o seu volume de negócios, na ordem dos 2.585 

M€ (12,1% do total regional) fosse apenas o terceiro mais elevado. Este era superado pelo da indústria transformadora, 
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que se situou nos 6.131 M€, que representava 28,7% do volume total de negócios do Alentejo, e empregava 36.327 

pessoas. 

Em comparação com os valores médios nacionais, é notória diferença assinalável no volume de negócios do sector da 

agricultura, que ao nível nacional se situava apenas em 1,9%. No caso da indústria transformadora e do comércio havia 

também diferenças, ainda que menos relevantes. A relevância destes setores é também notória na proporção de pessoal 

ao serviço, especialmente no caso da agricultura, que, a nível nacional era responsável por apenas 5%. Tal indicia maior 

especialização nesta área por parte do Alentejo, o que se reflete também na dimensão do mercado de trabalho deste 

setor. 

Esta distribuição é um fator relevante para a afirmação regional e nacional de instituições como o IPBeja, já que, face às 

suas caraterísticas enquanto instituição produtora de conhecimento e competências, se pode constituir como ator 

fundamental no apoio ao desenvolvimento e operacionalização de ações e investimentos destinados a esses setores. 

De acordo com dados do INE, a taxa de desemprego registada no Alentejo em 2011 foi de 12,4%, valor que subiu para 

os 16,9% em 2013. Os anos seguintes registaram uma trajetória de diminuição, tendo-se atingido os 6% em 2020. Ainda 

que historicamente a região apresente valores de desemprego superior aos nacionais, em 2020 teve o segundo valor 

mais baixo a nível nacional, só superado pelo da Região Centro (5,9%). 

 

Tabela 2. Taxa de Desemprego (%), vários anos, INE 

Taxa de desemprego 

Anos 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

% 
 

Portugal 12,7 15,5 16,2 13,9 12,4 11,1 8,9 7,2 6,6 7 6,6 

Norte 13,0 16,0 17,1 14,8 13,7 12,0 9,8 7,5 6,8 7 6,6 

Centro 10,0 11,7 11,4 10,6 9,2 8,4 6,9 6 5,2 5,9 5,8 

Área Metropolitana 
de Lisboa 

14,1 17,6 18,5 14,9 13,1 11,9 9,5 7,5 7,1 7,7 6,8 

Alentejo 12,4 16,0 16,9 14,3 13,3 12,1 8,4 7,4 7 6 6,6 

Algarve 15,4 17,6 16,9 14,5 12,5 9,2 7,7 6,5 7,2 8,4 8,2 

 

No entanto, em 2021 ocorreu um agravamento deste valor em 0,6 p.p. sendo que o Alentejo foi a única região com um 

agravamento da taxa de desemprego. Esta situação poderá estar relacionada com os efeitos da pandemia de COVID-19, 

e a uma eventual maior vulnerabilidade e exposição do sector económico alentejano aos seus efeitos negativos. 
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1.2.  

 

Caraterização institucional 

 

O IPBeja, com sede na cidade de Beja, teve a sua origem formal com o Decreto-Lei n.º 513-T/79, de 26 de dezembro, 

sendo que os seus mais recentes estatutos foram titulados pelo Despacho normativo n.º 47/2007, de 2 de setembro de 

2008. Atualmente, é constituído por quatro escolas superiores, que constituem Unidades Orgânicas de Ensino e 

Investigação, nomeadamente: 

– Escola Superior Agrária (ESA); 

– Escola Superior de Educação (ESE); 

– Escola Superior de Saúde (ESS); 

– Escola Superior de Tecnologia e de Gestão (ESTIG). 

De acordo com o Serviço de Recursos Humanos, em 31 de dezembro de 2021, encontravam-se associados ao IPBeja um 

total de 282 professores, dos quais dois professores coordenadores principais, 39 professores coordenadores, 80 

professores adjuntos, 58 professores adjuntos convidados, cinco assistentes, 94 assistentes convidados e quatro 

professores ao abrigo da mobilidade estatutária. 

Este corpo docente é responsável pelos conteúdos lecionados, no letivo de 2021/2022, em 17 Cursos Técnicos 

Superiores Profissionais (CTeSP), 16 licenciaturas, 15 mestrados e quatro pós-graduações. 

Além das escolas, existem ainda Unidades Orgânicas de Apoio à Formação e ao Desenvolvimento previstas nos estatutos 

e que contribuem para o processo de ensino, formação e de produção de conhecimento. 

É disso exemplo a Biblioteca, localizada no edifício dos Serviços Comuns e que serve as diferentes Escolas que constituem 

o Instituto. Dispõe de um acervo documental que se distribui por cinco grandes áreas de especialização, nomeadamente, 

Ciências Agrárias, Ciências da Educação, Saúde, Tecnologia e Gestão. 

O Museu Botânico é outra das unidades orgânicas relevante, que tem como objetivo conservar, estudar e divulgar 

objetos e conhecimentos resultantes de recolhas e estudos de botânica económica e etnobotânica desenvolvidos ao 

nível nacional e internacional. 

Finalmente, o Centro de Transferência de Conhecimento (CTC) tem como objetivo identificar e contribuir para ações de 

transferência de conhecimento e tecnologia entre o IPBeja e a comunidade regional e nacional, através da criação e 

estabelecimento de canais de comunicação entre as partes. 

Além destas unidades, existe ainda de uma unidade funcional composta pelos Serviços de Ação Social (SAS) que 

asseguram as funções de Ação Social Escolar de modo a garantir o funcionamento de um sistema que permita o acesso 

e frequência do ensino superior a todos os estudantes em condições de igualdade. Compete ao SAS, entre outras 

atribuições, conceder bolsas de estudo e criar, manter e gerir as residências, refeitórios e bares afetos à instituição. 

Na figura seguinte, encontram-se os organigramas do IPBeja, incluindo os dos seus órgãos, administração e serviços 

centrais. 
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Figura 3. Organogramas da instituição, IPBeja
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Estas estruturas e o corpo docente contribuem para o sucesso do IPBeja no desempenho das suas atribuições que, de 

acordo com os seus estatutos, são as seguintes: 

– a realização de ciclos de estudos visando a atribuição de graus académicos, bem como de outros cursos pós-

secundário, de cursos de formação pós-graduada e outros, nos termos da lei; 

– a criação do ambiente educativo adequado ao desenvolvimento da sua missão; 

– a realização da investigação, experimentação e o apoio e participação em instituições científicas; 

– a transferência e valorização do conhecimento científico e tecnológico; 

– a realização de ações de formação profissional e de atualização de conhecimentos; 

– a prestação de serviços à comunidade e de apoio ao desenvolvimento; 

– a cooperação e o intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições congéneres, nacionais e estrangeiras; 

– a contribuição, no seu âmbito de atividade, para a cooperação internacional e para a aproximação entre os 

povos, com especial destaque para os países de língua portuguesa e os países europeus; 

– a produção e difusão do conhecimento e da cultura. 

Com base nas suas atribuições, estruturas orgânicas e funcional, bem como no seu corpo docente e não docente, o 

IPBeja tem um papel de destaque no Alentejo. Assumindo-se como ao serviço da sociedade, a sua missão destina-se à 

produção e difusão do conhecimento, criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza profissional, da 

investigação orientada e do desenvolvimento experimental, concentrado especialmente em formações vocacionais e 

em formações técnicas avançadas, orientadas profissionalmente e incentivando a formação ao longo da vida.  

É num contexto de desafio demográfico e social na região em que se insere e de onde provém parte importante dos 

seus alunos que o IPBeja se constitui como um ator dinamizador do próprio território em que se enquadra. Nesse âmbito, 

a sua estrutura e elementos institucionais devem assegurar uma ação de excelência, inovando constantemente nos seus 

hábitos e práticas, assim como garantir a competência de todos os envolvidos nos vários processos institucionais e 

pedagógicos. 
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1.3.  

 

Enquadramento institucional 

 

A Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, conhecida pela Lei de Bases do Sistema Educativo2, estabeleceu o quadro geral do 

sistema educativo. Mais recentemente, a Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, consagrou o Regime Jurídico das 

Instituições do Ensino Superior (RJIES), sendo que o ensino superior em Portugal se organiza em dois subsistemas, 

nomeadamente o ensino universitário e o ensino politécnico, onde se enquadra o IPBeja enquanto instituição do ensino 

superior. 

De acordo com este Regime Jurídico, as Instituições de Ensino Superior (IES) do ensino politécnico são instituições de 

alto nível orientadas para a criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza profissional, através da 

articulação do estudo, do ensino, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental, que, nos termos da lei, 

podem conferir os graus de licenciado e de mestre. 

Num enquadramento3 de nível nacional, recorrendo a dados do ano letivo de 2020/2021, apresentados na tabela abaixo, 

encontravam-se inscritos no IPBeja um total de 3.193 alunos, valor que representa uma subida de 22,67% face ao 

número de inscritos em 2017/2018. 

Esta valor posiciona o IPBeja na 26.ª posição, de uma lista de 32 IES do ensino superior público no que ao número de 

alunos inscritos diz respeito. Se consideradas apenas as IES do ensino politécnico, o IPBeja situa-se na 13.ª posição de 

um total de 19. 

Destaque-se o facto de o aumento relativo verificado ter sido o quarto mais elevado se consideradas apenas as IES do 

ensino politécnico, apenas superado pelos IP do Cávado e do Ave, Bragança e Guarda, que registaram crescimentos 

percentuais de 39,52%, 24,40% e 23,01%, respetivamente. 

  

 
2 A Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, foi alterada pelas Leis n.º 115/97, de 19 de setembro, 49/205, de 30 de agosto e 85/2009, de 27 de agosto. 
3 Note-se que neste subcapítulo são utilizados dados provenientes da DGEEG e dos serviços de IPBeja que, devido a diferenças metodológicas no seu apuramento, podem 
apresentar ligeiras divergências entre si. 
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Tabela 3. Número de alunos por IES do Ensino Superior Público (n.º), nos anos letivos 2017/2018 e 2020/2021 e taxa de variação (%), DGEEC 

Instituição 
Alunos matriculados (n.º) 

2017/2018 2020/2021 Variação (%) 
 

Universidade de Lisboa 50.563 50.751 0,37 

Universidade do Porto 30.670 32.092 4,64 

Universidade de Coimbra 21.890 22.924 4,72 

Universidade Nova de Lisboa 20.102 21.873 8,81 

Instituto Politécnico do Porto 18.328 20.108 9,71 

Universidade do Minho 18.021 19.246 6,80 

Instituto Politécnico de Lisboa 13.614 15.031 10,41 

Universidade de Aveiro 13.362 15.031 12,49 

Instituto Politécnico de Leiria 10.742 11.766 9,53 

Instituto Politécnico de Coimbra 10.542 11.043 4,75 

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 9.040 10.543 16,63 

Instituto Politécnico de Bragança 7.229 8.993 24,40 

Universidade do Algarve 8.008 8.879 10,88 

Universidade da Beira Interior 7.197 7.851 9,09 

Universidade de Évora 6.876 7.526 9,45 

Universidade Aberta 5.438 7.501 37,94 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 6.392 7.404 15,83 

Instituto Politécnico de Setúbal 6.133 7.162 16,78 

Instituto Politécnico de Viseu 4.926 5.822 18,19 

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 3.990 5.567 39,52 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 4.144 4.880 17,76 

Instituto Politécnico de Castelo Branco 4.070 4.474 9,93 

Instituto Politécnico de Santarém 3.578 4.074 13,86 

Instituto Politécnico da Guarda 2.699 3.320 23,01 

Universidade da Madeira 2.700 3.230 19,63 

Instituto Politécnico de Beja 2.603 3.193 22,67 

Universidade dos Açores 2.768 2.695 -2,64 

Instituto Politécnico de Tomar 2.014 2.343 16,34 

Instituto Politécnico de Portalegre 1.917 2.149 12,10 

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 1.852 1.856 0,22 

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 2.043 1.809 -11,45 

Escola Superior de Enfermagem do Porto 1.630 1.493 -8,40 

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa 1.511 1.459 -3,44 
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Neste âmbito, são ainda analisados os dados relativos ao perfil dos alunos matriculados no IPBeja em 2020/2021, 

permitindo a sua comparação com outros universos de análise no setor, nomeadamente, o total das instituições de 

ensino superior, o total de instituições do ensino superior politécnico e o total de instituições do ensino superior 

politécnico público. 

São ainda apresentados dados relativos ao universo de alunos matriculados em instituições de ensino superior 

politécnico público não localizadas em Lisboa ou no Porto, por se considerar que estas enfrentam um conjunto de 

desafios e realidades socias e económicas mais próximos daqueles que também se verificam no caso do IPBeja. 

 

Tabela 4. Alunos matriculados nas várias tipologias de IES (n.º e %), no ano letivo 2020/2021, DGEEC 

Instituição 
Alunos matriculados 

Nacionalidade 
estrangeira 

Primeira vez 

n.º % n.º % n.º % 
 

Instituto Politécnico de Beja 3.193 100 651 20,4 1.338 41,9 

Ensino Superior 411.995 100 58.960 14,3 157.187 38,2 

Ensino Superior Politécnico 150.696 100 17.209 11,4 60.873 40,4 

Ensino Superior Politécnico Público 126.912 100 13.986 11,0 50.341 39,7 

Ensino Superior Politécnico Público (à exceção das 
localizadas nos concelhos de Lisboa e do Porto) 

91.829 100 12.307 13,4 40.783 44,4 

 

Observando a origem dos alunos nesse ano letivo, verifica-se que 20,4% dos matriculados no IPBeja era de nacionalidade 

estrangeira. Esta proporção está algo acima da verificada em instituições de ensino superior, que se situava nos 14,3%, 

sendo mais elevada que a proporção nas instituições de ensino politécnico (11,4%) e nas instituições do ensino 

politécnico público (11,0%). Note-se também que o valor observado é também superior ao registado em 2017/2018, 

que se situou nos 13,4%, o que indicia um acréscimo tendencial da proporção dos alunos de nacionalidade estrangeira 

na instituição. 

No que se refere aos alunos que se matriculam pela primeira vez na instituição, o valor do IPBeja está em linha com a 

situação ao nível do ensino superior politécnico, sendo ligeiramente superior ao do ensino superior politécnico público. 

Quase 42% dos alunos matriculados no IPBeja fazem-no pela primeira vez, o segundo valor mais elevado do conjunto 

em análise, e ligeiramente acima do observado em 2017/2018, que se situou nos 40,1%. 

Estes dados indiciam uma importância relevante destes grupos específicos na estrutura e perfil de alunos que se 

matricularam no IPBeja, revelando uma capacidade de atração de novos alunos, bem como de alunos provenientes do 

estrangeiro. 

Do ponto de vista territorial, a zona de influência prioritária do IPBeja corresponde à NUTS II Alentejo, com destaque 

para as regiões do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral. Porém, a proximidade ao Algarve e à margem sul da NUTS II Área 

Metropolitana de Lisboa (AML) resulta também em alguma procura por parte de alunos dessas regiões, pelo que ainda 

se enquadram na bacia territorial de influência da instituição. 

A presença de outras instituições do ensino superior nesses territórios pode fomentar uma dinâmica concorrencial, pelo 

que se realiza uma análise comparativa dos Instituto Politécnicos e das Universidades que se encontram próximos da 

área de influência do IPBeja e que com ele concorrem na captação de alunos. 
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Tabela 5. Total de alunos, alunos de nacionalidade estrangeira e alunos matriculados pela primeira vez na instituição (n.º e %), no ano letivo 2020/2021, DGEEC 

Instituição 
Alunos matriculados 

Nacionalidade 
estrangeira 

Primeira vez 

n.º % n.º % n.º % 
 

Instituto Politécnico de Beja 3.193 100 651 20,4 1.338 41,9 

Instituto Politécnico de Castelo Branco 4.474 100 807 18,0 1.742 38,9 

Instituto Politécnico de Portalegre 2.149 100 261 12,1 898 41,8 

Instituto Politécnico de Santarém 4.074 100 310 7,6 1.642 40,3 

Instituto Politécnico de Setúbal 7.162 100 729 10,2 2.775 38,7 

Universidade de Évora 7.526 100 1.507 20,0 2.836 37,7 

Universidade do Algarve 8.879 100 1.683 19,0 3.612 40,7 

 

As diferenças no perfil de alunos entre as instituições de ensino superior politécnico eram pouco significativas, sendo 

que o IPBeja se destacava ao nível da proporção de alunos matriculados de nacionalidade estrangeira. O IP de Santarém 

e o IP de Setúbal eram os que tinham menor proporção de alunos de outras nacionalidades que não a portuguesa, com 

valores de 7,6% e 10,2%, respetivamente. 

Por outro lado, no que se refere aos alunos matriculados pela primeira vez, o IPBeja é a instituição onde esta tipologia 

tinha maior significado, com o IP de Portalegre a apresentar valor semelhante (41,8%), ainda que as diferenças para as 

demais entidades também não fossem relevantes. 

Numa análise interna da distribuição de alunos pelas várias componentes e ofertas de ensino disponibilizadas pelo 

IPBeja, dados mais recentes relativos ao número total de alunos matriculados na instituição no ano letivo 2021/2022, 

situados nos 3.345, refletem um ligeiro aumento face ao ano letivo (+4,8%). 

 

Tabela 6. Número de alunos matriculados no IPBeja por ciclo de estudos (n.º e %), no ano letivo 2021/2022, IPBeja 

Ciclo de Estudos 
Alunos matriculados 

n.º % 
 

Curso Técnico Superior Profissional 555 16,2 

Licenciatura 2.192 64,1 

Mestrado 621 18,1 

Pós-Graduação 54 1,6 

Total  3.422 100 

 

Do total de alunos, 2.192 encontram-se no 1.º ciclo de estudos, conducente ao grau de licenciado (64,1%). Os 

matriculados no 2.º ciclo de estudos, correspondente ao mestrado, constituíam 18,1%, sendo que aqueles em Pós-

Graduação se situavam nos 1,6%. 
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Releve-se que 555 alunos frequentam um CTeSP, pelo que constituíam 16,2% do total, refletindo a importância que esta 

formação de ensino superior não conferente de grau assume no universo da oferta e procura formativa da instituição. 

Parte relevante das matrículas no IPBeja (41,2%) é de residentes no distrito de Beja, o que reforça a pertinência da 

atração e captação de alunos assente na oferta e procura de proximidade. Esta situação reflete-se ainda no facto de os 

alunos provenientes do distrito de Faro constituírem igualmente parte significativa do efetivo discente da instituição, 

representando 13%. Constata-se que a influência e capacidade de atração do IPBeja alcança alguns territórios 

imediatamente envolventes a Beja. 

À semelhança do observado no ano letivo anterior, o conjunto de alunos provenientes do estrangeiro constitui um 

efetivo importante, representando cerca de 20,8%. Este valor reflete a importância e o esforço que a instituição tem 

realizado ao nível da captação de alunos estrangeiros. 

Ainda no topo da lista de regiões de onde provêm os alunos do IPBeja, encontram-se os distritos de Setúbal e Évora (268 

e 237, respetivamente), valores que representam 7,8% e 6,9% do total. Destaque-se ainda o facto de existirem 124 

alunos do IPBeja provenientes do distrito de Lisboa, onde existe extensa oferta de ensino superior. 

 

Tabela 7. Área de residência (distrito) dos alunos matriculados (n.º e %), no ano letivo 2021/2022, IPBeja 

Área de residência 
Alunos matriculados 

n.º % 
 

Aveiro 11 0,3 

Beja 1.409 41,2 

Braga 4 0,1 

Bragança 1 0,0 

Castelo Branco 6 0,2 

Coimbra 5 0,1 

Évora 237 6,9 

Faro 445 13,0 

Guarda 2 0,1 

Leiria 24 0,7 

Lisboa 124 3,6 

Portalegre 42 1,2 

Porto 13 0,4 

Santarém 29 0,8 

Setúbal 268 7,8 

Viana do Castelo 3 0,1 

Vila Real 3 0,1 
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Área de residência 
Alunos matriculados 

n.º % 
 

Viseu 9 0,3 

Madeira 34 1,0 

Açores 41 1,2 

Estrangeiro 712 20,8 

Total 3.422 100 

 

Conhecido o quadro relativo à proveniência dos alunos do IPBeja, é possível concluir pela importância das escalas de 

maior proximidade, que é complementada pela dimensão internacional, resultado de uma proporção relevante de 

alunos provenientes do estrangeiro. Neste âmbito, torna-se pertinente analisar a capacidade de captação do IPBeja 

nesses territórios. 

Para este efeito, foram recolhidos dados da DGEEC relativos ao ano letivo 2020/2021, e que permitem identificar o total 

de alunos matriculados em instituições do ensino superior nos distritos imediatos a Beja, assim como aqueles que se 

encontram matriculados em Beja, ou seja, no IPBeja, uma vez que esta é a única IES existente neste distrito.  

 

Tabela 8. Inscritos em estabelecimentos de ensino superior em todos os cursos/ciclos de estudos por área de residência – distrito (n.º e %), no ano letivo 2020/2021, 
DGEEC 

Distrito de residência 
Total IPBeja 

n.º n.º % 
 

Beja 4.018 1.433 35,7 

Évora 5.237  222 4,2 

Faro 12.649  435 3,4 

Setúbal 28.533  266 0,9 

Total 50.437 2.356 4,7 

 

Assim, no ano letivo em causa, de um total de 4.018 alunos residentes em Beja que se encontravam a frequentar um 

ciclo de estudos do ensino superior, 1.433 escolheram o IPBeja (35,7%). Nos que se refere aos distritos vizinhos de Évora 

e do Algarve, o IPBeja conseguiu captar, respetivamente, 4,2% e 3,4% dos alunos que frequentavam o ensino superior. 

Já no caso de Setúbal, essa proporção era mais baixa, situando-se abaixo de 1%. Apesar de, em termos absolutos, o 

número de alunos a frequentar o IPBeja provenientes destes distritos ter alguma importância, constituem uma 

proporção relativamente reduzida do total a frequentar uma IES, à exceção do distrito de Beja. 

Já no caso concreto dos alunos provenientes no concelho de Beja que se encontravam a frequentar oferta formativa do 

ensino superior (1.449) em 2020/2021, o IPBeja conseguiu captar 662, o que constitui um valor relativo de 45,7%. 

No caso dos alunos de nacionalidade estrangeira (incluindo aqueles em mobilidade Erasmus), num total de 712, verifica-

se elevada prevalência daqueles oriundos da comunidade lusófona que, no seu conjunto, constituem 622 (87,4% do 

total). Os alunos provenientes dos PALOP são 557 (78,2%). O país com maior número de matriculados é a Guiné-Bissau, 
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com um total de 316 (44,4%), fazendo do continente africano o principal emissor de estudantes de nacionalidade 

estrangeira do IPBeja. 

Já de países da América do Sul, encontravam-se matriculados 74 alunos (10,4%), sendo que no caso de países europeus 

identificam-se 19 nacionalidades para um total de 76 alunos (10,7%), sendo os alunos espanhóis (22) aqueles em maior 

número. 

 

Tabela 9. Proveniência dos alunos de nacionalidade estrangeira (n.º e %), no ano letivo 2021/2022 (incluindo Erasmus), IPBeja 

Nacionalidade 
Alunos matriculados 

n.º % 
 

Alemanha  2 0,3 

Angola 25 3,5 

Bélgica  3 0,4 

Bósnia-Herzegovina 2 0,3 

Brasil 65 9,1 

Bulgária 2 0,3 

Cabo Verde 185 26,0 

China 1 0,1 

Colômbia 2 0,3 

Croácia 6 0,8 

Cuba 4 0,6 

Eslovénia 2 0,3 

Espanha 22 3,1 

Geórgia 2 0,3 

Guiné-Bissau 316 44,4 

Holanda 4 0,6 

Índia 1 0,1 

Luxemburgo 1 0,1 

México 1 0,1 

Moçambique 23 3,2 

Moldova (República de) 1 0,1 

Montenegro 1 0,1 

Nepal 1 0,1 
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Nacionalidade 
Alunos matriculados 

n.º % 
 

Paraguai 1 0,1 

Polónia 9 1,3 

Reino Unido 1 0,1 

República do Kosovo 2 0,3 

Roménia 9 1,3 

Rússia 1 0,1 

São Tomé e Príncipe 8 1,1 

Síria 1 0,1 

Turquia 2 0,3 

Ucrânia 4 0,6 

Venezuela 1 0,1 

Total 712 100 

 

Dada a considerável presença de alunos estrangeiros no IPBeja, bem como de portugueses provenientes de territórios 

mais distantes, é fundamental que a oferta de alojamento existente na cidade, bem como a disponibilizada pelos SAS 

dê resposta às suas necessidades. 

Para este efeito, à data de janeiro de 2022 e no âmbito dos SAS do IPBeja, existia capacidade de alojamento para 405 

alunos, num total de 200 quartos. Esta capacidade representava, em 2021/2022, uma relação de 8,3 alunos por cama. 

Note-se que este rácio considera todos os alunos matriculados, incluindo os que não se encontram deslocados da sua 

residência habitual e que, consequentemente, não apresentam necessidade de alojamento. 
 

Tabela 10. Capacidade de alojamento (n.º) dos SAS do IPBeja, em 2021/2022, IPBeja 

Residência 

Capacidade de alojamento 

Quartos  Camas 

(n.º) 
 

Residência Mista I 63 124 

Residência Mista II 72 125 

Residência Masculina 23 46 

Residência Sto. António 13 35 

Residência Feminina 18 31 

Residência Casa do Estudante 11 44 

Total 200 405 
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Tabela 11. Alunos estrangeiros alojados nas residências (n.º) dos SAS do IPBeja, em janeiro de 2022, IPBeja 

País 

Alunos 

Estrangeiros Em programa Erasmus  

n.º 
 

Moçambique 11 - 

Angola 36 - 

Cabo Verde 37 - 

São Tomé e Príncipe 2 - 

Panamá 1 - 

Guiné-Bissau 107 - 

Brasil 7 - 

Espanha 1 - 

França 1 - 

Turquia - 1 

Lituânia - 1 

Croácia - 4 

República Checa - 2 

Total 220 

 

Dado o importante efetivo de alunos estrangeiros a frequentar o IPBeja, é notória uma afetação relevante da capacidade 

de alojamento dos SAS para responder às suas necessidades. As residências de estudantes acomodavam 220 alunos de 

nacionalidade estrangeira, ou seja, 54% da oferta (incluindo os que frequentavam o IPBeja no âmbito do programa 

Erasmus). 

Também no âmbito do enquadramento institucional, é realizada uma análise comparativa da oferta formativa ao nível 

dos cursos de 1.º ciclo disponibilizada pelas instituições do ensino superior territorialmente mais próximas do IPBeja, 

nomeadamente, a Universidade do Algarve (UAlg), a Universidade de Évora (UÉ) e o Instituto Politécnico de Portalegre 

(IPP). 

Os dados apresentados reportam-se ao ano letivo de 2021/2022, sendo que a IES com maior número de cursos e vagas 

eram a UAlg e a UÉ, com 44 e 1.475, e 34 e 1.246, respetivamente. As duas instituições de ensino politécnico apresentam 

um número de cursos e vagas inferiores, tendo uma oferta quantitativamente equilibrada entre si.  
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Tabela 12. Cursos e vagas (n.º e %) para o ano letivo de 2021/2022, DGEEC 

Instituição do Ensino Superior 
Cursos Vagas 

Média de vagas por 
curso 

n.º e % 
 

Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) 
16 

(11,3%) 
521 

(10,4%) 
32,6 

Universidade do Algarve (UAlg) 
45 

(31,9%) 
1.520 

(30,4%) 
33,8 

Universidade de Évora (UÉ) 
34 

(24,1%) 
1.238 

(24,8%) 
36,4 

Instituto Politécnico de Portalegre (IPP) 
17 

(12,1%) 
512 

(10,2%) 
30,1 

Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) 
29 

(20,6%) 
1.210 

(24,2%) 
41,7 

Total 
141 

(100%) 
5.001 

(100%) 
35,5 

 

O maior número de cursos disponíveis nas instituições do ensino superior universitário resulta também numa maior 

diversidade de oferta formativa. A Universidade do Algarve tem um total de 7 escolas e faculdades por onde se 

distribuem 45 cursos, que cobrem as seguintes áreas: educação e comunicação (6 cursos), gestão, hotelaria e turismo 

(8 cursos distribuídos por 2 escolas), saúde (6 cursos), engenharia (4 cursos), ciências humanas e sociais (6 cursos), 

ciências e tecnologia (11 cursos), economia (3 cursos), além da medicina e ciências biomédicas (1 curso). 

Já na UÉ, os cursos disponibilizados distribuem-se pela Escola de Artes (4 cursos), pela Escola de Ciências Sociais (12 

cursos), pela Escola de Ciências e Tecnologia (17 cursos) e pela Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus (1 

curso). 

O IPP tinha a sua oferta formativa organizada através da Escola Superior Agrária de Elvas (3 cursos), a Escola Superior 

de Educação e Ciências Sociais (6 cursos), a Escola Superior de Saúde (2 cursos) e a Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão (6 cursos). 

No caso do IPS, a oferta encontrava-se estruturada pela Escola Superior de Ciências Empresariais (8 cursos), pela Escola 

Superior de Educação (5 cursos), Escola Superior de Saúde (3 cursos) e pelas Escolas Superiores de Tecnologia de Setúbal 

e do Barreiro que, no seu conjunto, disponibilizavam 13 cursos. 

O IPBeja tinha a sua oferta formativa organizada de forma semelhante, sendo também notórias algumas coincidências 

nas áreas formativas. Na Escola Superior Agrária eram disponibilizados 4 cursos, igual número era disponibilizado pela 

Escola Superior de Educação, sendo que na Escola Superior de Saúde foram abertas vagas para 2 cursos. Finalmente, na 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão era onde se concentrava o maior número de cursos disponibilizados, num total 

de 6. 

A lista completa e detalhada dos cursos em causa encontra-se abaixo. Face ao exposto, é notória a coincidência do IPP 

e do IPBeja em diversas áreas formativas, o que pode resultar numa situação de concorrência direta entre estas duas 

instituições. Já no relacionamento entre o IPBeja, a UÉ, a UAlg e o IPS, é possível encontrar vários pontos comuns na 

oferta formativa, sendo também expectável alguma concorrência na captação de alunos. 

Este posicionamento concorrencial é acentuado por questões territoriais nos casos da UÉ, da UAlg e do IPS. No caso do 

IPP, a concorrência, para além da tipologia de ensino superior equivalente, coloca-se também ao nível da oferta 

formativa, já que coexistem ofertas comuns. Neste caso destacam-se os cursos de Enfermagem, Agronomia, Engenharia 

Informática e Educação Básica, que, pela sua relevância institucional no IPBeja e no número de vagas atribuídas, têm 

um papel estruturante na sua afirmação enquanto unidade de formação de excelência nestes domínios. 
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Tabela 13. Cursos e vagas para o ano letivo de 2021/2022 no Instituto Politécnico de Beja, DGEEC 

IPBeja - Curso Tipo 
Vagas 

n.º 
 

Escola Superior Agrária 

Agronomia 

Licenciatura 
1.º ciclo 

50 

Ciência e Tecnologia dos Alimentos 25 

Engenharia do Ambiente 25 

Tecnologias Bioanalíticas 25 

Escola Superior de Educação 

Audiovisual e Multimédia 

Licenciatura 
1.º ciclo 

26 

Desporto 30 

Educação Básica 20 

Serviço Social 50 

Escola Superior de Saúde 

Enfermagem 
Licenciatura 

1.º ciclo 

35 

Terapia Ocupacional 25 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Engenharia Informática 

Licenciatura 
1.º ciclo 

60 

Gestão de Empresas 31 

Gestão de Empresas (regime pós-laboral) 20 

Solicitadoria 30 

Solicitadoria (regime de ensino a distância) 37 

Turismo 32 

 

Tabela 14. Cursos e vagas para o ano letivo de 2021/2022 na Universidade do Algarve, DGEEC 

Universidade do Algarve - Curso Tipo 
Vagas 

n.º 
 

Escola Superior de Educação e Comunicação 

Ciências da Comunicação 

Licenciatura 

1.º ciclo 

37 

Design de Comunicação 35 

Desporto 37 

Educação Básica 24 

Educação Social 30 

Imagem Animada 25 

Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo 

Gestão 

Licenciatura 
1.º ciclo 

70 

Gestão (regime noturno) 23 

Gestão Hoteleira 45 

Marketing 32 

Turismo 60 
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Universidade do Algarve - Curso Tipo 
Vagas 

n.º 
 

Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Portimão) 

Gestão 

Licenciatura 
1.º ciclo 

30 

Gestão (regime noturno) 20 

Turismo 38 

Escola Superior de Saúde 

Ciências Biomédicas Laboratoriais 

Licenciatura 
1.º ciclo 

25 

Dietética e Nutrição 25 

Enfermagem 35 

Farmácia 25 

Fisioterapia 25 

Imagem Médica e Radioterapia 28 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 

Artes Visuais 

Licenciatura 
1.º ciclo 

25 

Ciências da Educação e da Formação 28 

Línguas e Comunicação 30 

Línguas, Literaturas e Culturas 23 

Património Cultural e Arqueologia 24 

Psicologia 65 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

Ciências Farmacêuticas Mestrado Integrado 45 

Agronomia 

Licenciatura 
1.º ciclo 

20 

Arquitetura Paisagista 20 

Bioengenharia 20 

Biologia 40 

Biologia Marinha 60 

Bioquímica 20 

Biotecnologia 20 

Ciências Farmacêuticas 45 

Engenharia Informática 80 

Matemática Aplicada à Economia e à Gestão 25 

Faculdade de Economia 

Economia 

Licenciatura 
1.º ciclo 

35 

Gestão de Empresas 60 

Sociologia 30 

Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas 

Ciências Biomédicas 
Licenciatura 

1.º ciclo 
50 
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Universidade do Algarve - Curso Tipo 
Vagas 

n.º 
 

Instituto Superior de Engenharia 

Engenharia Alimentar 

Licenciatura 
1.º ciclo 

20 

Engenharia Civil 20 

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 23 

Engenharia Mecânica 23 

 

Tabela 15. Cursos e vagas para o ano letivo de 2021/2022 na Universidade de Évora, DGEEC 

Universidade de Évora - Curso Tipo 
Vagas 

(n.º) 
 

Escola de Artes 

Arquitetura Mestrado Integrado 35 

Artes Plásticas e Multimédia 

Licenciatura 
1.º ciclo 

35 

Design 36 

Teatro 24 

Escola de Ciências Sociais 

Ciências da Educação 

Licenciatura 
1.º ciclo 

30 

Economia 40 

Educação Básica 20 

Estudos de Filosofia e de Cultura Contemporânea 20 

Gestão 65 

História e Arqueologia 36 

Línguas e Literaturas 50 

Património Cultural 22 

Psicologia 52 

Relações Internacionais 58 

Sociologia 42 

Turismo 36 

Escola de Ciências e Tecnologia 

Medicina Veterinária Mestrado Integrado 55 

Biologia Humana 

Licenciatura 
1.º ciclo 

32 

Agronomia 38 

Biologia 36 

Bioquímica 36 

Biotecnologia 26 

Engenharia e Gestão Industrial 20 

Engenharia Informática 58 

Geografia 28 
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Universidade de Évora - Curso Tipo 

Vagas 

(n.º) 

Escola de Ciências e Tecnologia 

Matemática Aplicada à Economia e à Gestão 
 

35 

Ciências do Desporto 50 

Engenharia Mecatrónica 40 

Enologia 20 

Ciência e Tecnologia Animal 36 

Reabilitação Psicomotora 27 

Engenharia de Energias Renováveis 20 

Ecologia e Ambiente 15 

Escola Superior de Enfermagem São João de Deus 

Enfermagem 
Licenciatura 

1.º ciclo 
65 

 

Tabela 16. Cursos e vagas para o ano letivo de 2021/2022 no Instituto Politécnico de Portalegre, DGEEC 

IP de Portalegre - Curso Tipo 
Vagas 

n.º 
 

Escola Superior Agrária de Elvas 

Agronomia 

Licenciatura 
1.º ciclo 

37 

Enfermagem Veterinária 38 

Equinicultura 2 

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais 

Educação Básica 

Licenciatura 
1.º ciclo 

22 

Educação Social 25 

Jornalismo e Comunicação 35 

Serviço Social 35 

Serviço Social (regime pós-laboral) 20 

Turismo 28 

Escola Superior de Saúde 

Enfermagem 
Licenciatura 

1.º ciclo 

60 

Higiene Oral 20 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Administração de Publicidade e Marketing 

Licenciatura 

1.º ciclo 

30 

Design de Comunicação 25 

Engenharia Informática 37 

Gestão 45 

Gestão (regime pós-laboral) 28 

Tecnologias de Produção de Biocombustíveis 25 
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Tabela 17. Cursos e vagas para o ano letivo de 2021/2022 no Instituto Politécnico de Setúbal, DGEEC 

IP de Setúbal - Curso Tipo 
Vagas 

n.º 
 

Escola Superior de Ciências Empresariais 

Contabilidade e Finanças 

Licenciatura 
1.º ciclo 

60 

Contabilidade e Finanças (regime noturno) 29 

Gestão da Distribuição e da Logística 45 

Gestão da Distribuição e da Logística (regime pós-laboral) 45 

Gestão de Recursos Humanos 55 

Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral) 45 

Gestão de Sistemas de Informação 62 

Marketing 58 

Escola Superior de Educação 

Animação Sociocultural 

Licenciatura 
1.º ciclo 

32 

Comunicação Social 33 

Desporto 30 

Educação Básica 52 

Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa 20 

Escola Superior de Saúde 

Enfermagem 

Licenciatura 
1.º ciclo 

44 

Fisioterapia 44 

Terapia da Fala 26 

Escola Superior de Tecnologia do Barreiro 

Bioinformática 

Licenciatura 
1.º ciclo 

33 

Biotecnologia 45 

Engenharia Civil 20 

Engenharia Civil (regime noturno) 20 

Tecnologias do Petróleo 30 

Escola Superior de Tecnologia de Setúbal 

Engenharia de Automação, Controlo e Instrumentação 

Licenciatura 
1.º ciclo 

46 

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 56 

Engenharia Informática 70 

Engenharia Mecânica 55 

Tecnologia Biomédica 50 

Tecnologia e Gestão Industrial (regime noturno) 42 

Tecnologias de Energia 30 

Tecnologias do Ambiente e do Mar 33 

 

No distrito de Beja, existem várias escolas secundárias e profissionais que disponibilizam planos curriculares e formativos 

variados. Tal como identificado na tabela abaixo, no letivo de 2019/2020, encontravam-se matriculados em programas 
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formativos orientados para jovens, onde se inclui o ensino regular, os cursos profissionais e os cursos vocacionais, um 

total de 4.009 jovens. Destes, 2.258 no ensino regular, 1.707 em cursos profissionais e 44 em cursos vocacionais.  

No ensino regular, o curso de Ciências e Tecnologias era o que reunia maior número de alunos (1.143), seguindo-se 

Línguas e Humanidades (668) e Ciências Socioeconómicas (335). O curso de Artes Visuais tinha um total de 112 

matrículas nas várias escolas do distrito. 

Já no caso dos cursos profissionais identificaram-se um total de 33 cursos, sendo que aqueles que registavam 100 ou 

mais matrículas eram o de Técnico/a de Produção Agropecuária (165), Técnico/a Comercial (142), Técnico/a de 

Restaurante/Bar (132) e Técnico/a de Cozinha/Pastelaria (109). O curso Técnico/a de Apoio à Infância e Técnico/a de 

Gestão tinham, respetivamente, 98 e 90 matrículas. 

Neste contexto, é notória a presença de cursos profissionais enquadrados em áreas formativas nas quais o IPBeja assume 

um papel relevante na região em causa, nomeadamente aquelas relacionadas com o setor primário. Também no sector 

dos serviços, existem cursos profissionais para os quais o IPBeja disponibiliza uma sequência formativa direta, 

nomeadamente, na área do turismo, gestão e informática. 

Conclui-se pela existência de uma oferta formativa que permite captar alunos provenientes do ensino secundário quer 

por via da frequência do ensino regular, quer por via do ensino profissional, o que constitui um aspeto relevante na 

articulação entre a oferta formativa do IPBeja e o universo de alunos potencialmente captáveis para realizar a sua 

formação superior na instituição. 

Tabela 18. Escolas, cursos e alunos matriculados em programas formativos (ensino regular e cursos profissionais) orientados para jovens (n.º) no ano letivo de 
2019/2020 no distrito de Beja, DGEEC 

Escola/Curso 
Alunos matriculados 

n.º 
 

Colégio de Nossa Senhora da Graça, Odemira 144 

Cursos profissionais 19 

Técnico Comercial 19 

Ensino regular 125 

Ciências e Tecnologias 63 

Línguas e Humanidades 62 

Escola Básica e Secundária de Ourique 74 

Cursos profissionais 33 

Técnico/a de Restaurante/Bar 33 

Ensino regular 68 

Ciências e Tecnologias 38 

Línguas e Humanidades 30 

Escola Básica e Secundária de São Sebastião, Mértola 107 

Cursos profissionais 22 

Técnico/a de Ação Educativa 7 

Técnico/a de Apoio Psicossocial 15 

Ensino regular 85 

Ciências e Tecnologias 41 

Línguas e Humanidades 44 
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Escola/Curso 
Alunos matriculados 

n.º 
 

Escola Básica e Secundária Dr. João Brito Camacho, Almodôvar 133 

Cursos profissionais 42 

Animador/a Sociocultural 10 

Técnico/a Comercial 18 

Técnico/a de Juventude 14 

Ensino regular 91 

Ciências e Tecnologias 47 

Línguas e Humanidades 28 

Ciências Socioeconómicas 16 

Escola Básica e Secundária José Gomes Ferreira, Ferreira do Alentejo 71 

Cursos profissionais 12 

Animador/a Sociocultural 12 

Ensino regular 59 

Ciências e Tecnologias 33 

Línguas e Humanidades 26 

Escola Profissional ALSUD, Mértola 29 

Cursos profissionais 29 

Técnico/a de Apoio à Gestão Desportiva 23 

Técnico/a de Gestão Cinegética 6 

Escola Profissional Bento de Jesus Caraça (Delegação), Beja 124 

Cursos profissionais 124 

Técnico/a de Apoio à Infância 67 

Técnico/a de Apoio Psicossocial 22 

Técnico/a de Comunicação - Marketing, Relações-Públicas e Publicidade 35 

Escola Profissional de Alvito 173 

Cursos profissionais 173 

Técnico/a Comercial 33 

Técnico/a de Cozinha/Pastelaria 49 

Técnico/a de Informática de Gestão 43 

Técnico/a de Restaurante/Bar 48 

Escola Profissional de Cuba 120 

Cursos profissionais 120 

Técnico/a Auxiliar de Saúde 20 

Técnico/a de Apoio à Infância 39 

Técnico/a de Apoio Psicossocial 1 

Técnico/a de Audiovisuais 32 

Técnico/a de Desporto 28 
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Escola/Curso 
Alunos matriculados 

n.º 
 

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa 185 

Cursos profissionais 185 

Técnico/a de Gestão Equina 35 

Técnico/a de Produção Agropecuária 140 

Técnico/a Vitivinícola 10 

Escola Profissional de Moura 96 

Cursos profissionais 96 

Técnico/a de Cozinha/Pastelaria 36 

Técnico/a de Instalações Elétricas 14 

Técnico/a de Restaurante/Bar 15 

Técnico/a de Turismo Ambiental e Rural 19 

Técnico/a Instalador/a de Sistemas Solares Fotovoltaicos 12 

Escola Profissional de Odemira 228 

Cursos profissionais 228 

Técnico/a Comercial 60 

Técnico/a de Cozinha/Pastelaria 38 

Técnico/a de Informática - Sistemas 10 

Técnico/a de Manutenção Industrial - Eletromecânica 40 

Técnico/a de Produção Agropecuária 32 

Técnico/a de Restaurante/Bar 36 

Técnico/a Instalador/a de Sistemas Solares Fotovoltaicos 12 

Escola Profissional Fialho de Almeida, Vidigueira (Sede) 104 

Cursos profissionais 104 

Técnico/a Auxiliar de Saúde 17 

Técnico/a de Apoio Psicossocial 16 

Técnico/a de Desporto 63 

Técnico/a Vitivinícola 8 

Escola Secundária D. Manuel I, Beja 571 

Cursos profissionais 127 

Técnico/a de Gestão 41 

Técnico/a de Gestão de Equipamentos Informáticos 26 

Técnico/a de Manutenção Industrial - Mecatrónica 27 

Técnico/a de Marketing 6 

Técnico/a em Animação de Turismo 27 

Ensino regular 444 

Artes Visuais 1 

Ciências e Tecnologias 215 

Ciências Socioeconómicas 142 
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Escola/Curso 
Alunos matriculados 

n.º 

Escola Secundária D. Manuel I, Beja 571 

Línguas e Humanidades 86 

Escola Secundária de Aljustrel 111 

Cursos profissionais 63 

Técnico/a de Gestão do Ambiente 15 

Técnico/a de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente 12 

Técnico/a de Informática - Instalação e Gestão de Redes 12 

Técnico/a de Restaurante/Bar 12 

Técnico/a de Vendas e Marketing 12 

Ensino regular 111 

Ciências e Tecnologias 53 

Ciências Socioeconómicas 20 

Línguas e Humanidades 38 

Escola Secundária de Castro Verde 192 

Cursos profissionais 58 

Técnico/a Auxiliar de Saúde 6 

Técnico/a de Apoio à Gestão Desportiva 10 

Técnico/a de Apoio à Infância 7 

Técnico/a de Apoio Psicossocial 11 

Técnico/a de Fotografia 10 

Técnico/a de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente 14 

Ensino regular 134 

Ciências e Tecnologias 70 

Ciências Socioeconómicas 23 

Línguas e Humanidades 41 

Escola Secundária de Moura 359 

Cursos profissionais 79 

Técnico/a de Desporto 12 

Técnico/a de Processamento e Controlo da Qualidade Alimentar 14 

Técnico/a de Turismo 53 

Ensino regular 280 

Ciências e Tecnologias 134 

Ciências Socioeconómicas 72 

Línguas e Humanidades 74 

Escola Secundária de Serpa 233 

Cursos profissionais 35 

Animador/a Sociocultural 5 

Técnico/a de Gestão do Ambiente 17 

Técnico/a de Informática - Sistemas 13 
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Escola/Curso 
Alunos matriculados 

n.º 

Escola Secundária de Serpa 233 

Ensino regular 198 

Artes Visuais 5 

Ciências e Tecnologias 91 

Ciências Socioeconómicas 29 

Línguas e Humanidades 73 

Escola Secundária Diogo de Gouveia, Beja 485 

Cursos profissionais 121 

Técnico/a Auxiliar de Saúde 15 

Técnico/a de Desporto 69 

Técnico/a de Multimédia 21 

Técnico/a de Apoio Psicossocial 16 

Ensino regular 364 

Artes Visuais 85 

Ciências e Tecnologias 154 

Línguas e Humanidades 125 

Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves, Odemira 392 

Cursos profissionais 50 

Técnico/a de Desporto 36 

Técnico/a de Apoio Psicossocial 6 

Técnico/a de Gestão 8 

Ensino regular 342 

Artes Visuais 14 

Ciências e Tecnologias 150 

Ciências Socioeconómicas 48 

Línguas e Humanidades 130 
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1.4.  

 

Identificação dos stakeholders 

A estratégia delineada pelo IPBeja para o quadriénio 2022-2025 considera, entre outros fatores, as expectativas e os 

interesses dos stakeholders ou partes interessadas, uma vez que, direta ou indiretamente, estes influenciam a definição 

dos objetivos estratégicos para o período em causa. Estes são, afinal, os seus clientes internos e externos. Nessa medida, 

é necessário identificá-los (pessoas, grupos, organizações) e ter em conta as suas expectativas e interesses, por forma a 

que possam ser definidas abordagens que contemplem os interesses desses mesmos destinatários relativamente ao 

IPBeja. 

Identificam-se os seguintes principais stakeholders que, de uma forma mais interventiva e com caráter permanente ou 

esporádico, influenciam a dinâmica da instituição: 

– Estudantes; 

– Antigos estudantes; 

– Potenciais estudantes; 

– Pais/famílias dos estudantes; 

– Pessoal docente e não docente; 

– Órgãos da instituição; 

– Instituições do ensino superior; 

– Instituições de educação de outros graus de ensino; 

– Entidades empregadoras/empresas; 

– Comunidade Científica; 

– Comunidade em geral; 

– Agências de acreditação; 

– Administração local; 

– Administração Central; 

– Governo; 

– Órgãos da comunicação social; 

– Associações; 

– Entidades financiadoras; 

– Fornecedores. 
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1.5.  

 

Qualidade e gestão da qualidade 

 

O IPBeja assumiu um compromisso institucional com a qualidade e respetiva gestão da qualidade, assumindo-se como 

um vetor fundamental para o seu funcionamento e desenvolvimento. Esse compromisso está plasmado nos seus 

Estatutos e visa a constituição de ciclos de melhoria continua compostos pela elaboração de procedimentos e 

mecanismos institucionalizados, que são monitorizados e avaliados periodicamente, devidamente documentados, bem 

como de instrumentos de acompanhamento, avaliação e desenvolvimento do próprio sistema de gestão da qualidade. 

Essencialmente, este processo consubstancia-se num estímulo à motivação e ao envolvimento de todos e de cada um, 

numa cultura organizacional orientada para a melhoria contínua e na satisfação de todas as partes interessadas. Assim, 

a avaliação é encarada, conscientemente, como um elemento natural e necessário, transversal a toda a Instituição, e 

que abrange o funcionamento dos seus órgãos e serviços, a qualidade do ensino e da oferta formativa, a I&D, assim 

como todas as atividades de suporte existentes. 

A política da qualidade chama cada interveniente institucional a participar de modo ativo, edificando deste modo uma 

cultura institucional que se pretende de estímulo à motivação e ao envolvimento individuais nos objetivos da Qualidade. 

É neste âmbito que a comunidade académica se envolve na discussão e revisão dos objetivos e nos processos de gestão 

da qualidade, com vista à consciencialização interna de uma cultura de qualidade transversal a todos, numa perspetiva 

de melhoria contínua, facultando informação crítica sobre o grau de consecução da missão do IPBeja.  

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido neste domínio nos últimos anos, o IPBeja tem como um dos principais 

objetivos a consolidação de uma cultura de avaliação institucional de acordo com os referenciais europeus da European 

Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) e os da Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino 

Superior (A3ES), culminando com a acreditação do seu Sistema integrado de Qualidade por esta instituição.  

Ainda neste âmbito, deve salientar-se o esforço no reforço da investigação e da produção científica, aspeto presente na 

generalidade dos relatórios de acreditação de cursos da A3ES, onde se destacam as seguintes medidas recentemente 

implementadas: 

– Afetação de horas dos projetos financiados à distribuição de serviço docente; 

– Revisão com aumento dos apoios aos docentes e investigadores no Regulamento de Apoio à Participação em 

Eventos e à Publicação Científica e Técnica; 

– Criação e regulação de estruturas de I&D (centros, unidades pólos); 

– Regulação de parcerias e colaborações entre docentes e investigadores do IPBeja e estruturas de I&D de outras 

instituições. 
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1.6.  

 

Síntese SWOT 

 

A elaboração da análise SWOT, i.e., a identificação dos pontos fortes e dos pontos fracos que caraterizam a atual 

envolvente interna do IPBeja, bem com a identificação das oportunidades e das ameaças da sua atual envolvente 

externa, tiveram como propósito, no âmbito da elaboração do Plano, assegurar a consciência de que tanto os elementos 

potenciadores da estratégia estabelecida, como os seus elementos condicionadores (respetivamente pontos fortes e 

oportunidades, e pontos fracos e ameaças), podem potencialmente influenciar a execução dessa estratégia. 

A síntese SWOT do diagnóstico prospetivo integra contributos resultantes dos exercícios de caraterização e diagnóstico, 

nomeadamente, recolha de fontes documentais e estatísticas, reuniões e entrevistas, tendo sido desenvolvida através 

de dois passos (figura seguinte): 

– Identificação dos principais pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças; 

– Análise dos fatores identificados na leitura SWOT segundo as suas dimensões temporal (tendências pesadas, 

com efeitos sentidos há muito tempo ou tendências emergentes, de aparecimento recente) e institucional 

(incidência geral, abrangendo todo o IPBeja ou específica, com incidência concreta e específica sobre uma 

determinada componente da instituição). 

 

Figura 4. Esquema de orientação à leitura das Matrizes SWOT 
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Figura 5. Síntese SWOT 
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FORÇAS 
 

1. Relevância institucional e identitária ao nível local e 
regional 

2. Presença de unidades orgânicas de ensino e 
investigação, de apoio à formação e ao desenvolvimento 
consolidadas e de diversas tipologias 

3. Corpo docente capacitado e extenso, o que proporciona 

um rácio aluno/professor reduzido (12,1 alunos/ 
professor) 

4. Diversidade de meios de ingresso no Instituto (concursos 
especiais e maiores de 23 anos) 

5. Autonomia administrativa, financeira e patrimonial 
6. Proximidade entre docentes e alunos 
7. Ganho de visibilidade de alguns cursos ao nível regional 

e nacional 
8. Efetivo considerável de alunos de nacionalidade 

estrangeira 
9. Importância dos CTeSP na atração de novos alunos 
10. Peso da instituição na economia local e regional e na 

formação de quadros para a região 
11. Boa ligação à comunidade por parte de algumas escolas 

do instituto 

 

 
FRAQUEZAS 
 
1. Envolvimento e participação dos alunos na gestão 

institucional 
2. Reduzida procura de alguns cursos 
3. Produção científica dos docentes 

4. Impreparação cultural e científica dos novos alunos, com 
incertezas associadas aos impactes da pandemia no seu 
nível formativo 

5. Limitações dos equipamentos em áreas específicas 
(informático, laboratorial e exploração agrícola) 

6. Escassa internacionalização e disseminação das atividades 
desenvolvidas (I&D) 

7. Divulgação reduzida das atividades desenvolvidas 
8. Inexistência de centros de investigação reconhecidos pela 

FCT 
9. Envelhecimento do corpo docente 
10. Reduzida proporção de alunos que segue para o 2.º ciclo de 

estudos 

OPORTUNIDADES 
 
1. Atração de fluxos de população jovem para a região 
2. Atração de indivíduos muito qualificados (investigação) 

para a região 
3. Zona de influência que se estende às regiões do Algarve 

e margem sul da Área Metropolitana de Lisboa 
4. Formação disponível em domínios social e 

economicamente relevantes para a região do Alentejo 
5. Diminuição da taxa de desemprego regional 
6. Volume de negócios acima da média nacional de alguns 

setores de atividade estratégicos para o Instituto 
7. Localização estratégica ao nível regional 

8. Proximidade ao Aeroporto de Beja e ao 
Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva enquanto 
infraestruturas diferenciadas e potenciadoras de 
investimentos em áreas relevantes para o IPBeja 

9. Crescente visibilização do setor bio/agroalimentar 
10. Visibilização de Beja enquanto cidade com boa qualidade 

de vida 

11. Possibilidade de lecionação de doutoramentos nos 
Politécnicos 

12. Oportunidades de investimento associadas ao novo 
quadro de financiamento comunitário e ao PRR 

13. Visibilização ao nível comunitário (Green Deal) de áreas 
de excelência do IPBeja 

14. Dinâmicas de trabalho em ambiente digital e remoto 

com crescimento significativo durante a pandemia 
COVID-19 

15. Capacitação para a transição digital 

AMEAÇAS 
 
1. Região com reduzido efetivo populacional e com tendência 

de perda demográfica 
2. Região em processo de envelhecimento populacional, que 

resulta na diminuição de potenciais alunos 

3. Projeções demográficas que acentuam o cenário de perda e 
envelhecimento populacional 

4. Proximidade à área de influência e concorrência de IES 
universitário (Universidade de Évora e Universidade do 
Algarve) 

5. Concorrência de outras IES na captação de alunos e 
investigadores internacionais 

6. Perfil de qualificações da população da região 
tradicionalmente mais baixo que a média nacional 

7. Avaliação docente pouco orientada para a promoção da 
inovação e da especialização dos docentes 

8. Falta de representatividade de alguns departamentos nos 
órgãos do instituto 

9. Erosão do solo, desertificação e alterações climáticas 

Desmotivação de alguns docentes devido à dificuldade de 
progressão na carreira 

10. Número diminuto de alunos matriculados no contexto do 
ensino universitário e politécnico nacional 

11. Dificuldades associadas ao acesso rodoviário e ferroviário à 
cidade de Beja 

 

  





 Plano Estratégico 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

REFERENCIAL ESTRATÉGICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Plano Estratégico 2025 
o  
 

  - 49 - 

2.1.  

 

Missão e valores organizacionais 

2.1.1. Da missão 

 

“A missão das instituições do ensino superior é pluridimensional. Isto é claro, quer as especifiquemos por relação à 

convencional tripartição entre ensino, investigação e prestação de serviços ou ligação ao meio, quer valorizemos 

especificamente a criação e difusão cultural. Isto é válido para todos os subsistemas, independentemente da forma diferente 

como ensino público e ensino privado podem ou devem encarar aspetos da sua missão e independentemente das 

modalizações específicas que precisam a sua definição para as universidades e para os institutos politécnicos.”  

Augusto Santos Silva (julho de 2013) 

 

De modo mais concreto, a missão das IES, entre as quais se enquadra o IPBeja, encontra-se genericamente definida, quer na Lei 

de Bases do Sistema Educativo (LBSE), quer no RJIES. 

 

Artigo 2.º 

Missão do ensino superior 

1. O ensino superior tem como objetivo a qualificação de alto nível dos portugueses, a produção e difusão do conhecimento, 

bem como a formação cultural, artística, tecnológica e científica dos seus estudantes, num quadro de referência internacional. 

2. As instituições de ensino superior valorizam a atividade dos seus investigadores, docentes e funcionários, estimulam a 

formação intelectual e profissional dos seus estudantes e asseguram as condições para que todos os cidadãos devidamente 

habilitados possam ter acesso ao ensino superior e à aprendizagem ao longo da vida.  

3. As instituições de ensino superior promovem a mobilidade efetiva de estudantes e diplomados, tanto a nível nacional como 

internacional, designadamente no espaço europeu de ensino superior. 

4. As instituições de ensino superior têm o direito e o dever de participar, isoladamente ou através das suas unidades 

orgânicas, em atividades de ligação à sociedade, designadamente de difusão e transferência de conhecimento, assim como 

de valorização económica do conhecimento científico. 

5. As instituições de ensino superior têm ainda o dever de contribuir para a compreensão pública das humanidades, das artes, 

da ciência e da tecnologia, promovendo e organizando ações de apoio à difusão da cultura humanística, artística, científica e  

tecnológica, e disponibilizando os recursos necessários a esses fins. 

Regime jurídico das instituições de ensino superior Lei n.º 62/2007 de 10 de setembro  

 

Em conformidade, o IPBeja assumiu-se como “uma instituição de ensino superior ao serviço da sociedade, destinada à produção 

e difusão do conhecimento, criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza profissional, da investigação 

orientada e do desenvolvimento experimental, concentrado especialmente em formações vocacionais e em formações técnicas 

avançadas, orientadas profissionalmente e incentivando a formação ao longo da vida” (missão do IPBeja, artigo 2.º dos 

Estatutos). 
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Olhando para a realidade atual e para a identidade do IPBeja, pode afirmar-se que: 

– o IPBeja é uma instituição de ensino superior com competências científicas e com potenciais de desenvolvimento do ensino, 

da investigação e da prestação de serviços nas áreas da tecnologia e da gestão, do desenvolvimento agrário, das ciências da 

educação e da saúde pública, sendo publicamente reconhecida a excelência de alguma da sua oferta formativa ao nível de 

CTeSP, licenciaturas e mestrados; 

– o IPBeja é uma instituição bem enraizada na cidade, na região e na comunidade envolvente e crescentemente aberta à 

irradiação de conhecimento e cultura e ao impulsionamento do processo de desenvolvimento regional, sendo um grande 

pilar da sustentabilidade e da dinamização do próprio concelho de Beja; 

– o IPBeja é uma instituição com boas condições infraestruturais, com as quatro escolas e edifícios de serviços comuns e de 

apoio sediados num campus aprazível, qualificado e funcional, com contato direto com generosas zonas de lazer e de 

atividade física e com excelente articulação com o centro da cidade de Beja, a que acrescem extensos campos laboratoriais 

e de experimentação agrícola e modernas e capacitadas residências para estudantes, professores e visitantes em missão de 

ensino; 

– o IPBeja é uma instituição que dispõe de serviços de ação social escolar que promovem a criação de condições e de 

oportunidades de equidade de acesso, frequência e sucesso escolar; 

– o IPBeja é uma instituição que, dadas as suas competências, atividades e condições infraestruturais, é estimuladora da 

fixação de recursos humanos inerentes ao seu funcionamento (docentes/investigadores e pessoal técnico e administrativo) 

e da atração de estudantes nacionais e internacionais. Acresce que tem dezenas de parcerias internacionais no âmbito dos 

vários programas de mobilidade internacional de estudantes e professores; 

– o IPBeja é uma instituição de ensino superior com uma trajetória recente robusta no aumento do número de estudantes, 

capitalizando os esforços de ampliação da sua oferta formativa, em quantidade e em qualidade; 

– o IPBeja é uma instituição que revela boas taxas de empregabilidade dos seus diplomados, sobretudo nas empresas e 

instituições da cidade e da região; 

– o IPBeja é uma instituição que tem meios e formas de promover a qualidade de vida da sua comunidade académica numa 

perspetiva sistémica e ecológica; 

– o IPBeja reagiu adequadamente aos desafios resultantes dos efeitos disruptivos causados pela pandemia COVID-19, 

capacitando-se para o processo de transformação digital em curso. 
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2.1.2. Dos valores organizacionais 

 

Qualquer instituição – pública ou privada – deve ser pautada na sua atividade por um conjunto de valores organizacionais. 

 

Ética, Responsabilidade e Inclusão 

Princípios éticos e de responsabilidade, pressupondo comportamentos íntegros e 

imparciais, prestação de contas e transparência governativa, promoção da igualdade 

de género e oportunidades e, também cada vez mais, responsabilização social e 

ambiental. 

Humanidade 

A força motriz de qualquer instituição e de uma de ensino e investigação por razão 

maior, são as pessoas! Pelo que é fundamental a valorização permanente dos recursos 

humanos do IPBeja, seja das suas competências específicas e transversais, seja das 

condições estimuladoras do seu envolvimento e realização e satisfação pessoal e 

profissional. 

Competência, Eficácia e Eficiência 

O que se espera de qualquer instituição e, no caso específico do IPBeja, por razão 

maior, porque se trata de dinheiros públicos, é que se revele como competente e que 

a sua gestão apresente elevados padrões de eficácia e de eficiência. 

Empreendedorismo, Cooperação 

e Criatividade 

Num mundo de ensino superior cada vez mais competitivo e em que 

reconhecidamente se sobrepõem ofertas formativas, criando anualmente incertezas 

quanto ao nível de preenchimento de vagas, fazendo perigar a sustentabilidade 

financeira das instituições, já por si muito agravada por políticas governamentais de 

apoio restritivas, o empreendedorismo e a cooperação interinstitucional, conducentes 

à criatividade, diferenciação e robustez competitiva dos fatores de atratividade, são 

fundamentais. 

Espírito de Equipa  

Cada vez mais o sucesso das instituições está dependente do espírito de equipa 

instalado, sem o qual o alcance de objetivos operacionais e estratégicos dificilmente 

poderão ser alcançados. Pelo que espera que todas as instituições prossigam iniciativas 

do robustecimento inter-relacional pessoais e da motivação face a objetivos de 

desenvolvimento/atuação institucional claros e consensualizáveis. 
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2.2.  

 

Visão 

 

GOLDEN CARD 

 

IPBeja, afirmar o presente para sustentar o futuro na excelência 
do ensino e da investigação 

 

Afirmar o IPBeja como uma instituição de referência do ensino e da investigação, 

crescentemente reconhecida na Academia e na Sociedade portuguesa e com progressiva 

projeção internacional, pela qualidade e pela diferenciação da sua formação e investigação, 

fundamental e aplicada, pela transferência de conhecimento para as empresas e 

desempenho dos seus diplomados, pelo contributo para a alavancagem e sustentabilidade 

do desenvolvimento da cidade, região e país, pela proatividade no compromisso com o 

exercício da cidadania e com a difusão cultural. 
 

  



Plano Estratégico 2025 

  - 53 - 

2.3.  

 

Domínios estratégicos de intervenção 

Os domínios estratégicos de intervenção visam o cumprimento da Missão e da Visão e apresentam-se como forma de 

contextualizar os eixos prioritários de intervenção da ação do IPBeja no horizonte 2025. 

 

Figura 6. Domínios estratégicos de intervenção 
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GOVERNAÇÃO 

Pano de fundo 

– Dirigentes, docentes/investigadores e funcionários competentes e genericamente empenhados e 

identificados com o IPBeja; 

– Significativa insatisfação interna relativamente ao modelo de governança plasmado nos Estatutos do 

IPBeja, mormente no que respeita à articulação funcional de órgãos e à articulação de 

escolas/departamentos; 

– Contexto de restrições orçamentais, reforçadas pela imposição de tetos ao aumento da massa 

salarial; 

– Contexto generalizado de crescente burocratização das rotinas de professores e investigadores, 

prejudicando muitas vezes o foco na sua missão essencial, que é a de ensinar e de investigar; 

– Insuficiente clareza das funções e dos objetivos e competências pessoais a atingir pelo pessoal técnico 

e administrativo. 

– Limitada valorização do potencial do IPBeja como contexto promotor da qualidade de vida e bem-

estar.  

Leitmotive 

– ESTRATÉGIA/AÇÃO: desenvolver e atualizar as linhas de orientação e de intervenção do IPBeja, em 

função dos novos contextos políticos, económicos, sociais, culturais e legislativos; 

– RESPONSABILIZAÇÃO/PARTICIPAÇÃO/CONCERTAÇÃO: clarificar as responsabilizações e 

concertações inerentes à liderança e às articulações funcionais entre órgãos e entre escolas/ 

departamentos; 

– EFICÁCIA/EFICIÊNCIA/MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO: promover a melhoria da eficácia das decisões 

e da eficiência dos serviços e atividades do IPBeja ancorada em processos de monitorização e 

avaliação; 

– TRANSPARÊNCIA/EQUIDADE/ÉTICA: pugnar pela implementação de princípios de ética e de gestão 

transparente, e de promoção da igualdade de oportunidades. 
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ENSINO E FORMAÇÃO 

Pano de fundo 

– Existência de alguns cursos com elevado reconhecimento científico, a que acresce crescente 

disponibilização de entidades para acolher a realização de estágios, bem como para empregar 

diplomados do IPBeja; 

– Quadro político e legislativo favorável ao desenvolvimento de ofertas de cursos de 3.º ciclo 

(doutoramentos); 

– Insuficiente consistência dos procedimentos de monitorização e de avaliação, quer dos cursos e UC 

por parte dos alunos, quer do desempenho dos docentes/investigadores; 

– Limitada concertação ou procedimentos instalados de modo a identificar de forma rápida as 

necessidades formativas do tecido laboral instalados na região; 

– Necessidade de aprofundamento do conhecimento dos percursos profissionais dos Alumni, para 

que seja possível melhorar a definição de estratégias para aumentar a empregabilidade e adequar 

de forma contínua a oferta formativa às necessidades do mercado laboral. 

Leitmotive 

– CONSOLIDAÇÃO: promover a oferta formativa existente, privilegiando a criação de novos cursos 

que garantam a fileira do prosseguimento de estudos na mesma área de formação (CTeSP – 

Licenciatura – Mestrado), e concedendo o devido investimento e atenção ao desenvolvimento de 

potenciais setores de assinalável impacto estratégico na região, nomeadamente, a agricultura de 

precisão, o agroalimentar, a cibersegurança, a qualidade de vida e a aeronáutica. 

– DESENVOLVIMENTO/INOVAÇÃO/UTILIDADE: promover o desenvolvimento, de forma mais 

inovadora, da oferta formativa e da investigação nas áreas de maior alcance estratégico para o 

IPBeja, de que são exemplo a agricultura, o agroalimentar, a cibersegurança, a qualidade de vida e 

a aeronáutica, conferindo maior capacidade de resposta aos problemas de maior atualidade na 

região e no país. 

 

INVESTIGAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E INTERNACIONALIZAÇÃO  

Pano de fundo 

– Visibilidade e reputação do IPBeja ao nível da investigação académica (técnica e científica) e novas 

tecnologias, competências amplamente reconhecidas no contexto nacional; 

– Quadro político e legislativo favorável à constituição de centros de investigação mais robustos; 

– Forte investimento na região e modernidade nos processos e equipamentos nas áreas agrícola e do 

agroalimentar; 

– Propensão dos docentes/investigadores do IPBeja para a Internacionalização, seja através de 

publicações e participação em equipas de projetos de investigação, seja pela participação em 

eventos científicos e pelo convite para integração em júris e painéis de experts. 
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INVESTIGAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E INTERNACIONALIZAÇÃO  

Leitmotive 

– DIFUSÃO/TRANSFERÊNCIA: promover uma melhor difusão e transferência e do conhecimento, 

tendo em vista aumentar o reconhecimento público do IPBeja; 

– VALORIZAÇÃO: valorizar internamente o papel da investigação aplicada, o valor da transferência de 

tecnologias e a importância da formação contínua; 

– INTERNACIONALIZAÇÃO: promover uma maior internacionalização das atividades do IPBeja, seja 

no domínio do ensino, seja no da investigação, seja ainda através da mobilidade de estudantes e de 

docentes/investigadores. 

 

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E DESAFIOS SOCIETAIS 

Pano de fundo 

– Crescimento da procura, por parte dos estudantes, das modalidades de aprendizagem b-learning e 

e-learning, potenciada pela crise sanitária provocada pela Pandemia COVID-19; 

– Experiência acumulada na lecionação de formação superior a distância, resultante da oferta de um 

curso de licenciatura a distância desde 2015 e de um mestrado em b-learning desde 2017; 

– Contributo para o Plano Nacional de Ação para a Transição Digital, nomeadamente através da 

coordenação do Eixo Inclusão do programa Portugal INCoDe2030; 

– Valorização crescente da oferta de micro-credenciais, em alinhamento com os objetivos nacionais 

e europeus de upskilling e reskilling, nas várias modalidades de aprendizagem: presencial, b-

learning e e-learning; 

– Necessidade de modernizar os processos de interação online no contexto da comunidade do IPBeja. 

Leitmotive 

– TRANSFORMAÇÃO: promover a transformação digital do IPBeja, estimulando as tendências 

recentes fomentadoras da desmaterialização de processos, do b-learning e do e-learning; 

– AMPLIAÇÃO: acompanhar as tendências recentes para ampliar a oferta do ensino, através das 

micro-credenciais, em alinhamento com os objetivos nacionais e europeus de upskilling e reskilling, 

nas várias modalidades de aprendizagem: presencial, b-learning e e-learning; 

– MODERNIZAÇÃO: aprofundar a modernização dos canais de comunicação digital com a 

comunidades do IPBeja. 
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CORPO DOCENTE E NÃO DOCENTE 

Pano de fundo 

– Docentes/Investigadores genericamente qualificados, com competências e complementaridades 

diversas para o desenvolvimento de formações específicas e multidisciplinares, ainda que o quadro 

apresente limitações estruturais decorrentes das dificuldades de renovação e progressão na 

carreira; 

– Pessoal técnico/administrativo genericamente competente e dedicado, ainda que o quadro 

apresente limitações em algumas áreas, como as da gestão académica e de procedimentos técnicos 

e informáticos; 

– Incertezas quanto ao montante anual de propinas e de receitas próprias do IPBeja, a que acrescem 

restrições orçamentais e balizamentos impostos ao aumento da massa salarial, limitando novas 

contratações e reposicionamentos e progressões na carreira; 

– Falta de especialistas que cumpram o rácio da Instituição, conforme condição legal da A3ES. 

Leitmotive 

– RENOVAÇÃO/REFORÇO/EFICÁCIA/EFICIÊNCIA: promover o recrutamento de mais especialistas e a 

renovação e o reforço quer do corpo docente, quer do pessoal técnico/administrativo, de acordo 

com um perfil definido, afeto a tarefas de gestão académica e de funcionamento quotidiano, de 

modo a aumentar a eficácia e eficiência das atividades e gestão corrente do IPBeja; 

– SATISFAÇÃO/SOCIABILIZAÇÃO: Promover a qualidade do trabalho e das condições da sua execução, 

e uma maior integração dos recursos humanos, em articulação com dinâmicas a implementar e 

integradas no Campus saudável do IPBeja 

 

ESTUDANTES E MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

Pano de fundo 

– Nos últimos anos, reforçou-se a capacidade de atração de estudantes para o IPBeja oriundos de fora 

do distrito e sobretudo a internacional; 

– Fraco envolvimento dos estudantes nos órgãos e atividades extracurriculares do IPBeja; 

– Observa-se algum insucesso escolar, mormente no que diz respeito aos estudantes oriundos dos 

PALOP; 

– Existência de um bom reconhecimento por parte dos empregadores das competências técnicas e 

científicas dos diplomados pelo IPBeja, favorecendo as taxas de empregabilidade; 

– Existem, anualmente, incertezas quanto ao preenchimento das vagas oferecidas pelos diferentes 

cursos; 

– A crise sanitária provocada pela Pandemia COVID-19 potenciou a transformação digital e uma maior 

procura do e-learning por parte dos estudantes; 

– Existe um significativo envelhecimento das estruturas demográficas portuguesas, e em particular 

da Região Alentejo, com reflexos nos potenciais de procura dos cursos do IPBeja.  
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ESTUDANTES E MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

Leitmotive 

– MAIS/MELHORES: procurar captar mais estudantes nacionais e internacionais, com médias de 

ingresso mais elevadas; 

– INCLUSÃO/ENVOLVIMENTO: promover maior apoio social aos estudantes e uma maior participação 

cívica e cultural na escola e na cidade e na sociedade em geral; 

– TRANSFORMAÇÃO: acompanhar as tendências recentes fomentadoras do b-learning e do e-

learning, (transformação digital) aprofundando o processo de captação de estudantes, quer ao nível 

nacional, quer ao nível internacional; 

– SUCESSO/EMPREGABILIDADE: promover um maior sucesso na aprendizagem e um maior 

reconhecimento externo das suas competências. 

 

RELAÇÕES COM A COMUNIDADE 

Pano de fundo 

– Crescente participação em projetos de investigação de interesse social e na prestação de serviços, 

o que tem constituído, não só uma fonte de financiamento do IPBeja, como também tem promovido 

a sua visibilidade e o seu reconhecimento externo; 

– Crescente participação de membros do IPBeja em fóruns especializados de discussão, de interesse 

científico e social; 

– Crescente desenvolvimento no IPBeja das atividades de caráter cultural, a que acresce a difusão da 

informação sobre as iniciativas desenvolvidas pelo instituto. 

Leitmotive 

– PROATIVIDADE/VISIBILIDADE: promover uma maior proatividade na captação de projetos e da 

diversificação da prestação de serviços, estimulando o conceito de Living labs e uma melhor difusão 

e transferência do conhecimento, tendo em vista aumentar a notoriedade e o reconhecimento 

público e as fontes de financiamento do IPBeja; 

– CIDADANIA/VOLUNTARIADO: promover um maior envolvimento do IPBeja, mormente através dos 

estudantes e docentes/investigadores, em ações cívicas e culturais, incluindo voluntariado; 

– COOPERAÇÃO: intensificar a cooperação com os protagonistas do setor privado e do setor público 

da região, incluindo as associações que desenvolvem atividades de âmbito cultural, recreativo, 

desportivo e de solidariedade. 
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IMAGEM E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

Pano de fundo 

– Crescente reconhecimento social das atividades desenvolvidas pelo IPBeja; 

– Insuficiente utilização das redes sociais para divulgação das atividades do IPBeja; 

– Ausência de uma estratégia de outreach; 

– Insuficiente assessoria externa no domínio da construção e promoção de imagens identitárias do 

IPBeja, a que acresce escassez de recursos humanos para assegurar, interna e externamente, uma 

comunicação estratégica e atualizada das iniciativas do IPBeja. 

Leitmotive 

– PRESTÍGIO/RECONHECIMENTO/AFIRMAÇÃO: prosseguir as estratégias de aprofundamento e 

afirmação externa das competências nos domínios do conhecimento científico (ensino e 

investigação) e da ligação à comunidade (prestação de serviços, proatividade cívica e cultural); 

–  IDENTIDADE: promover a construção de imagens identitárias e de atratividade e de afirmação do 

IPBeja. 

– PROMOÇÃO: apostar na divulgação ao exterior de iniciativas integradas, coesas e coerentes com a 

missão institucional, promovendo a “imagem de marca” do IPBeja. 
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2.4.  
 

Fatores críticos de sucesso 

 

A redefinição e a implementação de qualquer abordagem estratégica para o desenvolvimento do IPBeja deparar-se-á sempre 

com um vasto conjunto de fatores que podem criar entropia em tal processo. Sublinhem-se, designadamente, os seguintes: 

– captação de estudantes e ampliação da oferta formativa: tendo em vista o incremento da captação de estudantes, 

nacionais e internacionais, é fundamental garantir um bom ajustamento da oferta formativa às necessidades societais 

e de empregabilidade atuais, englobando as dimensões da transformação digital e aproveitando as oportunidades 

associadas às novas tendências de ensino e de formação, como as micro-credenciais, aprofundando a aplicabilidade da 

formação nos vários níveis e considerando públicos-alvo e regimes de funcionamento cada vez mais amplos e 

diferenciados; 

– processos de formação/aprendizagem: numa era de vertiginosa transformação da sociedade e de incertezas quanto 

aos empregos do futuro e de inovação e profusão de novas tecnologias, é fundamental, por um lado, fomentar a 

autonomia e responsabilização do estudante, a par da sua motivação para o trabalho em equipa, por outro lado, garantir 

ao estudante um conjunto de competências transversais, mormente no campo da cidadania e, por outro lado ainda, 

desenvolver modelos de ensino-aprendizagem baseados em processos de b-learning e de e-learning; 

– investigação e produção e reconhecimento científicos: a assunção do novo papel cometido ao ensino superior 

politécnico pelos recentes diplomas legislativos, sobretudo no domínio da investigação e da sua relação com o ensino 

de 3.º ciclo (doutoramentos), exigem respostas eficazes e permanentes, em termos da produção científica assente em 

projetos de investigação, fundamental e aplicada, com publicação de resultados em revistas de grande relevância 

científica e fator de impacte (Scimago/Web of Science/Scopus), sendo também fundamental a criação/desenvolvimento 

de centros de investigação com a ambição de terem avaliação mínima de Muito Bom; 

– qualidade, empregabilidade e visibilidade social: a empregabilidade dos diplomados pelo IPBeja está particularmente 

dependente quer da qualidade do seu ensino/investigação (daí a importância dos processos de acreditação e avaliação 

de cursos), quer da visibilidade e valoração que o IPBeja consegue alcançar junto de entidades empregadoras e da 

sociedade em geral, quer do desempenho que os seus diplomados alcançam no contexto do trabalho; 

– renovação de quadros e sustentabilidade financeira: o desenvolvimento estratégico do IPBeja está particularmente 

dependente das condições financeiras que usufruir para a renovação, reforço e atualização dos seus quadros (docentes, 

investigadores e técnico e administrativos), não esquecendo a necessidade de, num mundo particularmente 

competitivo, atrair e reter talentos; 

– governação e colaboração: independentemente das deficiências que possam existir nos modelos de gestão 

implementados no IPBeja e da capacidade e proatividade dos responsáveis pelo governo do IPBeja, é fundamental para 

uma boa governança da instituição, a colaboração efetiva de todos (responsáveis de órgãos, docentes (investigadores, 

técnicos e administrativos, estudantes, e parceiros estratégicos), pacificando tensões assentes em meras divergências 

de opinião e de relacionamento pessoais), em prol da missão essencial do IPBeja. Por outro lado, a boa governança exige 

princípios de ética, transparência e inteligibilidade das decisões, e de “prestação de contas” através de processos 

regulares de avaliação interna e externa; identificar a qualidade de vida como uma das referências permitirá expor a 

preocupação com a vivência na instituição e que resultará na ambição institucional de se criar um contexto facilitador e 

que possa ter a certificação internacional de Campus Saudável; 

– comunicação e transferência de conhecimento: atualmente, a afirmação externa de qualquer instituição está 

particularmente dependente das estratégias e modelos de comunicação e da qualidade e universalidade da 

transferência do conhecimento; 
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– integração e inovação social: os valores da sociedade atual pressupõem uma particular atenção aos processos de 

integração e inclusão social, requerendo igualdade de género e de oportunidades, incluindo eliminação de barreiras à 

mobilidade. Por outro lado, exige-se a qualquer instituição de ensino superior que, no quadro do exercício dos deveres 

e direitos de cidadania, seja pró-ativa e liderante junto da cidade, região e comunidade. 
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3.1.  

 

Enquadramento 

O programa de intervenção identifica o conjunto de ações de referência para alavancar positivamente as dimensões de 

referência estratégica plasmadas no Plano. As ações apresentadas encontram-se organizadas por eixos e medidas, a que 

estão ainda associados objetivos específicos. 

A definição dos nove eixos de atuação resulta do cruzamento entre os domínios estratégicos de intervenção com os 

fatores críticos de sucesso, incorporando as áreas de intervenção identificadas no Programa de Ação da Candidatura 

“Afirmar o Presente para Sustentar o Futuro”, ao cargo de Presidente do IPBeja 2021-2025, apresentado pela Professora 

Maria de Fátima Nunes de Carvalho. Estruturados em vinte e duas medidas, consolidam a abordagem que procura 

introduzir valor e competitividade aos domínios identificados na componente estratégica, através de ações coordenadas 

que, em vários casos, envolvem mais que um domínio e fator em simultâneo: 

– Eixo I. Governação Institucional 

– Eixo II. Ensino e Formação; 

– Eixo III. Investigação, Desenvolvimento e Empreendedorismo; 

– Eixo IV. Política de Internacionalização; 

– Eixo V. Transformação Digital e Desafios Societais; 

– Eixo VI. Corpo Docente e Não Docente; 

– Eixo VII. Estudantes e Movimento Associativo; 

– Eixo VIII. Relações com a Comunidade; 

– Eixo IX. Imagem e Comunicação Institucional. 

 

As ações apresentadas estão associadas à necessidade de estabelecer e consolidar opções num pano de fundo em que 

os recursos disponíveis para fazer face aos constrangimentos identificados são necessariamente limitados. Neste 

contexto, importa referir a possibilidade de existirem outras medidas e ações de natureza semelhante às que se 

apresentam e que assumam um carácter de complementaridade às propostas. Porém, a natureza estratégica deste 

documento obriga a limitar o número de ações de referência, sob pena do mesmo se tornar impraticável devido uma 

dimensão extensa e difusa. 

As ações apresentadas identificam as entidades responsáveis pela sua dinamização e os objetivos específicos para os 

quais concorrem. Estão ainda identificados os indicadores que poderão orientar o processo de monitorização das tarefas 

associadas a cada ação, reforçando a importância da componente de acompanhamento. Finalmente, é identificado um 

cronograma individualizado, dividido em anos e semestres, que baliza a execução temporal das ações.  

É neste referencial que se desenvolve o presente programa de intervenção, sendo seu derradeiro objetivo o reforço do 

posicionamento do IPBeja enquanto instituição de referência nas suas áreas de atuação, procurando-se, 

simultaneamente, atenuar as fragilidades identificadas ao longo do processo de elaboração do Plano. 
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3.2.  

 

Eixo I. Governação Institucional 

Num contexto de crescente desafio para as instituições de ensino superior, que se confrontam com apertadas 

restrições orçamentais, as questões associadas à melhoria da governação, à política de qualidade e à sustentabilidade 

financeira ganham particular centralidade. 

A orgânica instaurada no IPBeja, em que se cruzam 4 escolas, com relativa autonomia, com 8 departamentos 

temáticos e transversais, pese embora seja um modelo com potenciais sinergéticos, tem gerado diversas dificuldades 

organizativas. A questão da renovação do corpo docente e sua progressão é outro aspeto ao qual têm vindo a ser 

associadas algumas preocupações. 

O eixo I foca-se principalmente na governação institucional, tendo como principal ambição desencadear processos 

tendentes à melhoria da gestão e funcionamento do Instituto. São também abordadas as questões relativas às 

infraestruturas e à promoção de uma política de qualidade e de uma sustentabilidade financeira que permita à 

instituição diversificar fontes de rendimento, manter a sua autonomia e a qualidade de prestação de serviços. 

Com base no quadro de desafios identificados no âmbito do diagnóstico, foram consolidadas três medidas de 

referência, nomeadamente: 

– Organização, governo e infraestruturas; 

– Política de qualidade; 

– Sustentabilidade financeira. 

Para garantir a coerência das ações, foi estabelecido um quadro de objetivos específicos que servem de referência 

para o desenvolvimento destas, nomeadamente: 

– Assegurar a qualidade da oferta e dos processos internos; 

– Clarificar e reforçar a posição do IPBeja no sector e na região; 

– Consolidar e agilizar o desenvolvimento de processos internos; 

– Fomentar a participação e envolvimento internos; 

– Qualificar e valorizar infraestruturas; 

– Reforçar a sustentabilidade financeira; 

– Reorganizar e otimizar serviços e estruturas. 
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Medidas/Ações 

Implementação 

2022 2023 2024 2025 

 

Medida 1.1. Organização, governo e infraestruturas 

Ação 1.1.1. Promover a participação e a divulgação de documentos estratégicos         

Ação 1.1.2. Restruturar os serviços do IPBeja         

Ação 1.1.3. Reestruturar a organização da gestão das infraestruturas agrícolas afetas ao IPBeja         

Ação 1.1.4. Desenvolver um Programa de investimentos em equipamento         

Ação 1.1.5. Modernizar salas, espaços e equipamentos formativos         

Ação 1.1.6. Melhorar equipamentos e infraestruturas de apoio a estudantes         

Ação 1.1.7. Reabilitar e melhorar a eficiência energética do parque edificado do IPBeja         

Ação 1.1.8. Melhorar os sistemas de tomada de decisão e canais de comunicação interna         

Ação 1.1.9. Simplificar processos e reduzir ineficácias         

Ação 1.1.10. Assegurar a atualização dos planos de emergência, evacuação e de medidas de 

autoproteção 
        

Ação 1.1.11. Implementar Sistema de Contabilidade de Gestão         

Ação 1.1.12. Atualizar os sistemas e o parque informático         

 

Medida 1.2. Política de Qualidade 

Ação 1.2.1. Certificar o sistema interno de garantia da qualidade e torná-lo reconhecido pela 
A3ES 

        

Ação 1.2.2. Agilizar os mecanismos do processo de avaliação de desempenho do pessoal 
docente 

        

Ação 1.2.3. Garantir a qualidade formativa das unidades curriculares         

Ação 1.2.4. Melhorar as condições gerais de trabalho         

Ação 1.2.5. Promover a desmaterialização, harmonização, simplificação e desburocratização de 
processos administrativos 

        

Ação 1.2.6. Estabelecer comunicação clara e eficaz com os alunos e seus representantes         

Ação 1.2.7. Certificar o Campus do IPBeja como “Campus Saudável”         

 

Medida 1.3. Sustentabilidade financeira 

Ação 1.3.1 Implementar um programa especial para a regularização de propinas e outras 

dívidas 
        

Ação 1.3.2. Reestruturar o regulamento da prestação de serviços de elevado valor         

Ação 1.3.3. Assegurar o planeamento atempado de compras públicas, promovendo a 
sustentabilidade e o combate ao desperdício 

        

Ação 1.3.4. Diversificar fontes de financiamento         

Ação 1.3.5. Elaborar projetos-contratos com entidades públicas e privadas regionais         

Ação 1.3.6. Intensificar contactos com a CCSISP e a Tutela         
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3.2.1. Organização, governo e infraestruturas 

 

Medida 1.1 Organização, governo e infraestruturas 
 

Ação 1.1.1 Promover a participação e a divulgação de documentos estratégicos 

Descrição Objetivos 

A importância e caráter estratégico de vários documentos de 

referência institucional justificam a promoção da participação e 
envolvimento da comunidade académica, sendo disso exemplo o 
próprio Plano Estratégico 2022-2025 do IPBeja, bem como outros 
documentos estratégicos das Escolas da instituição. O 

envolvimento e participação alargada nas fases de discussão 
destes documentos contribui para o sucesso dos mesmos, 
promovendo ainda uma maior proximidade e a partilha de 
responsabilidades por parte de todas as entidades envolvidas. 

– Assegurar a qualidade da oferta e dos 

processos internos; 

– Consolidar e agilizar o desenvolvimento de 
processos internos; 

– Fomentar a participação e envolvimento 
internos. 

Responsabilidade 

Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos 

Presidência 

Direção das Escolas 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Administração IPBeja/SAS 

Indicadores  2025 

– Documentos estratégicos com sessões de apresentação e divulgação realizadas (%) 100 

– Documentos estratégicos passíveis de acesso disponíveis ao público (%) 100 

 

Medida 1.1 Organização, governo e infraestruturas 
 

Ação 1.1.2 Restruturar os serviços do IPBeja 

Descrição Objetivos 

A dimensão e complexidade de funcionamento de uma 

instituição com a dimensão e caraterísticas do IPBeja obriga a 

uma constante otimização dos seus serviços e meios de 
funcionamento. Deste modo, os serviços da instituição devem 
ser reestruturados tendo em conta a necessidade de apoio 
administrativo a prestar às Unidades Orgânicas, Departamentos 

e Comissões de Curso. 

– Assegurar a qualidade da oferta e dos 

processos internos 

– Reorganizar e otimizar serviços e estruturas. 

Responsabilidade 

Presidência 

Direção das Escolas 

Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos 

Administração IPBeja/SAS 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Indicadores  2025 

– Realização da reestruturação Sim 

– Melhoria percecionada do apoio administrativo às Unidades Orgânicas, Departamentos e 

Comissões de Curso (%) 
50 
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Medida 1.1 Organização, governo e infraestruturas 
 

Ação 1.1.3 Reestruturar a organização da gestão das infraestruturas agrícolas 

Descrição Objetivos 

A ação visa a reestruturação do modelo de gestão das 

infraestruturas e equipamentos agrícolas, procurando adequá-lo 
às exigências que atualmente se colocam no âmbito da 
otimização e rentabilização de recursos. Por outro lado, é 

objetivo da ação contribuir para uma melhoria das condições que 
permita reforçar e aprofundar as valências e possibilidades 
técnicas destas estruturas. 

– Assegurar a qualidade da oferta e dos 

processos internos; 

– Reorganizar e otimizar serviços e estruturas. 

Responsabilidade 

Direção da Escola Superior Agrária 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Reorganização da gestão Sim 

 

Medida 1.1 Organização, governo e infraestruturas 
 

Ação 1.1.4 Desenvolver um programa de investimentos em equipamento 

Descrição Objetivos 

A ação consiste na conceção, desenvolvimento e aplicação de um 

Programa de Investimento em Equipamento que visa adaptar as 
salas de aula existentes no IPBeja às metodologias de ensino 
inovadoras, potenciando as condições técnicas e científicas das 

ofertas formativas e educativas da instituição. Esta ação tem um 
montante de investimento estimado nos 172.000€.  

– Assegurar a qualidade da oferta e dos 

processos internos; 

– Qualificar e valorizar infraestruturas. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Existência do Programa de Investimentos em Equipamento Sim 

– Total de salas de aula intervencionadas (%) 80 
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Medida 1.1 Organização, governo e infraestruturas 
 

Ação 1.1.5 Modernizar salas, espaços e equipamentos formativos 

Descrição Objetivos 

Esta ação visa a modernização dos equipamentos onde se 

desenvolvem atividades formativas e de ensino, salas de aula, 
laboratórios, espaços destinados à formação à distância e a 
métodos de ensino centrados no aluno. Esta ação inclui a 

aquisição dos equipamentos necessários para a inclusão de 
alunos com NEE, bem como a conservação, manutenção e 
requalificação dos edifícios, espaços integrados e campos 
experimentais. 

– Assegurar a qualidade da oferta e dos 

processos internos; 

– Qualificar e valorizar infraestruturas. 

Responsabilidade 

Administração IPBeja/SAS 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Presidência 

Serviços Técnicos e de Manutenção 

Serviços de Tecnologias de Informação 

Indicadores  2025 

– Existência de levantamento hierarquizado dos espaços a modernizar Sim 

– Espaços modernizados ou em processo de modernização (%) 50 

 

Medida 1.1 Organização, governo e infraestruturas 
 

Ação 1.1.6 Melhorar equipamentos e infraestruturas de apoio a estudantes 

Descrição Objetivos 

Na sequência da ação 1.1.5, também os equipamentos e 

infraestruturas de apoio a estudantes devem ser alvo de 
constante melhoria, na medida em que constituem um 

importante fator de conforto e de atratividade. Por esse motivo, 
devem também estar devidamente enquadradas nos processos 
de conservação, manutenção e requalificação. 

– Clarificar e reforçar a posição do IPBeja no 

sector e na região; 

– Qualificar e valorizar infraestruturas. 

Responsabilidade 

Administração IPBeja/SAS 

Direção de Escolas 

Presidência 

Serviços Técnicos e de Manutenção 

Indicadores  2025 

– Existência de levantamento hierarquizado dos espaços de apoio a estudantes a melhorar Sim 

– Espaços de apoio a estudantes melhorados ou em processo de melhoria (%) 50 
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Medida 1.1 Organização, governo e infraestruturas 
 

Ação 1.1.7 Reabilitar e melhorar a eficiência energética do parque edificado do IPBeja 

Descrição Objetivos 

A presenta ação visa o desenvolvimento de uma análise relativa 

ao estado de conservação dos edifícios que integram a 
instituição, identificando situações que justifiquem intervenções 
de reabilitação. Por outro lado, esta análise deve também 

potenciar o alcance de múltiplos objetivos, proporcionando 
inúmeros benefícios sociais, ambientais e económicos. Para esse 
efeito deverá ser apresentada candidatura no âmbito de futuros 
Avisos “Eficiência energética em edifícios da administração 
pública central” da “Componente C13 – Eficiência Energética em 

Edifícios” do Plano de Recuperação e Resiliência. 

– Qualificar e valorizar infraestruturas; 

– Reforçar a sustentabilidade financeira. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Realização do levantamento de necessidades de intervenção  Sim 

– Intervenções previstas realizadas ou em curso (%) 50 

 

Medida 1.1 Organização, governo e infraestruturas 
 

Ação 1.1.8 Melhorar os sistemas de tomada de decisão e canais de comunicação interna 

Descrição Objetivos 

A ação visa o desenvolvimento de um Plano de Comunicação 

Interno do IPBeja que promova a melhoria dos sistemas de 
tomada de decisão e a eficiência dos canais de comunicação 
interna. O principal objetivo é o de melhorar a qualidade da 
informação, consolidar e agilizar os principais canais de 
comunicação interna, clarificar responsabilidades dos 

intervenientes envolvidos nos processos e contribuir para uma 
maior transparência. 

– Assegurar a qualidade da oferta e dos 

processos internos; 

– Consolidar e agilizar o desenvolvimento de 

processos internos. 

Responsabilidade 

Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos 

Presidência 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Serviços de Tecnologia e Informação 

Indicadores  2025 

– Existência do Plano de Comunicação Interna  Sim 

– Melhoria percecionada da fluidez e eficiência da comunicação (%) 75 
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Medida 1.1 Organização, governo e infraestruturas 
 

Ação 1.1.9 Simplificar processos e reduzir ineficácias 

Descrição Objetivos 

Na sequência da ação 1.1.2, a reestruturação dos serviços deverá 

contribuir também para a simplificação de processos que, em 
última análise permitirá reduzir ineficácias. Desta forma, deve 
realizar-se uma identificação dos processos que atualmente 

constituem um fator de constrangimento, proceder à sua 
simplificação e à clarificação do seu fluxo. O objetivo principal é 
o de reduzir ineficácias e eliminar a possibilidade de duplicação 
de tarefas e responsabilidades. 

– Assegurar a qualidade da oferta e dos 

processos internos; 

– Consolidar e agilizar o desenvolvimento de 
processos internos. 

Responsabilidade 

Administração IPBeja/SAS 

Direção de Escolas 

Presidência 

Serviços Técnicos 

Indicadores  2025 

– Identificação de processos com constrangimentos associados Sim 

– Processos simplificados (%) 50 

 

Medida 1.1 Organização, governo e infraestruturas 
 

Ação 1.1.10 Assegurar a atualização dos planos de emergência, evacuação e de medidas de autoproteção 

Descrição Objetivos 

No âmbito desta ação procura-se assegurar a atualização dos 

planos de emergência das várias infraestruturas do IPBeja, 
nomeadamente, Escolas, Residências, Edifícios Comuns e demais 
instalações associadas. Complementarmente, devem ser 
realizados simulacros de emergência em articulação com as 
entidades de resposta à emergência relevantes de modo a 

garantir a agilidade de resposta em caso de necessidade. 

– Assegurar a qualidade da oferta e dos 

processos internos; 

– Consolidar e agilizar o desenvolvimento de 
processos internos. 

Responsabilidade 

Administração IPBeja/SAS 

Direção de Escolas 

Presidência 

Serviços Técnicos e de Manutenção 

Indicadores  2025 

– Planos de emergência atualizados e homologados (%) 100 

– Medidas de autoproteção identificadas e implementadas (%) 100 

– Simulacros realizados por ano (n.º) 1 
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Medida 1.1 Organização, governo e infraestruturas 
 

Ação 1.1.11 Implementar Sistema de Contabilidade de Gestão 

Descrição Objetivos 

A presente ação visa a implementação de um Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 
(SNC-AP), em linha com a Norma de Contabilidade Pública 27. 
Com esta ação pretende-se que os órgãos do IPBeja passem a 

dispor de informações de contabilidade de gestão, contribuindo 
para um processo de tomada de decisão mais informado e 
eficiente. 

– Assegurar a qualidade da oferta e dos 

processos internos; 

– Consolidar e agilizar o desenvolvimento de 
processos internos. 

Responsabilidade 

Administração IPBeja/SAS 

Direção de Escolas 

Presidência 

Serviços Financeiros 

Indicadores  2025 

– Sistema de Normalização Contabilística implementado e em funcionamento Sim 

 

Medida 1.1 Organização, governo e infraestruturas 
 

Ação 1.1.12 Atualizar os sistemas e o parque informático 

Descrição Objetivos 

A ação visa a atualização do sistema informático do IPBeja, 

designadamente o suporte para disaster recovery, a 

infraestrutura de comunicação, o datacenter do IPBeja e o 
restante parque informático. Procura-se assim assegurar a 
permanente atualização dos sistemas informáticos da instituição, 
com destaque para os sistemas centralizados mais críticos.  

– Assegurar a qualidade da oferta e dos 

processos internos; 

– Consolidar e agilizar o desenvolvimento de 

processos internos; 

– Qualificar e valorizar infraestruturas; 

– Reorganizar e otimizar serviços e estruturas. 

Responsabilidade 

Presidência 

Serviços de Tecnologias de Informação 

Serviços Técnicos e de Manutenção 

Indicadores  2025 

– Atualização do hardware e software em utilização Sim 

– Contratação de um especialista em informática responsável pela segurança da informação (n.º) 1 

– Cumprimento da Legislação aplicável relativa a segurança e privacidade dos dados (%) 100 
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3.2.2. Política de qualidade 

 

Medida 1.2 Política de qualidade 
 

Ação 1.2.1 Certificar o sistema interno de garantia da qualidade e torná-lo reconhecido pela A3ES 

Descrição Objetivos 

A ação de acreditação do Sistema Integrado de Qualidade pela 

A3ES, visa melhorar a eficiência e organização interna do IPBeja, 
garantindo que as atividades com impactes relevantes decorrem 
de forma otimizada, maximizando os seus efeitos positivos. Esta 
otimização de processos contribuirá também para uma imagem 

mais moderna da instituição no contexto regional e nacional. 

– Assegurar a qualidade da oferta e dos 

processos internos; 

– Consolidar e agilizar o desenvolvimento de 

processos internos. 

Responsabilidade 

Conselho para a Avaliação e Qualidade 

Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Acreditação da A3ES Sim 

 

Medida 1.2 Política de qualidade 
 

Ação 1.2.2 Agilizar os mecanismos do processo de avaliação de desempenho do pessoal docente 

Descrição Objetivos 

A ação visa agilizar os mecanismos necessários ao processo de 

avaliação de desempenho do pessoal docente, designadamente 

a fase de obtenção e/ou utilização de documentos, contribuindo 
para que a componente administrativa decorra de forma mais 
ágil e transparente. Para tal, deve recorrer-se à dimensão digital 
e tecnológica e aos processos de certificação e assinatura digital, 
quando necessário, tornando mais ágil a preparação e 

desenvolvimento dos mecanismos de avaliação. 

– Assegurar a qualidade da oferta e dos 

processos internos; 

– Fomentar a participação e envolvimento 

internos; 

– Reorganizar e otimizar serviços e estruturas. 

Responsabilidade 

Conselho para a Avaliação e Qualidade 

Conselho Técnico-Científico 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Documentação de avaliação do pessoal docente submetida digitalmente (%) 100 
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Medida 1.2 Política de qualidade 
 

Ação 1.2.3 Garantir a qualidade formativa das unidades curriculares 

Descrição Objetivos 

A ação visa a criação e desenvolvimento de ações internas que 

conduzam à mobilização da comunidade do IPBeja numa 
consensualização generalizada acerca da importância dos 
processos de garantia de qualidade enquanto fatores de 

diferenciação institucional. Esta mobilização deverá conduzir a 
consolidação e aplicação de métodos de avaliação aos processos 
de ensino e formação ministrados nas unidades curriculares do 
IPBeja. 

– Assegurar a qualidade da oferta e dos 

processos internos; 

– Clarificar e reforçar a posição do IPBeja no 
sector e na região; 

– Reorganizar e otimizar serviços e estruturas. 

Responsabilidade 

Administração IPBeja/SAS 

Conselho para a Avaliação e Qualidade 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Ações de sensibilização realizadas (n.º) 1/ano 

– Participantes nas ações de sensibilização (n.º) 100/ano 

– Existência de mecanismos de monitorização e avaliação desenvolvidos e aplicados Sim 

 

Medida 1.2 Política de qualidade 
 

Ação 1.2.4 Melhorar as condições gerais de trabalho 

Descrição Objetivos 

Esta ação visa a identificação e caracterização das condições 

gerais de trabalho, ao nível infraestrutural e de processos, nas 
unidades orgânicas que constituem o IPBeja. Esta exercício 

deverá permitir diagnosticar, hierarquizar e consensualizar 
intervenções conducentes à melhoria geral das condições, 
estimular a produtividade e aumentar a participação de todos os 
atores internos da instituição e de conciliação com a vida familiar. 

– Assegurar a qualidade da oferta e dos 

processos internos; 

– Qualificar e valorizar infraestruturas. 

Responsabilidade 

Administração IPBeja/SAS 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Presidência 

Serviços Técnicos e de Manutenção 

Indicadores  2025 

– Existência de uma caracterização das condições gerais de trabalho Sim 

– Identificação de medidas facilitadores da conciliação entre o trabalho e a família  Sim 

– Unidades orgânicas de ensino e investigação envolvidas (%) 100 

– Unidades orgânicas de apoio à formação e desenvolvimento envolvidas (%) 100 

– Unidades funcionais envolvidas (%) 100 
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Medida 1.2 Política de qualidade 
 

Ação 1.2.5 
Promover a desmaterialização, harmonização, simplificação e desburocratização de processos 
administrativos 

Descrição Objetivos 

A ação visa a desmaterialização dos processos administrativos 

físicos, contribuindo para uma gestão mais eficaz do ciclo de vida 
dos documentos assim como do envolvimento de todas as partes 
envolvidas. Desta forma, procura-se facilitar o acesso, gestão e 

arquivo, dando continuidade à uniformização das bases de dados 
da instituição. Esta ação observa também a divulgação a todos os 
interessados do resultado de processos de tomada de decisão 
por órgãos estatutários, que devem dispor de um canal de 

comunicação sólido e eficaz. Por outro lado, também a qualidade 
da comunicação entre serviços e respetivos dirigentes deve ser 
melhorada através da concretização desta ação. 

– Assegurar a qualidade da oferta e dos 

processos internos; 

– Consolidar e agilizar o desenvolvimento de 

processos internos; 

– Fomentar a participação e envolvimento 

internos; 

– Reorganizar e otimizar serviços e estruturas. 

Responsabilidade 

Centro de Documentação 

Presidência 

Serviços de Tecnologia e Informação 

Indicadores  2025 

– Proporção de documentos digitalizados ou disponíveis digitalmente (%) 80 

– Serviços convertidos ou acessíveis digital e remotamente (%) 80 

– Proporção de decisões de órgãos estatutários comunicadas por canal próprio (%) 100 

 

Medida 1.2 Política de qualidade 
 

Ação 1.2.6 Estabelecer comunicação clara e eficaz com os alunos e seus representantes 

Descrição Objetivos 

Esta ação visa uma melhoria na forma de comunicação e 

interação entre os vários órgãos do IPBeja e a comunidade de 

estudantes da instituição. Neste âmbito, deve ser garantida a sua 
participação e envolvimento em que estes estejam envolvidos, 
devendo igualmente ser garantido a dimensão horizontal (entre 
alunos) e vertical (entre órgãos e alunos) da comunicação. 

– Assegurar a qualidade da oferta e dos 

processos internos; 

– Consolidar e agilizar o desenvolvimento de 
processos internos; 

– Fomentar a participação e envolvimento 
internos. 

Responsabilidade 

Associação Académica 

Conselho Pedagógico 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Presidência 

Provedor do Estudante 

Indicadores  2025 

– Existência de canais de comunicação dedicados entre representantes de alunos e órgãos do 

IPBeja 
Sim 

– Possibilidade de comunicação bidirecional nos canais de comunicação dedicados Sim 
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Medida 1.2 Política de qualidade 
 

Ação 1.2.7 Certificar o Campus do IPBeja como “Campus Saudável” 

Descrição Objetivos 

Esta ação visa garantir que o IPBeja possui um conjunto de 

valências promotoras de um estilo de vida saudável dentro do 
campus através da sensibilização da comunidade académica para 

a melhoria dos estilos de vida e para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Neste âmbito, 
devem ser garantidas ações concertadas entre a comunidade 
académica, dinamizando os seguintes domínios: Gestão do 

campus saudável dentro da instituição; Atividade física e 
desporto; Serviços de alimentação, Prevenção de doenças; Saúde 
mental e social; Comportamentos de risco e Ambiente, 
sustentabilidade e responsabilidade social. 

– Clarificar e reforçar a posição do IPBeja no 

sector e na região; 

– Fomentar a participação e envolvimento 
internos; 

– Qualificar e valorizar infraestruturas. 

Responsabilidade 

Presidência 

Administração IPBeja/SAS 

Direção das Escolas 

Associação Académica 

Indicadores  2025 

– Cumprimentos dos indicadores para a obtenção da certificação internacional do Campus 

saudável 
Sim 

– Cumprimentos dos indicadores para a manutenção da certificação internacional do Campus 

saudável 
Sim 
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3.2.3. Sustentabilidade financeira 
 

Medida 1.3 Sustentabilidade financeira 
 

Ação 1.3.1 Implementar um programa especial para a regularização de propinas e outras dívidas 

Descrição Objetivos 

Com esta ação pretende-se o desenvolvimento de uma 

abordagem integrada e partilhada entre os vários serviços com 

relevância em matéria de cobrança de propinas e outras dívidas, 
designadamente, os Serviços Académicos, os Serviços de Ação 
Social e os Serviços Financeiros, tendo em vista a conceção e 
aplicação de um Programa que visa regularizar a situação de 

alunos com propinas em atraso. 

– Consolidar e agilizar o desenvolvimento de 

processos internos; 

– Reforçar a sustentabilidade financeira 

– Reorganizar e otimizar serviços e estruturas. 

Responsabilidade 

Administração IPBeja/SAS 

Presidência 

Serviços Financeiros 

Serviços Académicos 

Indicadores  2025 

– Redução do número de alunos com propinas em atraso e outras dívidas (%) 66,6% 

 

Medida 1.3 Sustentabilidade financeira 
 

Ação 1.3.2 Reestruturar o regulamento da prestação de serviços de elevado valor 

Descrição Objetivos 

A ação visa proceder a um ajuste ao regulamento da prestação 

de serviços de elevado valor procurando aumentar o 
financiamento obtido por esta via. Dada o know how do IPBeja e 
a sua capacidade para realizar determinados serviços de elevado 
valor acrescentado, deve ser revisto o regulamento tendo em 

vista a um reajuste  

– Assegurar a qualidade da oferta e dos 

processos internos; 

– Clarificar e reforçar a posição do IPBeja no 

sector e na região; 

– Reforçar a sustentabilidade financeira. 

Responsabilidade 

Coordenação dos Laboratórios 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Presidência 

Serviços de Informação e Comunicação 

Indicadores  2025 

– Novo Regulamento e Modelo da Prestação da Serviços Sim 

– Crescimento da receita através da prestação de serviços (%) 25% 
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Medida 1.3 Sustentabilidade financeira 
 

Ação 1.3.3 
Assegurar o planeamento atempado de compras públicas, promovendo a sustentabilidade e o 
combate ao desperdício 

Descrição Objetivos 

A ação visa a definição de um plano que vise o controlo e redução 

dos consumos através da definição de critérios de 
sustentabilidade e de reutilização dos produtos. Nesse plano 
deve também ser observados os aspetos relativos à economia 
circular para os quais o IPBeja pode contribuir, nomeadamente a 

reutilização, reciclagem e abate sustentável. Por outro lado, 
devem também ser definidos conjuntos de produtos e serviços 
que, no caso de aquisições em grande quantidade, possam ser 
adquiridos através de uma plataforma de aquisições 
centralizadas, contribuindo para economias de escala e para uma 

gestão de recursos de economato mais integrada. 

– Consolidar e agilizar o desenvolvimento de 

processos internos; 

– Reforçar a sustentabilidade financeira. 

Responsabilidade 

Administração IPBeja/SAS 

Direção de Escolas 

Presidência 

Sector de Aprovisionamento e Património 

Serviços Técnicos 

Indicadores  2025 

– Realização de aquisições através de plataforma de aquisições centralizadas Sim 

– Escolas envolvidas na plataforma de aquisições centralizadas (%) 100 

– Existência do Plano de Redução e Controlo dos Consumos do IPBeja Sim 

 

Medida 1.3 Sustentabilidade financeira 
 

Ação 1.3.4 Diversificar fontes de financiamento 

Descrição Objetivos 

As exigências de funcionamento de uma instituição como o 

IPBeja obrigam a um considerável esforço de financiamento, pelo 
que a ação visa diversificar essas fontes. Neste âmbito, e para 
além do exposto na ação 1.3.2, devem ser privilegiados projetos 
de investigação nacionais e internacionais que se constituam 
como fonte de receita, além das ações de formação contínua e a 

prestação de serviços à comunidade. Para este efeito é 
necessário reforçar a capacidade prospetiva do IPBeja nesta 
matéria. 

– Clarificar e reforçar a posição do IPBeja no 

sector e na região; 

– Reforçar a sustentabilidade financeira. 

Responsabilidade 

Centro de Transferência de Conhecimento / Gabinete de Projetos 

Conselho Técnico-Científico 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Reforço do mix de financiamento Sim 

– Aumento das receitas a partir da prestação de serviços à comunidade (%) 10 
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Medida 1.3 Sustentabilidade financeira 
 

Ação 1.3.5 Elaborar projetos-contratos com entidades públicas e privadas regionais 

Descrição Objetivos 

A ação visa o estabelecimento de projetos-contratos com 

entidades públicas e privadas regionais que permitam diversificar 
as fontes de financiamento do IPBeja. Estes projetos-contratos 
podem assumir a forma de atividades de investigação em 

atividades concretas e relevantes para as entidades regionais ou 
ainda o desenvolvimento de ações de formação contínua para os 
seus recursos humanos. 

– Assegurar a qualidade da oferta e dos 

processos internos; 

– Clarificar e reforçar a posição do IPBeja no 
sector e na região. 

Responsabilidade 

Direção das Escolas 

Presidência 

Serviços de Informação e Comunicação 

Indicadores  2025 

– Projetos-contratos em desenvolvimento ou execução 5 

 

Medida 1.3 Sustentabilidade financeira 
 

Ação 1.3.6 Intensificar contactos com a CCSISP e a Tutela 

Descrição Objetivos 

Os desafios que se colocam ao nível do financiamento da IES 

justificam a assunção por parte do IPBeja de uma posição ativa 
no seio do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores 
Politécnicos e junto da Tutela na defesa do aperfeiçoamento do 
modelo de financiamento do ensino superior que garanta a 

estabilidade plurianual, minimize os efeitos do subfinanciamento 
do ensino superior e atenda à especificidade dos Politécnicos 
localizados em regiões interiores desfavorecidas. 

– Assegurar a qualidade da oferta e dos 

processos internos; 

– Clarificar e reforçar a posição do IPBeja no 
sector e na região; 

– Qualificar e valorizar infraestruturas; 

– Reforçar a sustentabilidade financeira. 

Responsabilidade 

Direção das Escolas 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Contactos formais estabelecidos com a CCISP Sim 

– Contactos formais estabelecidos com a Tutela Sim 
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3.3.  

 

Eixo II. Ensino e Formação 

O eixo II visa diferenciar e qualificar a oferta formativa do IPBeja enquanto IES de referência regional, procurando 

também garantir a valorização de todas as partes envolvidas no leccionamento dos vários ciclos de estudos 

disponibilizados. Procura-se ainda contribuir para que a instituição assuma uma posição de referência face às 

tendências evolutivas do ensino superior, permitindo-lhe maximizar as sinergias e oportunidades que se venham a 

verificar. 

De modo a responder aos desafios identificados em sede de diagnóstico, foram estabelecidas três medidas, 

nomeadamente: 

– Qualificação da oferta; 

– Posicionamento estratégico na dinâmica do ensino superior; 

– Sucesso educativo e formativo. 

A estas medidas, associa-se o seguinte conjunto de objetivos específicos que balizam as ações apresentadas: 

– Adequar e qualificar a oferta formativa; 

– Aumentar a visibilidade do IPBeja junto da comunidade e de potenciais novos alunos; 

– Combater o insucesso escolar; 

– Diferenciar a oferta formativa; 

– Estimular parcerias e o envolvimento com outras IES; 

– Capitalizar oportunidades de valorização; 

– Melhorar mecanismos e condições de ensino. 
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Medidas/Ações 

Implementação 

2022 2023 2024 2025 

 

Medida 2.1. Qualificação da oferta 

Ação 2.1.1. Criar CTeSP de Tecnologia e Inovação Alimentar         

Ação 2.1.2. Criar CTeSP de Tecnologias Agroambientais e Sustentabilidade         

Ação 2.1.3. Criar CTeSP de Tecnologias em Segurança e Saúde no Trabalho         

Ação 2.1.4. Criar a Pós-Graduação em Gestão Sustentável do Setor Olivícola         

Ação 2.1.5. Criar a Pós-Graduação em Turismo Sustentável e Bem-Estar         

Ação 2.1.6. Reestruturar os planos curriculares da oferta formativa         

Ação 2.1.7. Reorientar a oferta formativa para a requalificação e a atualização de 
conhecimentos 

        

Ação 2.1.8. Disponibilizar programas de formação de curta duração na forma de micro-
credenciais 

        

Ação 2.1.9. Implementar cursos de verão         

Ação 2.1.10. Identificar as necessidades formativas da região         

Ação 2.1.11. Planear futuras ofertas formativas em função das necessidades da região         

 

Medida 2.2. Posicionamento estratégico na dinâmica do ensino superior 

Ação 2.2.1. Garantir o envolvimento institucional na criação de uma Universidade Europeia         

Ação 2.2.2. Participar na criação de uma licenciatura em Engenharia Civil         

Ação 2.2.3. Desenvolver cursos de dupla titulação         

Ação 2.2.4. Descentralizar a realização de formações         

 

Medida 2.3. Sucesso educativo e formativo 

Ação 2.3.1. Combater o insucesso e o abandono escolar         

Ação 2.3.2. Criar um programa de promoção da aprendizagem e do sucesso formativo         

Ação 2.3.3. Promover um ambiente de proximidade e metodologias centradas nos alunos         

Ação 2.3.4. Conciliar o ensino presencial com o ensino à distância         

Ação 2.3.5. Ações inovadoras de ensino e aprendizagem         
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3.3.1. Qualificação da oferta 

 

Medida 2.1 Qualificação da oferta 
 

Ação 2.1.1 Criar CTeSP de Tecnologia e Inovação Alimentar 

Descrição Objetivos 

A ação visa a criação de um CTeSP em Tecnologia e Inovação 

Alimentar, que tem como objetivo formar técnicos profissionais 
capacitados para a ação de forma autónoma ou em equipa 
integrada em qualquer etapa da cadeia alimentar, desde o 
processamento de matérias-primas até a logística de distribuição 

e Marketing, aplicando diversas tecnologias na inovação e 
desenvolvimento de produtos. 

– Adequar e qualificar a oferta formativa; 

– Diferenciar a oferta formativa. 

Responsabilidade 

Conselho Pedagógico 

Conselho Técnico-Científico 

Coordenações de Curso 

Direção da Escola Superior Agrária 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Existência do CTeSP Sim 

– Taxa de ocupação (%) 75 

 

Medida 2.1 Qualificação da oferta 
 

Ação 2.1.2 Criar CTeSP de Tecnologias Agroambientais e Sustentabilidade 

Descrição Objetivos 

Esta ação visa a criação de um CTeSP em Tecnologias 

Agroambientais e Sustentabilidade, que tem como objetivo a 
qualificação de diplomados capacitados profissionalmente para 
a resolução dos desafios que se colocam atualmente no domínio 

de agricultura. A criação desta oferta visa responder às 
necessidades de modernização e sustentabilidade do setor, com 
uma presença cada vez mais relevante de sistemas tecnológicos 
produtivos que potenciam a inovação e novos produtos no setor 

agroalimentar enquanto forma de valorizar os recursos do 
mundo rural, fixar populações e combater a desertificação. 

– Adequar e qualificar a oferta formativa; 

– Diferenciar a oferta formativa. 

Responsabilidade 

Conselho Pedagógico 

Conselho Técnico-Científico 

Coordenações de Curso 

Direção da Escola Superior Agrária 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Existência do CTeSP Sim 

– Taxa de ocupação (%) 75 
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Medida 2.1 Qualificação da oferta 
 

Ação 2.1.3 Criar CTeSP de Tecnologias em Segurança e Saúde no Trabalho 

Descrição Objetivos 

A ação visa a criação de um CTeSP de Tecnologias em Segurança 

e Saúde no Trabalho, que tem como objetivo capacitar os seus 
diplomados para implementar atividades de prevenção e de 

proteção de riscos profissionais. 

– Adequar e qualificar a oferta formativa; 

– Diferenciar a oferta formativa. 

Responsabilidade 

Conselho Pedagógico 

Conselho Técnico-Científico 

Coordenações de Curso 

Direção da Escola Superior de Saúde 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Existência do CTeSP Sim 

– Total de formandos entre 2022 – 2025 (n.º) 240 

 

Medida 2.1 Qualificação da oferta 
 

Ação 2.1.4 Criar a Pós-Graduação em Gestão Sustentável do Setor Olivícola 

Descrição Objetivos 

Esta ação visa a criação de pós-graduação em Gestão Sustentável 

do Setor Olivícola. Esta necessidade resulta da importância do 
sector para a economia e sociedade regional e nacional, pelo que 
deve ser objetivo do IPBeja contribuir para a atualização dos 
conhecimentos e aquisição de novas competências dos técnicos 

do setor. Esta oferta deverá ter presente a nova realidade das 
atividades económicas, do ambiente, da qualificação e da fixação 
de ativos no Alentejo e a crescente necessidade de uma 
abordagem responsável e sustentável das atividades 

económicas. 

– Adequar e qualificar a oferta formativa; 

– Diferenciar a oferta formativa. 

Responsabilidade 

Conselho Pedagógico 

Conselho Técnico-Científico 

Direção da Escola Superior Agrária 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Existência da Pós-Graduação Sim 

– Total de formandos (n.º) 100 
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Medida 2.1 Qualificação da oferta 
 

Ação 2.1.5 Criar a Pós-Graduação em Turismo Sustentável e Bem-Estar 

Descrição Objetivos 

Esta ação visa a criação de pós-graduação em a Gestão 

Sustentável do Setor Olivícola. Esta oferta procura oferecer uma 
especialização de natureza interdisciplinar, fundamental para 
trabalhar em contextos de alta complexidade e constantes 

procuras tecnológicas. É assim objetivo a formação de 
profissionais com qualificação científica e técnica capaz de 
desenvolver e aprofundar as competências profissionais de 
empresas/ instituições turísticas. 

– Adequar e qualificar a oferta formativa; 

– Diferenciar a oferta formativa. 

Responsabilidade 

Conselho Pedagógico 

Conselho Técnico-Científico 

Direção da Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Existência da Pós-Graduação Sim 

– Total de formandos (n.º) 100 

 

Medida 2.1 Qualificação da oferta 
 

Ação 2.1.6 Reestruturar os planos curriculares da oferta formativa 

Descrição Objetivos 

Para além da diversificação da oferta enquadrada nas ações 

anteriores, esta ação visa a realização de uma avaliação para a 
reestruturação dos planos curriculares dos cursos atualmente 
existentes. O objetivo é o de proporcionar novos conhecimentos, 
competências, aptidões e atitudes aos estudantes, respondendo 
de uma forma eficiente às exigências sociais e aos desafios do 

futuro em estreita colaboração com o mundo empresarial e 
outras organizações. 

– Adequar e qualificar a oferta formativa; 

– Diferenciar a oferta formativa; 

– Melhorar mecanismos e condições de ensino. 

Responsabilidade 

Conselho Coordenador da Atividade Académica 

Conselho para a Avaliação e Qualidade 

Conselho Pedagógico 

Conselho Técnico-Científico 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Realização da avaliação acerca da reestruturação dos planos curriculares Sim 
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Medida 2.1 Qualificação da oferta 
 

Ação 2.1.7 Reorientar a oferta formativa para a requalificação e a atualização de conhecimentos 

Descrição Objetivos 

A ação visa a reforço da componente formativa focada na 

requalificação e atualização de conhecimentos, o que constitui 
uma forma de diversificação da oferta disponibilizada pelo IPBeja 
e, simultaneamente, atrair novos públicos. A requalificação e 

atualização de conhecimentos deve ser oferecida em áreas e 
domínios para os quais sejam identificadas necessidades 
formativas. Neste quadro, ganha particular relevância a 
antecipação de necessidades do sistema educativo, por via da 
oferta de formação contínua para professores dos ensinos básico 

e secundário e a formação ao longo da vida. 

– Adequar e qualificar a oferta formativa; 

– Aumentar a visibilidade do IPBeja junto da 
comunidade e de potenciais novos alunos; 

– Diferenciar a oferta formativa. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Conselho Pedagógico 

Conselho Técnico-Científico 

Gabinete de Inserção na Vida Ativa 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Existência de componentes formativas reorientadas para a requalificação e atualização Sim 

 

Medida 2.1 Qualificação da oferta 
 

Ação 2.1.8 Disponibilizar programas de formação de curta duração na forma de micro-credenciais 

Descrição Objetivos 

Esta ação visa traduzir em qualificações certificadas as 

aprendizagens decorrentes da frequência de cursos ou módulos 
de curta duração. Estas qualificações podem ser obtidas de 
diferentes formas (presencial, online ou mista), constituindo uma 

oportunidade de aprendizagem flexível e inclusiva, enquadrada 
em aprendizagem ao longo da vida. Para além das áreas previstas 
na candidatura do Consortium Merides, designadamente, 
Operações de Cibersegurança Ativa, Marketing Digital, Ruído 

Ocupacional, Operadores de Máquinas Agrícolas, Regadio e 
Ambiente, Inovação e Empreendorismo, Segurança de Edifícios e 
Segurança Ocupacional e Big Data, deve ser ponderada a 
possibilidade de desenvolver micro-credenciais propostas em 

associação com parceiros públicos e privados, com base nas 
necessidades educativas e formativas futuras. 

– Adequar e qualificar a oferta formativa; 

– Aumentar a visibilidade do IPBeja junto da 
comunidade e de potenciais novos alunos; 

– Diferenciar a oferta formativa; 

– Estimular parcerias e o envolvimento com 

outras IES. 

Responsabilidade 

Conselho Pedagógico 

Conselho Técnico-Científico 

Direção de Escolas 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Total de formandos nas micro-credenciais (2022-2025) (n.º) 320 
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Medida 2.1 Qualificação da oferta 
 

Ação 2.1.9 Implementar cursos de verão 

Descrição Objetivos 

A ação visa o desenvolvimento de um programa de estágios de 

Verão de muito curta duração para os estudantes, procurando 
aumentar a ligação à comunidade e a notoriedade do IPBeja em 

momentos fora do período letivo. 

– Adequar e qualificar a oferta formativa; 

– Aumentar a visibilidade do IPBeja junto da 
comunidade e de potenciais novos alunos; 

– Diferenciar a oferta formativa. 

Responsabilidade 

Coordenadores de Curso 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Presidência 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Indicadores  2025 

– Existência dos cursos de verão Sim 

– Taxa de ocupação dos cursos de verão (%) 80 

 

Medida 2.1 Qualificação da oferta 
 

Ação 2.1.10 Identificar as necessidades formativas da região 

Descrição Objetivos 

A ação visa o desenvolvimento de um exercício de diagnóstico 

que permita identificar as necessidades formativas, imediatas e 
de médio prazo. Este processo deve envolver as entidades 
regionais de modo a garantir a articulação da oferta formativa e 

as necessidades das empresas e instituições. Este exercício deve 
ser revisitado com uma periodicidade a definir, permitindo a 
antecipação e a proximidade entre a oferta e a procura formativa 
regional e nacional. 

– Adequar e qualificar a oferta formativa; 

– Capitalizar oportunidades de valorização; 

– Diferenciar a oferta formativa. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas 

Gabinete de Inserção na Vida Ativa 

Presidência 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Indicadores  2025 

– Realização do diagnóstico das necessidades formativas Sim 

– Definição de um horizonte temporal para a revisitação do diagnóstico das necessidades 

formativas 
Sim 
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Medida 2.1 Qualificação da oferta 
 

Ação 2.1.11 Planear a oferta formativa futura em função das necessidades da região 

Descrição Objetivos 

O desenvolvimento da ação 2.1.10, relativa ao diagnóstico das 

necessidades formativas da região de inserção do IPBeja, deve 
observar uma componente prospetiva que permita aumentar a 
capacidade de resposta da instituição a necessidades potenciais 

e emergentes. Desta forma, a presente ação visa a melhoria dos 
procedimentos de planeamento e desenvolvimento de novas 
componentes formativas em função da componente prospetiva 
do diagnóstico a realizar.  

– Adequar e qualificar a oferta formativa; 

– Capitalizar oportunidades de valorização; 

– Diferenciar a oferta formativa. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas 

Gabinete de Inserção na Vida Ativa 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Identificação das áreas com maior potencialidade de aumento de procura formativa Sim 

– Existência de processos / mecanismos dedicados ao desenvolvimento de novas componentes 

formativas 
Sim 
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3.3.2. Posicionamento estratégico na dinâmica do ensino superior 

 

Medida 2.2 Posicionamento estratégico na dinâmica do ensino superior 
 

Ação 2.2.1 Garantir o envolvimento institucional na criação de uma Universidade Europeia 

Descrição Objetivos 

Considerando a candidatura do IPBeja no consórcio para a 

Universidade Europeia HERO, deve assegurar-se o envolvimento 
da instituição nos processos de cooperação que venham a 
resultar numa Universidade Europeia. Este envolvimento visa 
ainda o desenvolvimento de modelos inovadores e diversificados 

de cooperação transnacional integrada e de longo prazo, em que 
se promovam os valores e a identidade europeia, a cooperação, 
a qualidade e a competitividade do ensino superior europeu na 
valência educativa, de investigação e serviço à comunidade. 

– Diferenciar a oferta formativa; 

– Estimular parcerias e o envolvimento com 
outras IES; 

– Capitalizar oportunidades de valorização. 

Responsabilidade 

Presidência 

Conselho Pedagógico 

Conselho Técnico-Científico 

Indicadores  2025 

– Envolvimento no processo de criação e desenvolvimento da Universidade Europeia HERO Sim 

 

Medida 2.2 Posicionamento estratégico na dinâmica do ensino superior 
 

Ação 2.2.2 Participar na criação de uma licenciatura em Engenharia Civil 

Descrição Objetivos 

Esta ação visa a criação de uma licenciatura em Engenharia Civil 

que o IPBeja integrará por via de um consórcio com o Instituto 
Politécnico de Portalegre e a Universidade de Évora. Esta 

licenciatura proporcionará formação orientada para o 
conhecimento prático, conferindo competências para realizar a 
gestão de construção, direção e supervisão, desenvolvimento de 
projetos e intervenções em sistemas de infraestrutura, com foco 
na ética e respeito pelo meio ambiente. 

– Adequar e qualificar a oferta formativa; 

– Diferenciar a oferta formativa; 

– Estimular parcerias e o envolvimento com 

outras IES; 

– Capitalizar oportunidades de valorização. 

Responsabilidade 

Conselho Pedagógico 

Conselho Técnico-Científico 

Direção da Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Existência da Licenciatura Sim 

– Taxa de ocupação (%) 75 
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Medida 2.2 Posicionamento estratégico na dinâmica do ensino superior 
 

Ação 2.2.3 Desenvolver cursos de dupla titulação 

Descrição Objetivos 

A implementação desta ação suporta-se na realização de acordos 

com IES estrangeiras de forma a criar oferta ao nível dos Cursos 
de Dupla Titulação, que visam dar oportunidade aos estudantes 
de efetuar os estudos de 2º ciclo em duas instituições diferentes. 

Desta forma, ao completar um curso de dupla titulação, o 
estudante obtém dois certificados de conclusão, resultado de 
uma parceria estabelecida entre o IPBeja e outras instituições de 
ensino superior. 

– Adequar e qualificar a oferta formativa; 

– Diferenciar a oferta formativa; 

– Estimular parcerias e o envolvimento com 

outras IES; 

– Capitalizar oportunidades de valorização. 

Responsabilidade 

Conselho Pedagógico 

Conselho Técnico-Científico 

Direção de Escolas 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Cursos abrangidos pela dupla titulação (n.º) 3 

 

Medida 2.2 Posicionamento estratégico na dinâmica do ensino superior 
 

Ação 2.2.4 Descentralizar realização de formações 

Descrição Objetivos 

A ação visa a descentralização das ações de formação 

relacionadas com o CTeSP, Pós-graduações e micro-credenciais 
pelos vários núcleos populacionais do Baixo Alentejo em que 
existe massa crítica para o fazer. Tal visa dar resposta aos 
desafios colocados em territórios de baixa densidade, como 

aquele em que se enquadra o IPBeja, procurando diferenciar a 
oferta da instituição neste tipo de formações e estimular novas 
parcerias de base local. 

– Adequar e qualificar a oferta formativa; 

– Aumentar a visibilidade do IPBeja junto da 

comunidade e de potenciais novos alunos; 

– Diferenciar a oferta formativa; 

– Melhorar mecanismos e condições de ensino. 

Responsabilidade 

Comissão Técnico-Científica de cada Curso 

Conselho Coordenador da Atividade Académica 

Conselho Pedagógico 

Conselho Técnico-Científico 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Existência de formação lecionadas de forma descentralizada Sim 
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3.3.3. Sucesso educativo e formativo 
 

Medida 2.3 Sucesso educativo e formativo 
 

Ação 2.3.1 Combater o insucesso e o abandono escolar 

Descrição Objetivos 

A ação incide na promoção, em articulação, com os diretores das 

unidades orgânicas e coordenadores de cursos, de ações de 

combate ao insucesso e abandono escolar, nomeadamente 
através de aulas específicas e individualizadas, orientação 
tutorial, apoio ao estudo e cursos intensivos nas áreas tidas como 
mais carenciadas para os estudantes em cada curso. 

– Combater o insucesso escolar; 

– Melhorar mecanismos e condições de ensino. 

Responsabilidade 

Coordenação de Cursos 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Indicadores  2025 

– Ações específicas de combate ao insucesso escolar adotadas Sim 

– Ações específicas de combate ao abandono escolar adotadas Sim 

 

Medida 2.3 Sucesso educativo e formativo 
 

Ação 2.3.2 Criar um programa de promoção da aprendizagem e do sucesso formativo 

Descrição Objetivos 

Esta ação visa reconhecer a existência de contextos que 

dificultam o sucesso dos alunos. Para combater estas questões, 
deve ser desenvolvido um programa de promoção da 
aprendizagem e do sucesso formativo, com forte recuso à 
tecnologia para facilitar a inclusão dos estudantes com 
deficiência, dificuldades ou desvantagens no acompanhamento 

dos processos de ensino aprendizagem. Neste âmbito incluem-se 
os alunos com Necessidades Especiais de Educação (NEE), aos 
quais se devem destinar medidas de apoio ao sucesso educativo, 
reforçando protocolos com forças da comunidade em articulação 

com o ensino secundário e as vertentes formação e emprego. 

– Combater o insucesso escolar; 

– Melhorar mecanismos e condições de ensino. 

Responsabilidade 

Conselho Pedagógico 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Existência do programa de promoção da aprendizagem e do sucesso formativo Sim 
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Medida 2.3 Sucesso educativo e formativo 
 

Ação 2.3.3 Promover um ambiente de proximidade e metodologias centradas nos alunos 

Descrição Objetivos 

A ação visa o desenvolvimento de um ambiente de proximidade 

potenciador de uma aprendizagem estimulante, eficiente e 
moderna, suportada por metodologias de ensino e de 
aprendizagem e relação pedagógica centrada nos estudantes. 

Para este efeito devem ser exploradas metodologias inovadoras 
de aprendizagem, de que são exemplo o Problem Based Learning 
e o Practice Based Research, às quais podem ser associadas ações 
de tutoria num contexto de proximidade. 

– Adequar e qualificar a oferta formativa; 

– Melhorar mecanismos e condições de ensino. 

Responsabilidade 

Conselho Pedagógico 

Conselho Técnico-Científico 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Indicadores  2025 

– Unidades curriculares lecionadas com recurso a novas metodologias (%) 15 

– Existência de ação de apoio à aprendizagem em contexto de proximidade Sim 

 

Medida 2.3 Sucesso educativo e formativo 
 

Ação 2.3.4 Conciliar o ensino presencial com o ensino à distância 

Descrição Objetivos 

A ação visa a conciliação das componentes de ensino presencial 

e à distância, em função da especificidade de cada unidade 
curricular ou oferta formativa. Neste quadro, deve ainda ser 
avaliada a oportunidade de criação de mais cursos e-learning ou 

b-learning, com base na experiência atual e as experiências 
resultantes do recurso ao ensino à distância desenvolvido 
durante as fases mais gravosas da pandemia COVID-19. 

– Adequar e qualificar a oferta formativa; 

– Melhorar mecanismos e condições de ensino. 

Responsabilidade 

Comissão Técnico-Científica de cada Curso 

Conselho Coordenador da Atividade Académica 

Conselho Pedagógico 

Conselho Técnico-Científico 

Gabinete de Ensino à Distância 

Serviços de Tecnologias de Informação 

Indicadores  2025 

– Existência de formação (unidades curriculares) lecionadas à distância Sim 

– Docentes capacitados para o ensino à distância (%) 20 
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Medida 2.3 Sucesso educativo e formativo 
 

Ação 2.3.5 Ações inovadoras de ensino e aprendizagem 

Descrição Objetivos 

A ação visa a implementação de ações inovadoras de ensino e 

aprendizagem para promover a melhor preparação dos 
estudantes na resposta aos desafios que resultaram da situação 
gerada pela pandemia de Covid-19. Estas ações apostam na 

diversificação das metodologias pedagógicas e literacia 
múltiplas, alargando e aprofundando formas de aprender e 
ensinar, incluindo autoaprendizagem e soft skills, ajustando as 
cargas letivas. 

– Adequar e qualificar a oferta formativa; 

– Melhorar mecanismos e condições de ensino. 

Responsabilidade 

Conselho Pedagógico 

Conselho Técnico-Científico 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Gabinete de Ensino à Distância 

Indicadores  2025 

– Estudantes abrangidos por ações inovadoras de ensino e aprendizagem 600 
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3.4.  

 

Eixo III. Investigação, Desenvolvimento e Empreendedorismo 

O eixo III está principalmente centrando nas questões relacionadas com a investigação científica, de onde derivam 

também os subtemas relacionados com o desenvolvimento, a inovação e o empreendedorismo. Considerando a 

pertinência destes na agenda atual das instituições do ensino superior português, é fundamental consolidar um 

conjunto de ações que reforcem o papel que o IPBeja pode desempenhar neste âmbito. Para tal, foram identificadas  

três medidas fundamentais: 

– Aumento e visibilização da atividade científica; 

– Qualificação da atividade científica; 

– Aproximação dos alunos à atividade científica e ao empreendedorismo. 

Estas três medidas pretendem contribuir para os seguintes objetivos: 

– Aproximar as atividades de inovação e empreendedorismo das carências regionais; 

– Aumentar a visibilidade da investigação científica realizada no IPBeja; 

– Aumentar o envolvimento na atividade científica; 

– Contribuir para a transferência de conhecimento; 

– Diversificar as fontes de financiamento para o desenvolvimento da investigação; 

– Fomentar a atividade científica; 

– Melhorar equipamentos e infraestruturas da atividade científica; 

– Qualificar os docentes e investigadores. 
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Medidas/Ações 

Implementação 

2022 2023 2024 2025 

 

Medida 3.1. Aumento e visibilização da atividade científica 

Ação 3.1.1. Estimular a publicação científica         

Ação 3.1.2. Reestruturar a política de apoio à atividade científica         

Ação 3.1.3. Valorizar e reorganizar laboratórios e centros         

Ação 3.1.4. Promover os resultados da investigação científica e tecnológica         

Ação 3.1.5. Apoiar a organização de eventos técnico-científicos nacionais e internacionais         

 

Medida 3.2 Qualificação da atividade científica 

Ação 3.2.1. Promover a integração de docentes em centros de investigação acreditados pela 
FCT 

        

Ação 3.2.2. Incentivar o registo de patentes e modelos de utilidade         

Ação 3.2.3. Divulgar fontes de financiamento para projetos         

Ação 3.2.4. Modernizar o equipamento científico e tecnológico         

Ação 3.2.5. Estabelecer parcerias com instituições científicas e tecnológicas de referência         

Ação 3.2.6. Promover a cooperação e o debate interno visando a investigação aplicada         

 

Medida 3.3. Aproximação dos alunos à atividade científica e ao empreendedorismo 

Ação 3.3.1. Aumentar o envolvimento dos alunos nas atividades de investigação científica         

Ação 3.3.2. Relançar o apoio ao empreendedorismo         

Ação 3.3.3. Promover a proximidade e a inserção dos alunos no mercado de trabalho         
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3.4.1. Aumento e visibilização da atividade científica 
 

Medida 3.1 Aumento e visibilização da atividade científica 
 

Ação 3.1.1 Estimular a publicação científica 

Descrição Objetivos 

A ação visa estimular a publicação por parte dos docentes e 

investigadores do IPBeja enquanto forma de divulgação nacional 
e internacional da produção científica. Neste âmbito, privilegiam-
se as revistas indexadas na Scimago, Web of Science ou Scopus, 
reforçando o peso desse parâmetro enquanto critério de 

avaliação. O objetivo geral é o de aumentar a visibilidade e a 
notoriedade do IPBeja nos rankings internacionais. Por outro 
lado, o regulamento de apoio à publicação científica deve ser 
revisto para incorporar estas disposições. 

– Aumentar a visibilidade da investigação 

científica realizada no IPBeja; 

– Fomentar a atividade científica. 

Responsabilidade 

Conselho Técnico-Científico 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Aumentar o número de artigos científicos publicados por docentes do IPBeja em revistas 

indexadas na Scimago ou Web of Science (%) 
10 

– Aumentar a produção científica dos docentes do IPBeja em conferências científicas 

internacionais indexadas na Scopus (%) 
50 

– Revisão do Regulamento de Apoio à Publicação Científica Sim 

 

Medida 3.1 Aumento e visibilização da atividade científica 
 

Ação 3.1.2 Reestruturar a política de apoio à atividade científica 

Descrição Objetivos 

A ação visa reestruturar a política de apoio à divulgação 

científica, nomeadamente através da valorização da investigação 
de maior qualidade e com impacto regional. Para este efeito, 
devem ser otimizadas as estruturas e serviços com 
responsabilidades na divulgação, planificação, elaboração e 

gestão de candidaturas a projetos nacionais e internacionais. 

– Aumentar a visibilidade da investigação 

científica realizada no IPBeja; 

– Fomentar a atividade científica. 

Responsabilidade 

Coordenadores dos Laboratórios 

Direção de Escolas 

Direção dos Departamentos 

Gabinete de Projetos 

Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Estruturas e serviços otimizados para apoio à atividade científica Sim 

– Aumento da atividade científica (publicações) (%) 10 

– Aumento da prestação de serviços nos laboratórios certificados (%) 5 
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Medida 3.1 Aumento e visibilização da atividade científica 
 

Ação 3.1.3 Valorizar e reorganizar laboratórios e centros 

Descrição Objetivos 

A ação visa reestruturar a dispersão de laboratórios e centros 

existentes na instituição de modo a clarificar a sua natureza e 

finalidade, procurando aumentar a sua visibilidade e criar 
condições de incentivo adequadas. Para este efeito, devem ser 
identificados diversos parâmetros para as várias estruturas a 
analisar, designadamente: objetivos, regulamento, atividades, 
orçamento, docentes afetos, produção científica e serviços 

realizados. Numa fase posterior, em articulação com os vários 
agentes académicos, deve proceder-se à reorganização dos 
laboratórios, fomentando sinergias e economias de escala.  

– Aumentar a visibilidade da investigação 

científica realizada no IPBeja; 

– Fomentar a atividade científica. 

Responsabilidade 

Coordenadores dos Laboratórios 

Direção de Escolas 

Direção dos Departamentos 

Gabinete de Projetos 

Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos 

Presidência 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Indicadores  2025 

– Laboratórios identificados e caracterizados Sim 

– Identificação de procedimentos tendentes à reorganização interna dos laboratórios e centros  Sim 

 

Medida 3.1 Aumento e visibilização da atividade científica 
 

Ação 3.1.4 Promover os resultados da investigação científica e tecnológica 

Descrição Objetivos 

A ação visa a realização de ações de divulgação das ações de 

investigação desenvolvidas no IPBeja ou em que a instituição 
esteja envolvida. Procura-se assim visibilizar as competências 
científicas e tecnológicas dos docentes/investigadores do IPBeja, 
através de um evento anual de referência, que vise, para além da 

divulgação, reforçar a articulação com o mundo empresarial e 
institucional e incrementar a transferência de conhecimento nos 
domínios temáticos mais relevantes. 

– Aproximar as atividades de inovação e 

empreendedorismo das carências regionais; 

– Aumentar a visibilidade da investigação 
científica realizada no IPBeja. 

Responsabilidade 

Centro de Transferência de Conhecimento 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Ações de divulgação dos resultados da investigação científica e tecnológica Sim 

– Evento anual de divulgação Sim 
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Medida 3.1 Aumento e visibilização da atividade científica 
 

Ação 3.1.5 Apoiar a organização de eventos técnico-científicos nacionais e internacionais 

Descrição Objetivos 

Na sequência das ações relacionadas com a divulgação da 

atividade científica do IPBeja, deve também ser desenvolvido um 
esforço ao nível da organização de eventos tecnológicos e 
científicos que se enquadrem nas áreas de excelência da 

atividade do IPBeja. Assim, é objetivo desta ação contribuir para 
a visibilização do IPBeja enquanto unidade de referência nos 
domínios do saber em que se insere, ao acolher ou contribuir 
para a organização de eventos técnico-científicos de referência 
nacional e internacional. 

– Aproximar as atividades de inovação e 

empreendedorismo das carências regionais; 

– Aumentar a visibilidade da investigação 
científica realizada no IPBeja; 

– Contribuir para a transferência de 
conhecimento; 

– Fomentar a atividade científica. 

Responsabilidade 

Centro de Transferência de Conhecimento 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Gabinete de Projetos 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Eventos organizados/apoiados (n.º) 5 
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3.4.2. Qualificação da atividade científica 

 

Medida 3.2 Qualificação da atividade científica 
 

Ação 3.2.1 Promover a integração de docentes em centros de investigação acreditados pela FCT 

Descrição Objetivos 

A ação visa a integração de docentes do IPBeja em centros de 

investigação acreditados pela FCT. Para além da geração de 
sinergias resultantes do estreitar de relacionamento com esses 
centros, procura-se desta forma combater potenciais 
constrangimentos de um posicionamento mais periférico da 

instituição face a alguns centros de referência nacional e 
internacional. 

– Aumentar a visibilidade da investigação 

científica realizada no IPBeja; 

– Fomentar a atividade científica; 

– Qualificar os docentes e investigadores. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Gabinete de Projetos 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Aumento do número de docentes integrados em centros de investigação acreditados (%)  40 

 

Medida 3.2 Qualificação da atividade científica 
 

Ação 3.2.2 Incentivar o registo de patentes e modelos de utilidade 

Descrição Objetivos 

Esta ação procura, através de um apoio interno ao processo de 

registo, contribuir para um acréscimo ao nível do registo de 
patentes e modelos de utilidade. Desta forma, permite-se 
identificar, proteger e valorizar conteúdos e atividades científicas 
propriedade do IPBeja cuja disponibilização a parceiros pode ser 

rendibilizada, enquanto forma de financiamento. 

– Aumentar a visibilidade da investigação 

científica realizada no IPBeja; 

– Fomentar a atividade científica; 

Responsabilidade 

Centros e Laboratórios 

Direção de Departamentos 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Existência de mecanismos de apoio interno Sim 

– Aumento dos processos de registo (%) 10 
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Medida 3.2 Qualificação da atividade científica 
 

Ação 3.2.3 Divulgar fontes de financiamento para projetos 

Descrição Objetivos 

Esta ação visa a diversificação das fontes de financiamento, por 

um lado, através de uma maior divulgação de potenciais fontes 

de financiamento, e, por outro, através do estabelecimento de 
parcerias com empresas e organizações que tenham em vista o 
apoio e patrocínio de atividades de investigação (fundraising). 

– Diversificar as fontes de financiamento para o 

desenvolvimento da investigação; 

– Fomentar a atividade científica; 

– Melhorar equipamentos e infraestruturas da 

atividade científica. 

Responsabilidade 

Centros e Laboratórios 

Gabinete de Projetos 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Ações anuais de divulgação realizadas  Sim 

– Parcerias estabelecidas  Sim 

 

Medida 3.2 Qualificação da atividade científica 
 

Ação 3.2.4 Modernizar o equipamento científico e tecnológico 

Descrição Objetivos 

A ação visa garantir que as infraestruturas relacionadas e 

potenciadoras de investigação aplicada, respondam 
adequadamente às necessidades do tecido empresarial regional 

e valorizem as competências dos docentes/investigadores. Este 
esforço passa também pela certificação formal da competência 
técnica e científica dos laboratórios científicos do IPBeja, tendo 
em vista o aumento da prestação de serviços à comunidade nas 

áreas mais relevantes da sua missão. Desta forma, reforça-se o 
papel do IPBeja junto da comunidade e demais atores 
estratégicos e empresariais relevantes. 

– Fomentar a atividade científica; 

– Melhorar equipamentos e infraestruturas da 
atividade científica. 

Responsabilidade 

Centro de Transferência do Conhecimento 

Coordenadores dos Laboratórios e centros 

Direção de Escolas 

Direção dos Departamentos 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Infraestruturas qualificadas  Sim 

– Laboratórios/ensaios acreditados  Sim 

  



Plano Estratégico 2025 

  - 101 - 

Medida 3.2 Qualificação da atividade científica 
 

Ação 3.2.5 Estabelecer parcerias com instituições científicas e tecnológicas de referência 

Descrição Objetivos 

A presente ação visa apoiar o estabelecimento de parcerias com 

outras instituições científicas e tecnológicas de referência 
nacional e/ou internacional. A participação e cooperação ativa do 
IPBeja em redes científicas internacionais deve ser definida 

através de um Plano específico, identificando as ações a 
promover num horizonte temporal de cinco anos. 

– Fomentar a atividade científica; 

– Qualificar os docentes e investigadores. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Gabinete de Projetos 

Gabinete de Relações Internacionais 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Aumento das parcerias / protocolos estabelecidos (%) 10 

– Existência de plano de promoção para a parceria Sim 

 

Medida 3.2 Qualificação da atividade científica 
 

Ação 3.2.6 Promover a cooperação e o debate interno visando a investigação aplicada 

Descrição Objetivos 

A ação visa a promoção da cooperação interna no IPBeja, 

nomeadamente na constituição de equipas de projetos visando a 
investigação aplicada. Por outro lado, a consensualização destas 
equipas de projetos deve resultar de um debater sobre as 

políticas de investigação, realizados através do encontro de 
investigadores afetos e externos ao IPBeja. 

– Fomentar a atividade científica; 

– Qualificar os docentes e investigadores. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Gabinete de Projetos 

Presidência 

Administração IPBeja/SAS 

Indicadores  2025 

– Existência de equipas de projetos Sim 

– Debates sobre políticas de investigação realizados (n.º) 4 
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3.4.3. Aproximação dos alunos à atividade científica e ao empreendedorismo 

 

Medida 3.3 Aproximação dos alunos à atividade científica e ao empreendedorismo 
 

Ação 3.3.1 Aumentar o envolvimento dos alunos nas atividades de investigação científica 

Descrição Objetivos 

Esta ação visa aumentar o nível de integração dos estudantes nas 

atividades de investigação científica, nomeadamente através da 
sensibilização de estudantes do 1.º ciclo para a importância da 
pesquisa científica ou associando estudantes do 2.º ciclo a linhas 
e a projetos de investigação. Pode ainda proceder-se a uma 

aproximação do programa curricular dos cursos de mestrado às 
dinâmicas de investigação em curso. Desta forma, promove-se 
uma maior excelência no ensino, bem como uma maior 
proximidade dos alunos à investigação científica e tecnológica. 

– Aumentar a visibilidade da investigação 

científica realizada no IPBeja; 

– Aumentar o envolvimento na atividade 
científica. 

Responsabilidade 

Conselho Pedagógico 

Conselho Técnico-Científico 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Unidades curriculares em articulação com projetos de investigação, por curso (n.º) 5 

– Acréscimo de alunos do 1.º ciclo de estudos envolvidos em processos de investigação (%)  10 

– Acréscimo de alunos do 2.º ciclo de estudos envolvidos em processos de investigação (%)  20 

 

Medida 3.3 Aproximação dos alunos à atividade científica e ao empreendedorismo 
 

Ação 3.3.2 Relançar o apoio ao empreendedorismo 

Descrição Objetivos 

O apoio ao empreendedorismo constitui um aspeto estruturante 

na visibilização e atração do IPBeja face a novos públicos. Para 

este efeito, é necessário estabelecer uma política de 
empreendedorismo suportada no estímulo a empreendedores e 
na ligação aos setores mais carenciados de inovação e 
desenvolvimento. Assim, deve-se consolidar a incubadora de 

empresas de base tecnológica, com uma orientação estratégica 
para os sectores mais relevantes. 

– Aproximar as atividades de inovação e 

empreendedorismo das carências regionais. 

Responsabilidade 

Centro de Transferência do Conhecimento 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Empresas incubadas (n.º) 8 
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Medida 3.3 Aproximação dos alunos à atividade científica e ao empreendedorismo 
 

Ação 3.3.3 Promover a proximidade e a inserção dos alunos no mercado de trabalho  

Descrição Objetivos 

A ação visa melhorar o processo de acompanhamento dos 

antigos alunos do IPBeja e a sua inserção no mercado de 
trabalho. Isto passa por identificar os perfis de empregabilidade 
e inserção profissional dos diplomados do IPBeja, bem como o 

acompanhamento contínuo das tendências de empregabilidade. 
Por outro lado, deve-se também aumentar o contacto dos 
estudantes com o mercado de trabalho, seja através de visitas de 
estudo ou através de workshops profissionais, promovendo a 
consciencialização relativamente aos ambientes de trabalho e às 

saídas profissionais de cada um dos cursos. 

– Aproximar as atividades de inovação e 

empreendedorismo das carências regionais. 

Responsabilidade 

Coordenadores de Curso 

Gabinete de Inserção na Vida Ativa 

Indicadores  2025 

– Realização de workshops profissionais por Unidade Orgânica (n.º) 1/ano 

– Relatório anual com os perfis de empregabilidade (n.º) Sim 

– Estudantes diplomados inquiridos (%) 50 
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3.5.  

 

Eixo IV. Política de Internacionalização 

O eixo IV centra-se no reforço e na intensificação das atividades que contribuem para a internacionalização do IPBeja, 

observando também a melhoria da capacidade dos recursos mais diretamente ligados com esse processo. Neste âmbito, 

encontram-se os domínios associados à captação de estudantes estrangeiros, a mobilidade de estudantes e docentes, o 

desenvolvimento de atividades de formação, investigação e extensão em conjunto com parceiros internacionais de 

referência, procurando ainda fomentar parcerias e o envolvimento nas redes internacionais. Neste contexto, propõem-

se duas medidas de atuação: 

– Posicionamento internacional; 

– Capacitação para a internacionalização. 

Este conjunto de medidas contribuirá para que se alcancem os seguintes objetivos específicos: 

– Acentuar o processo de internacionalização; 

– Consolidar parcerias, a cooperação e participação em redes internacionais; 

– Incrementar a capacitação para a mobilidade internacional; 

– Reforçar a captação e integração de estudantes internacionais. 

 

Medidas/Ações 

Implementação 

2022 2023 2024 2025 

 

Medida 4.1. Posicionamento internacional 

Ação 4.1.1. Aprofundar a cooperação estratégica com instituições da CPLP         

Ação 4.1.2. Participar em consórcios de candidaturas no âmbito do quadro de financiamento 
Europa 2030 e PRR 

        

Ação 4.1.3. Desenvolver e apoiar parcerias internacionais         

Ação 4.1.4. Apoiar eventos de carácter científico e cultural para troca de experiências         

 

Medida 4.2 Capacitação para a internacionalização 

Ação 4.2.1. Reforçar ações de mobilidade internacional de alunos, pessoal docente e não 
docente 

        

Ação 4.2.2. Promover a aprendizagem da língua portuguesa e inglesa         

Ação 4.2.3. Alargar a oferta de UC lecionadas em inglês         

Ação 4.2.4. Apoiar a integração de alunos internacionais e nacionais         
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3.5.1. Promover a internacionalização institucional 

 

Medida 4.1 Posicionamento internacional 
 

Ação 4.1.1 Aprofundar a cooperação estratégica com instituições da CPLP 

Descrição Objetivos 

Esta ação visa reforçar as parcerias estratégicas existentes e com 

instituições situadas em mercados com potencial emissor de 
alunos. Desta forma, deve ser dada continuidade à cooperação 
que o IPBeja tem mantido com IES da CPLP, designadamente no 
âmbito da investigação e desenvolvimento e da mobilidade de 

estudantes, estagiários, docentes e investigadores, promovendo, 
neste contexto, a participação e a celebração de parcerias com 
empresas e outras instituições externas, na qualidade de 
patrocinadores das mobilidades dos estudantes. Paralelamente, 

e considerando a sua importância, devem ser consolidados os 
canais de captação de alunos desses mercados. 

– Consolidar parcerias, a cooperação e 

participação em redes internacionais; 

– Reforçar a captação e integração de 

estudantes internacionais. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Gabinete de Relações Internacionais 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Ações de cooperação com instituições da CPLP parceiras (n.º) 3 

– Aumento do número de alunos provenientes da CPLP (%) 10 

 

Medida 4.1 Posicionamento internacional 
 

Ação 4.1.2 
Participar em consórcios de candidaturas no âmbito do quadro de financiamento Europa 2030 e 
PRR  

Descrição Objetivos 

A presente ação procura sensibilizar para as oportunidades 

decorrentes da Europa 2030, designadamente nas possibilidades 
de participação em consórcios para candidaturas a projetos 

internacionais conjuntos. Neste âmbito, deve ser desenvolvido 
um trabalho de sinalização das oportunidades de colaboração 
existentes, procurando colocar o IPBeja como potencial parceiro 
em áreas de interesse estratégico. 

– Acentuar o processo de internacionalização; 

– Consolidar parcerias, a cooperação e 
participação em redes internacionais. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Gabinete de Relações Internacionais 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Participação em consórcio em projetos internacionais Sim 
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Medida 4.1 Posicionamento internacional 
 

Ação 4.1.3 Desenvolver e apoiar parcerias internacionais 

Descrição Objetivos 

A integração em redes e parcerias internacionais é um aspeto 

cada vez mais valorizado no âmbito das IES. Nesse âmbito, a 
presente ação visa a realização de um levantamento das 
parcerias atualmente existentes no IPBeja, de modo a identificar 

constrangimentos e potenciais sinergias a explorar, contribuindo 
para uma maior integração internacional e maximização das 
oportunidades daí resultantes. 

– Acentuar o processo de internacionalização; 

– Consolidar parcerias, a cooperação e 
participação em redes internacionais. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Gabinete de Relações Internacionais 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Levantamento das parcerias atualmente existentes Sim 

– Aumento das parcerias internacionais (%) 10 

 

Medida 4.1 Posicionamento internacional 
 

Ação 4.1.4 Apoiar eventos de carácter científico e cultural para troca de experiências 

Descrição Objetivos 

A presente ação procurar estimular a realização de eventos de 

carácter científico e cultural enquanto meios de troca de 
experiências, contribuindo para a integração dos alunos 
internacionais. Esta ação deve desenvolver-se em duas 
componentes, uma relacionada com as experiências culturais, 

mais informais, e outra, com foco no incentivo à participação de 
alunos estrangeiros em atividades de investigação orientada, 
enquadrados nos projetos em curso do IPBeja, contribuindo para 
o seu enriquecimento científico. 

– Consolidar parcerias, a cooperação e 

participação em redes internacionais; 

– Incrementar a capacitação para a mobilidade 
internacional. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Gabinete de Relações Internacionais 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Indicadores  2025 

– Eventos de carácter científico e cultural realizados (n.º) 4 

– Alunos estrangeiros a participar em projetos científicos do IPBeja Sim 
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3.5.2. Capacitação para a internacionalização 

 

Medida 4.2 Capacitação para a internacionalização 
 

Ação 4.2.1 Reforçar ações de mobilidade internacional de alunos, pessoal docente e não docente 

Descrição Objetivos 

A ação visa contribuir para o incremento da mobilidade 

internacional no contexto do ensino superior, aspeto que é cada 
vez mais entendido como um fator diferenciado e de atração. 
Assim, devem ser reforçadas ações de mobilidade internacional 
já existentes para alunos, pessoal docente e não docente, 

designadamente aquelas de projetos de mobilidade e 
cooperação no âmbito dos programas de mobilidade Erasmus+ e 
Erasmus+ International Credit Mobility (ICM). 

– Consolidar parcerias, a cooperação e 

participação em redes internacionais; 

– Incrementar a capacitação para a mobilidade 
internacional; 

– Reforçar a captação e integração de 
estudantes internacionais. 

Responsabilidade 

Gabinete de Relações Internacionais 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Aumento de pessoal não docente em mobilidade internacional (%) 5 

– Candidaturas de estudantes do IPBeja a programas de mobilidade internacional (n.º)  60/ano 

– Taxa de preenchimentos das bolsas de Erasmus (%) 100 

– Candidaturas de docentes/investigadores do IPBeja a programas de mobilidade internacional 

(n.º) 
30/ano 

 

Medida 4.2 Capacitação para a internacionalização 
 

Ação 4.2.2 Promover a aprendizagem da língua portuguesa e inglesa 

Descrição Objetivos 

Esta ação visa a disponibilização, no âmbito do Centro de Línguas, 

de módulos que desenvolvam a aprendizagem da língua 
portuguesa e/ou inglesa e que deem a conhecer a história, 
cultura e património portugueses, procurando diferenciar a 

experiência proporcionada pela frequência académica no IPBeja.  

– Incrementar a capacitação para a mobilidade 

internacional; 

– Reforçar a captação e integração de 
estudantes internacionais. 

Responsabilidade 

Centro de Línguas 

Gabinete de Relações Internacionais 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Cursos de língua portuguesa para estudantes internacionais Sim  

– Estudantes internacionais abrangidos pelos cursos de língua portuguesa (n.º) 20/ano 

– Cursos de língua inglesa para estudantes nacionais Sim 
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Medida 4.2 Capacitação para a internacionalização 
 

Ação 4.2.3 Alargar a oferta de UC lecionadas em inglês 

Descrição Objetivos 

Esta ação visa aumentar o número de UC lecionadas em inglês, 

para, por um lado, incrementar a mobilidade internacional por 
via da captação de novos alunos estrangeiros, e, por outro, 
melhorar o contacto dos estudantes portugueses com a língua 

inglesa, de forma a também aumentar a sua mobilidade 
internacional. 

– Incrementar a capacitação para a mobilidade 

internacional; 

– Reforçar a captação e integração de 
estudantes internacionais. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Gabinete de Relações Internacionais 

Presidência 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Indicadores  2025 

– UC lecionadas em inglês  Sim 

 

Medida 4.2 Capacitação para a internacionalização 
 

Ação 4.2.4 Apoiar a integração de alunos internacionais e nacionais 

Descrição Objetivos 

Esta ação visa o aumento da capacidade das estruturas 

responsáveis em apoiar os alunos internacionais que vêm 
estudar para o IPBeja, assim como dos alunos nacionais que vão 

estudar para o exterior. Devem assim ser realizadas sessões de 
acolhimento que visem apoiar a integração dos estudantes que 
entram, e sessões de esclarecimento dedicadas a apoiar os 
estudantes que saem para o exterior. 

– Reforçar a captação e integração de 

estudantes internacionais. 

Responsabilidade 

Gabinete de Relações Internacionais 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Sessões de acolhimento realizadas por ano letivo (n.º) 2 

– Sessões de esclarecimento realizadas por ano letivo (n.º) 2 
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3.6.  

 

Eixo V. Transformação Digital e Desafios Societais 

O presente eixo procura dar sequência a algumas das oportunidades de desenvolvimento surgidas a partir da 

digitalização e o desenvolvimento remoto de processos, sendo que estas ganharam nova expressão durante e após 

a pandemia da COVID-19. Importa capitalizar e explorar estas oportunidades na medida em que se constituem como 

importantes fatores de simplificação e de harmonização de algumas tendências de trabalho remoto, cada vez mais 

valorizadas e aceites pela comunidade académica. Por outro lado, este eixo visa também contribuir para solucionar 

desafios societais relacionados com a redução de deslocações supérfluas e uma melhor conciliação da vida 

profissional e familiar por via do aumento do tempo disponível. Foram assim consolidadas duas medidas de atuação: 

– Otimização de processos; 

– Interação remota; 

Este conjunto de medidas contribuirá para que se alcancem os seguintes objetivos específicos: 

– Capacitar os sistemas e infraestruturas para o trabalho remoto; 

– Otimizar processos de interface; 

– Promover a transição digital; 

– Reduzir a ineficácia e a complexidade processual. 

 

Medidas/Ações 

Implementação 

2022 2023 2024 2025 

 

Medida 5.1. Otimização de processos 

Ação 5.1.1. Otimizar o sistema integrado de gestão documental         

Ação 5.1.2. Aumentar e melhorar os canais de comunicação digital         

Ação 5.1.3. Rever procedimentos de publicação no repositório e uniformizar formato de 
documentos 

        

 

Medida 5.2. Interação remota 

Ação 5.2.1. Atualizar as infraestruturas digitais         

Ação 5.2.2. Otimizar e ampliar os serviços disponíveis no netpa         

Ação 5.2.3. Elaborar relatórios de avaliação automaticamente         

Ação 5.2.4. Rever o método de cálculo das classificações obtidas em unidades curriculares 
realizadas em mobilidade 
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3.6.1. Otimização de processos 

 

Medida 5.1 Otimização de processos 
 

Ação 5.1.1 Otimizar o sistema integrado de gestão documental 

Descrição Objetivos 

A ação visa a otimização do sistema integrado de gestão 

documental. Esta estrutura tem ganho uma importância 
acrescida no contexto da desmaterialização, pelo que a sua 
melhoria pode resultar em ganhos de produtividade na gestão 
documental, contribuindo também para uma maior 

transparência e interligação das bases de dados da instituição, 
além de um acesso a partir de ambientes de trabalho remotos. 

– Capacitar os sistemas e infraestruturas para o 

trabalho remoto; 

– Otimizar processos de interface; 

– Promover a transição digital. 

Responsabilidade 

Presidência 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Serviços de Tecnologias de Informação 

Indicadores  2025 

– Otimização do sistema integrado de gestão documental Sim 

 

Medida 5.1 Otimização de processos 
 

Ação 5.1.2 Aumentar e melhorar os canais de comunicação digital 

Descrição Objetivos 

Esta ação visa a adoção de canais de comunicação digital para 

apoiar o contacto com os estudantes, em linha com a estratégia 
de comunicação interna e externa. A este nível, devem ser 
desenvolvidos sistemas de chat, mensagens automáticas, FAQ, a 
disponibilização automática de informação após colocações ou o 

manual eletrónico do aluno. 

– Otimizar processos de interface; 

– Promover a transição digital. 

Responsabilidade 

Presidência 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Serviços de Tecnologias de Informação 

Indicadores  2025 

– Utilização de canais de comunicação para contacto com alunos Sim 
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Medida 5.1 Otimização de processos 
 

Ação 5.1.3 Rever procedimentos de publicação no repositório e uniformizar formato de documentos 

Descrição Objetivos 

A presente ação tem como objetivo a uniformização de 

documentos internos, administrativos e académicos, 
contribuindo para a simplificação da gestão documental e para a 
harmonização da imagem e aparência dos recursos documentais. 

Por outro lado, os procedimentos de publicação no repositório 
do IPBeja devem igualmente ser revistos em prol de uma maior 
simplicidade de utilização, mantendo critérios de exigência 
compatíveis com a sua qualidade. 

– Otimizar processos de interface; 

– Promover a transição digital; 

– Reduzir a ineficácia e a complexidade 
processual. 

Responsabilidade 

Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Serviços de Tecnologias de Informação 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Modelo de uniformização dos documentos Sim 

– Revisão dos procedimentos de publicação Sim 
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3.6.2. Interação remota 

 

Medida 5.2 Interação remota 
 

Ação 5.2.1 Atualizar as infraestruturas digitais 

Descrição Objetivos 

A ação visa promover a atualização e manutenção das 

infraestruturas digitais do IPBeja. O surgimento da pandemia da 
COVID-19 resultou em vários constrangimentos significativos ao 
regular funcionamento das instituições. No entanto, vários 
procedimentos e ações foram mantidos através da sua realização 

em ambiente digital. Neste âmbito, é pertinente garantir e 
otimizar o funcionamento das infraestruturas digitais, garantindo 
uma resposta adequada às exigências que se colocam aos 
mecanismos de comunicação e interação, resultado da sua 

crescente utilização. 

– Capacitar os sistemas e infraestruturas para o 

trabalho remoto; 

– Otimizar processos de interface; 

– Promover a transição digital; 

Responsabilidade 

Serviços de Tecnologias de Informação 

Presidência 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Serviços Técnicos 

Indicadores  2025 

– Existência de plano de manutenção das infraestruturas digitais Sim 

– Infraestruturas digitais com necessidade de intervenção atualizadas (%) 75 

 

Medida 5.2 Interação remota 
 

Ação 5.2.2 Otimizar e ampliar os serviços disponíveis no netpa 

Descrição Objetivos 

A ação visa aumentar o conjunto de funcionalidades associadas 

ao netpa, designadamente, a integração da DSD e da carga de 
trabalho docente no netpa, ou outro que se verifique mais 
adequado e consequente elaboração e publicação automática, a 

integração do procedimento de atualização e aprovação dos 
programas das unidades curriculares no netpa, bem como a 
integração do netpa com o moodle. 

– Capacitar os sistemas e infraestruturas para o 

trabalho remoto; 

– Otimizar processos de interface; 

– Promover a transição digital; 

– Reduzir a ineficácia e a complexidade 
processual. 

Responsabilidade 

Presidência 

Serviços de Tecnologias de Informação 

Indicadores  2025 

– Integração da DSD e da carga de trabalho docente no netpa Sim 

– Atualização e aprovação dos programas das unidades curriculares no netpa Sim 

– Integração do netpa com o moodle Sim 

  

https://www.ipbeja.pt/servicos/sti
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Medida 5.2 Interação remota 
 

Ação 5.2.3 Elaborar relatórios de avaliação automaticamente 

Descrição Objetivos 

A ação visa assegurar o suporte à elaboração semiautomática dos 

relatórios de avaliação interna e externa dos ciclos de estudos em 
funcionamento, tendo por base informação no netpa - Sistema 

da Digitalis. 

– Otimizar processos de interface; 

– Promover a transição digital; 

– Reduzir a ineficácia e a complexidade 
processual. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Serviços de Tecnologias de Informação 

Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos 

Indicadores  2025 

– Relatórios de avaliação elaborados automaticamente Sim 

 

Medida 5.2 Interação remota 
 

Ação 5.2.4 
Rever o método de cálculo das classificações obtidas em unidades curriculares realizadas em 
mobilidade 

Descrição Objetivos 

A ação visa o aprofundamento da necessidade de revisão do 

método de cálculo das classificações obtidas em unidades 

curriculares realizadas em mobilidade, procurando desonerar os 
docentes e agilizar procedimentos internos. 

– Promover a transição digital; 

– Reduzir a ineficácia e a complexidade 
processual. 

Responsabilidade 

Presidência 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Serviços de Tecnologias de Informação 

Serviços Académicos 

Indicadores  2025 

– Análise da necessidade de revisão do método de cálculo das classificações obtidas em unidades 

curriculares realizadas em mobilidade 
Sim 
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3.7.  

Eixo VI. Corpo Docente e Não Docente 

O eixo VI foca-se no corpo docente e não docente da instituição, constituindo-se, por esse motivo, como um eixo 

central nas ações e medidas a desenvolver. Efetivamente, estes são os recursos fundamentais do IPBeja, que 

concentram em si a capacidade necessária para assegurar o alcance efetivo de todos os objetivos propostos. É por 

isso fundamental que docentes e não docentes sejam capazes de dar resposta aos desafios que a instituição enfrenta 

na atualidade bem como com aqueles com que se irá deparar no futuro. Desta forma, devem ser desenvolvidas ações 

que visem a valorização, a retenção e a qualificação do corpo docente e não docente do IPBeja. Para esse fim, foram 

definidas três medidas: 

– Valorização do pessoal docente; 

– Valorização do pessoal não docente; 

– Valorização transversal. 

Para nortear as ações que esta medida observa, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

– Ajustar a dimensão dos recursos às necessidades atuais e futuras; 

– Aproximar expectativas e responsabilidades; 

– Contribuir para a qualificação dos recursos humanos; 

– Estimular a capacidade de articulação interna; 

– Melhorar condições de trabalho; 

– Promover a mobilidade e experiências inovadoras; 

– Valorizar a identidade e o sentimento de pertença. 

 

Medidas/Ações 

Implementação 

2022 2023 2024 2025 

 

Medida 6.1. Valorização do pessoal docente 

Ação 6.1.1. Incentivar a qualificação do pessoal docente         

Ação 6.1.2. Otimizar a carga de trabalho docente         

Ação 6.1.3. Rever o sistema de avaliação de desempenho docente         

Ação 6.1.4. Valorizar a investigação e a prestação de serviços à comunidade e a transferência 
de conhecimentos. 

        

Ação 6.1.5. Planear a contratação de novos docentes         

Ação 6.1.6. Melhorar as condições de trabalho do pessoal docente         

Ação 6.1.7. Ações inovadoras de ensino e aprendizagem         
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Medidas/Ações 

Implementação 

2022 2023 2024 2025 

 

Medida 6.2 Valorização do pessoal não docente 

Ação 6.2.1. Identificar necessidades e promover a capacitação do pessoal não docente         

Ação 6.2.2. Planear a abertura de concursos para contratação de pessoal não docente         

Ação 6.2.3. Otimizar processos de avaliação do desempenho do pessoal não docente         

Ação 6.2.4. Promover a participação do pessoal não docente em programas de mobilidade         

 

Medida 6.3 Valorização transversal  

Ação 6.3.1. Dinamizar a valência da saúde ocupacional         

Ação 6.3.2. Promover a realização de espaços de reflexão e interação interna         
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3.7.1. Valorização do pessoal docente 

 

Medida 6.1 Valorização do pessoal docente 
 

Ação 6.1.1 Incentivar a qualificação do pessoal docente 

Descrição Objetivos 

A ação visa a criação de condições para a melhoria do perfil de 

qualificações do pessoal docente do IPBeja. Neste âmbito estão 
incluídas medidas que visem harmonizar a carga de trabalho 
docente com ações de valorização pessoal e profissional, entre as 
quais se destaca o envolvimento no 3.º ciclo de estudos que 

permita ao pessoal docente subir as suas qualificações para o 
doutoramento ou o grau de especialista. 

– Aproximar expectativas e responsabilidades; 

– Contribuir para a qualificação dos recursos 

humanos. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Proporção do pessoal docente com doutoramento ou grau de especialista (%) 80 

 

Medida 6.1 Valorização do pessoal docente 
 

Ação 6.1.2 Otimizar a carga de trabalho docente 

Descrição Objetivos 

A ação visa a revisitação do regulamento de serviço docente, no 

âmbito da qual se procura otimizar a carga de trabalho docente 

e forma de a utilizar na realização da distribuição de serviço 
docente. Neste âmbito deve também ser ponderada uma maior 
uniformização da carga letiva dos cursos. Esta otimização deve 
também estimular o recurso às novas tecnologias e a 

metodologias ativas de ensino. 

– Ajustar a dimensão dos recursos às 

necessidades atuais e futuras; 

– Aproximar expectativas e responsabilidades; 

– Estimular a capacidade de articulação interna. 

Responsabilidade 

Conselho Técnico-Científico 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Aprovação do regulamento de serviço docente Sim 

  



Plano Estratégico 2025 

  - 117 - 

Medida 6.1 Valorização do pessoal docente 
 

Ação 6.1.3 Rever o sistema de avaliação de desempenho docente 

Descrição Objetivos 

A ação visa melhorar o sistema de avaliação do desempenho 

docente, por via da valorização das ações realizadas pelos 
docentes no âmbito da investigação científica (que pode passar 
por discriminação positiva na carga letiva para os docentes com 

maior produção científica). Procura-se assim contribuir para uma 
maior robustez e especialização do corpo docentes em áreas 
estratégicas para a missão e públicos preferenciais do IPBeja, 
valorizando a estabilidade e a resposta às exigências da Lei. 
Finalmente, o sistema de avaliação deve também privilegiar a 

adoção de metodologias ativas e inovadoras de ensino. 

– Aproximar expectativas e responsabilidades; 

– Estimular a capacidade de articulação interna; 

– Valorizar a identidade e o sentimento de 

pertença. 

Responsabilidade 

Conselho para a Avaliação e Qualidade 

Conselho Técnico-Científico 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Valorização dos fatores associados à investigação científica no processo de avaliação Sim 

– Pontos de melhoria identificados corrigidos (%) 100 

– Redução das reclamações aos resultados da avaliação (%) 10 

 

Medida 6.1 Valorização do pessoal docente 
 

Ação 6.1.4 
Valorizar a investigação e a prestação de serviços à comunidade e a transferência de 

conhecimentos. 

Descrição Objetivos 

A ação visa estimular a investigação e a prestação de serviços à 

comunidade e a transferência de conhecimentos, por via da 
introdução de mecanismos de monitorização, contabilização e 
valorização das atividades dedicadas a estes domínios. Estes 
mecanismos devem também ser considerados nos processos de 
avaliação do pessoal docente, bem como na otimização da carga 

de trabalho docente. 

– Contribuir para a qualificação dos recursos 

humanos; 

– Promover a mobilidade e experiências 
inovadoras. 

Responsabilidade 

Conselho para a Avaliação e Qualidade 

Conselho Técnico-Científico 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Existência de instrumentos de monitorização dedicados Sim 
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Medida 6.1 Valorização do pessoal docente 
 

Ação 6.1.5 Planear a contratação de novos docentes 

Descrição Objetivos 

A ação visa a definição de uma calendarização de médio e longo 

prazo relativamente aos procedimentos concursais para a 
contratação de pessoal docente. Neste âmbito, deve ser 
realizada um planeamento plurianual das necessidades de 

contratação, incluindo de concursos que promovam a 
aproximação das expectativas do pessoal docente à sua situação 
contratual, nos termos da legislação vigente. 

– Ajustar a dimensão dos recursos às 

necessidades atuais e futuras; 

– Aproximar expectativas e responsabilidades. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Existência de planeamento plurianual da necessidade de contratação de docentes Sim 

 

Medida 6.1 Valorização do pessoal docente 
 

Ação 6.1.6 Melhorar as condições de trabalho do pessoal docente 

Descrição Objetivos 

A presente ação visa promover a melhoria e a otimização das 

condições de trabalho para os docentes e os outros 
intervenientes do processo ensino-aprendizagem. Esta ação 
assume que a escola e os diferentes contextos de aprendizagens 
devem oferecer condições propícias à utilização de distintos 

recursos e estratégias que favoreçam a aprendizagem. Por outro 
lado, procura-se capitalizar os resultados do levantamento de 
necessidades realizado no âmbito de outras ações, no sentido de 
mobilizar os mesmos para a melhoria das condições letivas. 

– Aproximar expectativas e responsabilidades; 

– Melhorar condições de trabalho; 

– Valorizar a identidade e o sentimento de 

pertença. 

Responsabilidade 

Administração IPBeja/SAS 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Presidência 

Serviços Técnicos e de Manutenção 

Indicadores  2025 

– Melhorias introduzidas relacionadas com as condições do pessoal docente Sim 
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Medida 6.1 Valorização do pessoal docente 
 

Ação 6.1.7 Ações inovadoras de ensino e aprendizagem 

Descrição Objetivos 

A ação visa a promoção de ações inovadoras de ensino e 
aprendizagem para habilitar os docentes para o desenvolvimento 

de novas metodologias e práticas de ensino. Procura-se ainda e 
fomentar a adoção de literacias múltiplas, adaptadas aos novos 
paradigmas emergentes (pós-Covid). Estas ações, ajustadas a um 
sistema de ensino misto e diferenciado, visam (i) alargar e 

aprofundar formas de ensinar que valorizem formas de 
autoaprendizagem e trabalho em equipa, sempre de forma 
inclusiva e não discriminatória; (ii) estimular a atualização do 
corpo docente.  

– Aproximar expectativas e responsabilidades; 

– Melhorar condições de trabalho; 

– Valorizar a identidade e o sentimento de 
pertença. 

Responsabilidade 

Conselho Pedagógico 

Conselho Técnico-Científico 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Gabinete de Ensino à Distância 

Indicadores  2025 

– Docentes que aplicaram ações inovadoras de ensino e aprendizagem 120 
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3.7.2. Valorização do pessoal não docente 

 

Medida 6.2 Valorização do pessoal não docente 
 

Ação 6.2.1 Identificar necessidades e promover a capacitação do pessoal não docente 

Descrição Objetivos 

A ação visa a realização de um diagnóstico relativamente às 

necessidades de formação do pessoal técnico e administrativo. 
Neste contexto, procura-se aumentar os níveis de capacitação e 
formação destes elementos, dentro das possibilidades do IPBeja 
e dos métodos possíveis, inclusive a formação à distância, 

tornando-os parte ativa do desenvolvimento social da instituição. 
É também relevante identificar a necessidade de competências 
em domínios específicos de modo a suprir as mesmas. 

– Aproximar expectativas e responsabilidades; 

– Contribuir para a qualificação dos recursos 
humanos; 

– Valorizar a identidade e o sentimento de 
pertença. 

Responsabilidade 

Administração IPBeja/SAS 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Presidência 

Serviço de Recursos Humanos 

Indicadores  2025 

– Pessoal não docente que frequentou uma sessão de formação (%) 50 

 

Medida 6.2 Valorização do pessoal não docente 
 

Ação 6.2.2 Planear a abertura de concursos para contratação de pessoal não docente 

Descrição Objetivos 

A ação visa, à semelhança do pessoal docente, a definição da 

calendarização de médio e longo prazo relativamente aos 
procedimentos concursais para a contratação de pessoal não 
docente. Este processo deve corresponder a um planeamento 
plurianual das necessidades de contratação, destacando-se os 

concursos para supressão de necessidades urgentes e substituir 
funcionários aposentados, mas também aqueles que permitem 
aproximar as expectativas do pessoal não docente à sua situação 
contratual, nos termos da legislação vigente. 

– Ajustar a dimensão dos recursos às 

necessidades atuais e futuras. 

Responsabilidade 

Administração IPBeja/SAS 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Presidência 

Serviço de Recursos Humanos 

Indicadores  2025 

– Existência de planeamento plurianual da necessidade de contratação de pessoal não docente Sim 
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Medida 6.2 Valorização do pessoal não docente 
 

Ação 6.2.3 Otimizar processos de avaliação do desempenho do pessoal não docente 

Descrição Objetivos 

À semelhança do pessoal docente, também o processo de 

avaliação do desempenho do pessoal não docente deve ser 
otimizado no sentido de promover um desenvolvimento 
profissional em linha com as expectativas destes funcionários. 

Dada a valorização do domínio associado à mobilidade e 
apreensão de novas experiências e competências, esses aspetos 
devem ser incluídos no processo de avaliação. 

– Aproximar expectativas e responsabilidades; 

– Contribuir para a qualificação dos recursos 
humanos; 

– Valorizar a identidade e o sentimento de 
pertença. 

Responsabilidade 

Administração IPBeja/SAS 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos  

Indicadores  2025 

– Otimização do processo de avaliação do desempenho do pessoal não docente Sim 

 

Medida 6.2 Valorização do pessoal não docente 
 

Ação 6.2.4 Promover a participação do pessoal não docente em programas de mobilidade 

Descrição Objetivos 

A ação visa o estímulo à participação em programa de 

intercâmbio e mobilidade externa e interna de pessoal técnico e 
administrativo, incluindo experiências de curta duração. O 
principal objetivo é o valorizar estes recursos, bem como 
identificar oportunidades de melhoria ao nível dos 

procedimentos e atividades internas. 

– Promover a mobilidade e experiências 

inovadoras; 

– Valorizar a identidade e o sentimento de 

pertença. 

Responsabilidade 

Administração IPBeja/SAS 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Intercâmbios internos e externos realizados (n.º) 8/ano 
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3.7.3. Valorização transversal 
 

Medida 6.3 Valorização Transversal 
 

Ação 6.3.1 Dinamizar a valência da saúde ocupacional 

Descrição Objetivos 

A presente ação procura dinamizar a existência de saúde 

ocupacional no IPBeja, de forma a assegurar a prevenção dos 

riscos profissionais, a proteção e a promoção de saúde dos 
funcionários e pessoal docente, na área de especialização de 
medicina no trabalho. Desta forma, pretende-se reduzir os riscos 
laborais e prevenir situações que possam gerar casos de 

absentismo por acidentes de trabalho. 

– Valorizar a identidade e o sentimento de 

pertença. 

Responsabilidade 

Administração IPBeja/SAS 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Existência da valência de saúde ocupacional Sim 

– Ações de promoção de saúde ocupacional realizadas (n.º) 3 

 

Medida 6.3 Valorização Transversal 
 

Ação 6.3.2 Promover a realização de espaços de reflexão e interação interna 

Descrição Objetivos 

A ação visa a organização e realização de ações de comunicação 

e interação interna entre pessoal docente e não docente de 
modo a garantir a sua capacidade de articulação e gerar um 
processo de reflexão interna que permita a identificação de 

constrangimentos e potencialidades que podem permitir uma 
melhoria e otimização das medidas a implementar. 

– Estimular a capacidade de articulação interna; 

– Valorizar a identidade e o sentimento de 
pertença. 

Responsabilidade 

Administração IPBeja/SAS 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Encontros dedicados à reflexão e interação interna de pessoal não docente (n.º) 4 
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3.8.  

 

Eixo VII. Estudantes e Movimento Associativo 

Os estudantes constituem-se como fator central para o funcionamento e dinâmica interna do IPBeja, motivo pelo 

qual um dos eixos lhes é dedicado. Neste âmbito, dado o contexto de crescente competitividade entre IES na 

captação de alunos, é fundamental garantir condições de atratividade, bem como a valorização da frequência 

académica da instituição. Paralelamente, e dadas as características que enquadram o IPBeja num âmbito de elevada 

proximidade, as questões relacionadas com a identidade e o associativismo estudantil pode também diferenciar a 

instituição, promovendo-a no acolhimento dos principais fluxos de estudantes da região. Para capitalizar essas 

oportunidades, foram consagradas duas medidas: 

– Valorização da frequência académica; 

– Identidade e associativismo estudantil. 

Por sua vez, as ações de cada medida são norteadas pelos seguintes objetivos específicos: 

– Combater o insucesso escolar; 

– Diferenciar a experiência de frequência do ensino superior; 

– Garantir o apoio a alunos em necessidade; 

– Melhorar as condições de acolhimento dos alunos; 

– Promover a proximidade entre alunos e demais órgãos institucionais; 

– Promover hábitos e estilos de vida ativos e saudáveis; 

– Valorizar a imagem do aluno do IPBeja. 

  



Plano Estratégico 2025 

- 124 - 

Medidas/Ações 

Implementação 

2022 2023 2024 2025 

 

Medida 7.1. Valorização da frequência académica 

Ação 7.1.1. Diagnosticar as necessidades dos alunos         

Ação 7.1.2. Instituir mecanismo de apoio à resolução de problemas académicos dos alunos         

Ação 7.1.3. Otimizar os apoios sociais a estudantes carenciados         

Ação 7.1.4. Aumentar a oferta de alojamento para estudantes         

Ação 7.1.5. Implementar política de acompanhamento dos estágios de alunos         

Ação 7.1.6. Criar um programa de acolhimento e acompanhamento de alunos         

Ação 7.1.7. Acompanhar e apoiar alunos internacionais do IPBeja         

Ação 7.1.8. Apoiar a participação dos alunos em programas de mobilidade         

Ação 7.1.9. Organizar atividades de abertura do ano letivo         

Ação 7.1.10. Criar o Prémio Carreira Alumni IPBeja         

 

Medida 7.2. Identidade e associativismo estudantil 

Ação 7.2.1. Apoiar a Associação Académica na participação em atividades culturais, desportivas 
e recreativas 

        

Ação 7.2.2. Promover a participação regular de equipas do IPBeja nos campeonatos 
universitários 

        

Ação 7.2.3. Promover projetos diferenciados relacionados com a atividade física         
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3.8.1. Valorização da frequência académica 

 

Medida 7.1 Valorização da frequência académica 
 

Ação 7.1.1 Diagnosticar as necessidades dos alunos 

Descrição Objetivos 

A ação visa a realização de um diagnóstico das necessidades dos 

alunos do IPBeja, que poderá ser realizado através de um 
inquérito à comunidade de estudantes do IPBeja. Este deve 
permitir o estabelecimento de um quadro de análise relativo às 
suas principais ambições e motivações, dificuldades, desafios e 

constrangimentos, contribuindo para a definição de ações 
futuras. A componente relativa aos alunos estrangeiros deve 
igualmente ser focada e autonomizada devido a uma eventual 
maior especificidade do seu quadro de necessidades.  

– Combater o insucesso escolar; 

– Diferenciar a experiência de frequência do 
ensino superior; 

– Melhorar as condições de acolhimento dos 
alunos. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas 

Conselho Pedagógico 

Provedor do Estudante 

Indicadores  2025 

– Realização de inquérito de diagnóstico aos alunos Sim 

 

Medida 7.1 Valorização da frequência académica 
 

Ação 7.1.2 Instituir mecanismo de apoio à resolução de problemas académicos dos alunos 

Descrição Objetivos 

A ação visa o estabelecimento de um mecanismo de apoio a 

alunos que enfrentem dificuldades académicas de âmbito 
administrativo ou processual. Dados os potenciais 

constrangimentos associados a estas situações, esta ação 
procura contribuir para a melhoria do processo de 
enquadramento dos alunos. Para o efeito deve ser criado um 
canal de comunicação dedicado, em articulação com a ação 1.2.2. 

– Diferenciar a experiência de frequência do 

ensino superior; 

– Garantir o apoio a alunos em necessidade; 

Responsabilidade 

Associação Académica 

Presidência 

Provedor do Estudante 

Serviços de Ação Social 

Indicadores  2025 

– Existência de canal de comunicação dedicado à resolução de problemas académicos Sim 

– Taxa de resposta a 5 dias às solicitações apresentadas por alunos (%) 100 
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Medida 7.1 Valorização da frequência académica 
 

Ação 7.1.3 Otimizar os apoios sociais a estudantes carenciados 

Descrição Objetivos 

A ação visa garantir um acompanhamento de proximidade aos 

alunos que se candidataram à obtenção de apoios sociais, 
promovendo a transparência e prevenindo o abandono dos 
estudos por motivos económicos. O objetivo é o de garantir os 

apoios sociais devidos, criando condições de apoio escolar, 
através da prestação de serviços que podem envolver o 
alojamento, a alimentação, os serviços de saúde e apoio a 
atividades desportivas e culturais. 

– Garantir o apoio a alunos em necessidade; 

– Melhorar as condições de acolhimento dos 
alunos. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas 

Presidência 

Provedor do Estudante 

Serviços de Ação Social 

Indicadores  2025 

– Alunos que abandonam os estudos por motivos económicos (n.º) 0 

 

Medida 7.1 Valorização da frequência académica 
 

Ação 7.1.4 Aumentar a oferta de alojamento para estudantes 

Descrição Objetivos 

A ação visa a construção de um novo edifício em terreno contíguo 

à Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Esta infraestrutura terá 
valências eminentemente de alojamento estudantil com 
soluções para pessoas com necessidades adaptadas. Por outro 
lado, este novo edifício deverá dispor de equipamentos e espaços 

para usos variados, desde sala de estudo ou fins culturais ou 
recreativos, promovendo a partilha e troca de experiências. Esta 
ação será suportada por manifestação de interesse ao programa 
de alojamento estudantil a custos acessíveis, enquadrado no 

âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, visando duplicar a 
atual capacidade de acolhimento para estudantes. 

– Garantir o apoio a alunos em necessidade; 

– Melhorar as condições de acolhimento dos 
alunos. 

Responsabilidade 

Presidência 

Serviços de Ação Social 

Indicadores  2025 

– Existência do edifício  Sim 

– Aumento da capacidade de acolhimento (%) 100 

– Taxa de ocupação das camas (%) 100 
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Medida 7.1 Valorização da frequência académica 
 

Ação 7.1.5 Implementar política de acompanhamento dos estágios de alunos 

Descrição Objetivos 

A ação visa a implementação de uma política comum de 

acompanhamento dos estágios dos alunos do IPBeja nas 
instituições onde se encontrem. Esta situação visa definir uma 
harmonização dos procedimentos e identificar boas práticas a 

este nível que possam permitir uma melhoria do processo de 
acompanhamento, contribuindo de forma positiva quer para as 
instituições de acolhimento quer para os alunos. 

– Combater o insucesso escolar; 

– Diferenciar a experiência de frequência do 
ensino superior; 

– Promover a proximidade entre alunos e 
demais órgãos institucionais; 

– Valorizar a imagem do aluno do IPBeja. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Conselho Técnico-Científico 

Conselho Pedagógico 

Indicadores  2025 

– Existência de uma política comum de acompanhamento dos estágios de alunos Sim 

 

Medida 7.1 Valorização da frequência académica 
 

Ação 7.1.6 Criar um programa de acolhimento e acompanhamento de alunos 

Descrição Objetivos 

A ação visa a organização de um programa ações de acolhimento, 

integração e acompanhamento dos novos alunos do IPBeja, 
envolvendo os responsáveis de órgãos, docentes, estudantes 
mais antigos e serviços de ação social. O principal objetivo é o de 
garantir uma boa identificação com o IPBeja, detetar 
precocemente necessidades especiais de acompanhamento e, 

em última análise, contribuir para o sucesso escolar. 

– Diferenciar a experiência de frequência do 

ensino superior; 

– Garantir o apoio a alunos em necessidade; 

– Melhorar as condições de acolhimento dos 
alunos; 

– Promover a proximidade entre alunos e 
demais órgãos institucionais. 

Responsabilidade 

Associação Académica 

Direção de Escolas 

Presidência 

Serviços de Ação Social 

Indicadores  2025 

– Existência de um programa de acolhimento e acompanhamento Sim 
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Medida 7.1 Valorização da frequência académica 
 

Ação 7.1.7 Acompanhar e apoiar alunos internacionais do IPBeja 

Descrição Objetivos 

A ação visa o desenvolvimento de medidas de acompanhamento 

e apoio aos alunos internacionais, tendo em vista a melhoria da 
sua integração. Estas podem assumir a dimensão de apoios 
tutoriais prestados por alunos já presentes no IPBeja, que, em 

articulação com o pessoal docente, terão a responsabilidade de 
apoiar a integração dos alunos internacionais ou aqueles com 
dificuldades nesse processo. 

– Diferenciar a experiência de frequência do 

ensino superior; 

– Garantir o apoio a alunos em necessidade; 

– Melhorar as condições de acolhimento dos 
alunos. 

Responsabilidade 

Associação Académica 

Coordenações de Curso 

Direção de Escolas 

Indicadores  2025 

– Medidas de acompanhamento e apoio à integração Sim 

 

Medida 7.1 Valorização da frequência académica 
 

Ação 7.1.8 Apoiar a participação dos alunos em programas de mobilidade 

Descrição Objetivos 

A ação visa o desenvolvimento de parcerias estratégicas 

internacionais e de projetos de mobilidade e cooperação no 
âmbito de mobilidade internacional. Procura-se assim contribuir 
para uma maior adesão de alunos a estes programas de 
mobilidade e contribuir para a visibilização internacional do 

IPBeja. 

– Diferenciar a experiência de frequência do 

ensino superior; 

– Promover a proximidade entre alunos e 

demais órgãos institucionais. 

Responsabilidade 

Gabinete de Relações Internacionais 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Aumento de candidaturas de estudantes do IPBeja a programas de mobilidade internacional (%) 10 

– Taxa de preenchimentos das bolsas de Erasmus (%) 100 

  



Plano Estratégico 2025 

  - 129 - 

Medida 7.1 Valorização da frequência académica 
 

Ação 7.1.9 Organizar atividades de abertura do ano letivo 

Descrição Objetivos 

A presente ação está relacionada com a organização de uma ação 

que assinale o início formal de cada ano letivo nas várias 
unidades orgânicas, promovendo o acolhimento dos novos 
alunos e a sua integração. Por outro lado, visa também fomentar 

convívio e a proximidade entre todas as partes envolvidas no 
quotidiano da instituição de modo a promover a solidariedade 
interna e o sentimento de pertença a uma comunidade sólida e 
coesa. 

– Diferenciar a experiência de frequência do 

ensino superior; 

– Promover a proximidade entre alunos e 
demais órgãos institucionais; 

– Valorizar a imagem do aluno do IPBeja. 

Responsabilidade 

Presidência 

Direção de Escolas 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Indicadores  2025 

– Realização de ações de abertura do ano letivo Sim 

 

Medida 7.1 Valorização da frequência académica 
 

Ação 7.1.10 Criar o Prémio Carreira Alumni IPBeja 

Descrição Objetivos 

A ação visa a criação de um prémio que se destina a distinguir 

anualmente um(a) diplomado(a) que, pelo seu mérito pessoal e 
profissional, se tenha destacado de forma particular ao longo da 
sua carreira, constituindo por esse motivo um referencial para os 
estudantes e comunidade do IPBeja. 

– Diferenciar a experiência de frequência do 

ensino superior; 

– Valorizar a imagem do aluno do IPBeja. 

Responsabilidade 

Administração IPBeja/SAS 

Comissão Técnico-Científica e Pedagógica 

Gabinete de Inserção na Vida Ativa 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Existência do Prémio Sim 
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3.8.2. Identidade e associativismo estudantil 

 

Medida 7.2 Identidade e associativismo estudantil 
 

Ação 7.2.1 Apoiar a Associação Académica na participação em atividades culturais, desportivas e recreativas  

Descrição Objetivos 

A ação visa valorizar o associativismo estudantil, através da 

Associação de Académica, enquanto forma de envolvimento dos 
alunos nas dinâmicas académicas, culturais, desportivas, de 
sociabilização e de solidariedade, para além de reforçar a própria 
identidade do IPBeja num contexto positivo e favorável à 

integração regional. 

– Diferenciar a experiência de frequência do 

ensino superior; 

– Promover hábitos e estilos de vida ativos e 

saudáveis; 

– Valorizar a imagem do aluno do IPBeja. 

Responsabilidade 

Associação Académica 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Iniciativas culturais e desportivas da Associação Académica apoiadas (n.º) 2/ano 

– Iniciativas de solidariedade da Associação Académica apoiadas (n.º)  2/ano 

 

Medida 7.2 Identidade e associativismo estudantil 
 

Ação 7.2.2 Promover a participação regular de equipas do IPBeja nos campeonatos universitários  

Descrição Objetivos 

A ação visa o desenvolvimento de uma estratégia de apoio à 

participação de equipas formadas por alunos do IPBeja nos 
campeonatos de desporto universitário assente em rotinas 
semanais de treino devidamente enquadradas e estruturadas. 

Pretende-se assim estimular a prática desportiva regular, hábitos 
de vida saudável e contribuir para a visibilização e imagem do 
IPBeja num contexto onde estão presentes outras IES. 

– Diferenciar a experiência de frequência do 

ensino superior; 

– Promover hábitos e estilos de vida ativos e 

saudáveis; 

– Valorizar a imagem do aluno do IPBeja. 

Responsabilidade 

Administração IPBeja/SAS 

Associação Académica 

Presidência 

Indicadores  2025 

– Participação de equipas do IPBeja em campeonatos universitários Sim 
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Medida 7.2 Identidade e associativismo estudantil 
 

Ação 7.2.3 Promover projetos diferenciados relacionados com a atividade física  

Descrição Objetivos 

A ação visa a promoção da atividade física em linha com projetos 

em curso no IPBeja, destacando-se, e enquadrado com o setor da 
atividade física e desporto do Projeto Campus Saudável que pelas 
suas características, tem elevado potencial ao nível da 

diferenciação e da promoção de uma imagem moderna do 
IPBeja, em linha com um dos principais objetivos de 
desenvolvimento sustentável da ONU. 

– Diferenciar a experiência de frequência do 

ensino superior; 

– Promover hábitos e estilos de vida ativos e 

saudáveis; 

– Valorizar a imagem do aluno do IPBeja. 

Responsabilidade 

Presidência 

Administração IPBeja/SAS 

Gabinete de projetos 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Indicadores  2025 

– Projetos apoiados Sim 
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3.9.  

 

Eixo VIII. Relações com a Comunidade 

Enquanto uma das mais relevantes instituições da região do Alentejo, o IPBeja desempenha um importante papel 

social e comunitário. Com o presente eixo, procura-se reforçar esse posicionamento de referência, contribuir de 

forma ativa para o desenvolvimento regional e para o apoio nas causas relativas à dinamização e desenvolvimento 

do Alentejo. Estas são questões nas quais o papel do IPBeja pode contribuir para a sua valorização e visibilização, 

pelo que foram consagradas duas medidas: 

– Contributo para o desenvolvimento regional; 

– Valorização das escalas de proximidade. 

Para nortear as ações que esta medidas observam, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

– Apoiar o desenvolvimento regional; 

– Contribuir para o capital social da região; 

– Melhorar os contributos para a sociedade; 

– Promover causas sociais e o voluntariado; 

– Reforçar relacionamentos e parcerias. 

 

Medidas/Ações 

Implementação 

2022 2023 2024 2025 

 

Medida 8.1 Contributo para o desenvolvimento regional 

Ação 8.1.1 Estabelecer parcerias para acesso ao Fundos Europeus Estruturais e de Investimento         

Ação 8.1.2 Participar em iniciativas de valorização da economia circular e a sustentabilidade 
ambiental 

        

Ação 8.1.3 Diagnosticar necessidades formativas locais, incluindo de professores         

Ação 8.1.4 Criar estrutura interna para reforçar contactos e presença do IPBeja na comunidade         

Ação 8.1.5 Otimizar os processos de ligação das unidades do IPBeja que prestam serviços à 

comunidade 
        

Ação 8.1.6 Colocar o IPBeja enquanto ator regional de referência na promoção de estilos de 
vida saudável 

        

 

Medida 8.2 Valorização de escalas de proximidade 

Ação 8.2.1 Desenvolver iniciativas públicas com a comunidade regional         

Ação 8.2.2 Estreitar relacionamento com as escolas da região         

Ação 8.2.3 Estimular o envolvimento da comunidade do IPBeja em ações sociais e de 
voluntariado 

        

Ação 8.2.4 Protocolar preços especiais com entidades externas para a comunidade do IPBeja         
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3.9.1. Contributo para o desenvolvimento regional 

 

Medida 8.1 Contributo para o desenvolvimento regional 
 

Ação 8.1.1 Estabelecer parcerias para acesso ao Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 

Descrição Objetivos 

A presente ação visa analisar a concretização de eventuais 

parcerias para acesso aos diversos programas e fundos europeus, 
nomeadamente no âmbito do Plano de Recuperação e 
Resiliência, visando uma aposta na inovação que permita 
alavancar as transições digital e verde. Estas parcerias podem 

contribuir para o aprofundar as relações entre o IPBeja e as 
principais instituições regionais. 

– Apoiar o desenvolvimento regional; 

– Melhorar os contributos para a sociedade; 

– Reforçar relacionamentos e parcerias. 

Responsabilidade 

Presidência 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Indicadores  2025 

– Identificação de potenciais parceiros no acesso a financiamento europeu Sim 

 

Medida 8.1 Contributo para o desenvolvimento regional 
 

Ação 8.1.2 Participar em iniciativas de valorização da economia circular e a sustentabilidade ambiental  

Descrição Objetivos 

A ação visa o envolvimento do IPBeja em iniciativas relacionadas 

com a económica circular e a sustentabilidade ambiental, na 

medida em que estes são domínios estruturantes nas políticas de 
desenvolvimento atuais. Neste sentido, o IPBeja deve 
desenvolver a sua própria agenda de iniciativas relacionadas com 
estes temas e concretizar nas suas instalações algumas destas 

ações, promovendo um Campus sustentável. Estas ações podem 
ainda ser enquadradas em projetos a candidatar a financiamento 
comunitário. 

– Melhorar os contributos para a sociedade; 

– Promover causas sociais e o voluntariado; 

– Reforçar relacionamentos e parcerias. 

Responsabilidade 

Administração IPBeja/SAS 

Presidência 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Indicadores  2025 

– Ações de valorização da economia circular realizadas (n.º) 3 

– Ações de valorização de sustentabilidade ambiental realizadas (n.º) 3 
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Medida 8.1 Contributo para o desenvolvimento regional 
 

Ação 8.1.3 Diagnosticar necessidades formativas locais, incluindo de professores 

Descrição Objetivos 

A ação visa a realização de um diagnóstico relativo às 

necessidades formativas, imediatas e de médio prazo, das 
entidades regionais, incluindo organizações públicas e do setor 
social. Desta forma, é possível elaborar um plano formativo de 

curta duração que dê resposta às necessidades identificadas, 
além de permitir articular a oferta curricular dos planos de 
estudos tradicionais. A oferta direcionada para professores do 
ensino básico e secundário deve ser também considerada. 

– Contribuir para o capital social da região; 

– Melhorar os contributos para a sociedade; 

– Reforçar relacionamentos e parcerias. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas 

Gabinete de Inserção na Vida Ativa 

Presidência 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Indicadores  2025 

– Realização do diagnóstico Sim 

– Entidades regionais auscultadas (n.º) 25 

 

Medida 8.1 Contributo para o desenvolvimento regional 
 

Ação 8.1.4 Criar estrutura interna para reforçar contactos e presença do IPBeja na comunidade 

Descrição Objetivos 

A ação visa a criação de uma estrutura interna cujo principal 

objetivo é o de aprofundar contactos e ligações com a 
comunidade local e regional. Esta estrutura terá como principal 
objetivo gerar de sinergias, estreitar e coordenadas iniciativas de 
defesa dos interesses da região, articular a agenda cultural e de 
eventos do IPBeja com os demais eventos a realizar na região 

numa lógica de complementaridade e coordenação. Esta 
estrutura deve ainda agregar e divulgar as possibilidades que o 
IPBeja disponibiliza ao nível da oferta de serviços à comunidade, 
constituindo-se como um importante ponto de contacto nesse  

âmbito. 

– Apoiar o desenvolvimento regional; 

– Melhorar os contributos para a sociedade; 

– Reforçar relacionamentos e parcerias. 

Responsabilidade 

Presidência 

Diretores de Departamento 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Indicadores  2025 

– Existência de estrutura interna dedicada Sim 
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Medida 8.1 Contributo para o desenvolvimento regional 
 

Ação 8.1.5 Otimizar os processos de ligação das unidades do IPBeja que prestam serviços à comunidade 

Descrição Objetivos 

A presente ação procura analisar o modus operandi das unidades 

do IPBeja que prestam serviços à comunidade, e caso necessário 
promover a sua eventual reestruturação, em linha com a ação 
dedicada à criação de uma estrutura de contacto com a 

comunidade local. Deste modo, pretende-se aumentar a eficácia, 
eficiência destes processos, gerando reconhecimento por parte 
dos clientes atuais e futuros. 

– Melhorar os contributos para a sociedade; 

– Reforçar relacionamentos e parcerias. 

Responsabilidade 

Presidência 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Indicadores  2025 

– Processos melhorados / otimizados Sim 

 

Medida 8.1 Contributo para o desenvolvimento regional 
 

Ação 8.1.6 Colocar o IPBeja enquanto ator regional de referência na promoção de estilos de vida saudável 

Descrição Objetivos 

A ação visa relançar no IPBeja a promoção de estilos de vida 

saudáveis nas suas diferentes dimensões e alinhados com o 
projeto Campus saudável, em articulação com instituições de 
saúde e parceiros na comunidade. Esta ação deve ser 
desenvolvida através da realização de atividades de formação, 

investigação e de trabalho com a comunidade abertas ao público 
em geral. 

– Melhorar os contributos para a sociedade; 

– Promover causas sociais e o voluntariado. 

Responsabilidade 

Associação Académica 

Direção de Escolas 

Presidência 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Indicadores  2025 

– Eventos de promoção de estilos de vida saudável (n.º) 3 
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3.9.2. Valorização das escalas de proximidade 

 

Medida 8.2 Valorização das escalas de proximidade 
 

Ação 8.2.1 Desenvolver iniciativas públicas com a comunidade regional 

Descrição Objetivos 

A ação visa a realização de seminários/workshops e outras 

iniciativas públicas em regime de parceria com as principais 
organizações e personalidades da região, contribuindo para uma 

maior presença do IPBeja na região e para a visibilização das 
entidades parceiras mais importantes.  

– Melhorar os contributos para a sociedade; 

– Promover causas sociais e o voluntariado; 

– Reforçar relacionamentos e parcerias. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Presidência 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Indicadores  2025 

– Realização dos seminários (n.º) 3 

 

Medida 8.2 Valorização das escalas de proximidade 
 

Ação 8.2.2 Estreitar relacionamento com as escolas da região 

Descrição Objetivos 

A ação visa, a definição e desenvolvimento de um plano de 

contactos e de cooperação estratégica com os agrupamentos de 
escolas e centros de formação da região Alentejo, Açores e 

Madeira, com vista à motivação e captação de novos alunos. 
Estas ações devem centrar-se em iniciativas relacionadas com a 
ciência e as áreas de saber mais fortes do IPBeja. 

– Contribuir para o capital social da região; 

– Reforçar relacionamentos e parcerias. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas 

Presidência 

Serviços de Ação Social 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Indicadores  2025 

– Existência do plano de cooperação entre o IPBeja e as escolas da região Sim 

– Entidades de ensino e formação da região envolvidas (%) 50 
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Medida 8.2 Valorização das escalas de proximidade 
 

Ação 8.2.3 Estimular o envolvimento da comunidade do IPBeja em ações sociais e de voluntariado 

Descrição Objetivos 

A ação visa o estímulo à participação e envolvimento da 

comunidade do IPBeja em ações sociais e de voluntariado a 
realizar na região. Esta pode assumir a forma de uma bolsa de 
voluntários composta por membros da comunidade do IPBeja 

que desenvolva ou participe em colaboração com outras 
entidades não lucrativas da região em iniciativas de voluntariado.  

– Melhorar os contributos para a sociedade; 

– Promover causas sociais e o voluntariado; 

– Reforçar relacionamentos e parcerias. 

Responsabilidade 

Associação Académica 

Presidência 

Serviços de Ação Social 

Indicadores  2025 

– Participação em ações de voluntariado (organizadas ou em colaboração) (n.º) 5 

– Voluntários inscritos (n.º) 40 

 

Medida 8.2 Valorização das escalas de proximidade 
 

Ação 8.2.4 Protocolar preços especiais com entidades externas para a comunidade do IPBeja 

Descrição Objetivos 

A ação visa instituir, através de protocolo, preços especiais nos 

eventos a realizar na região para os alunos, pessoal docente e não 
docente do IPBeja. Pretende-se assim contribuir para o processo 

de integração dos alunos nas dinâmicas sociais e culturais da 
região, simultaneamente contribuindo para um acesso mais 
facilitado à cultura e ao networking local. 

– Contribuir para o capital social da região; 

– Reforçar relacionamentos e parcerias. 

Responsabilidade 

Presidência 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Indicadores  2025 

– Existência de protocolos para preços especiais Sim 

  



Plano Estratégico 2025 

- 138 - 

3.10.  

 

Eixo IX. Imagem e Comunicação Institucional 

Finalmente, o eixo IX centra-se na imagem e comunicação. Dada a crescente competitividade entre instituições e 

respetivas mensagens, é fundamental que o IPBeja ocupe uma posição de destaque, quer do ponto de vista 

mediático, quer do ponto de vista comunicacional. Esta situação é particularmente relevante para fortalecer a sua 

presença nas principais áreas de influência, assim como para reforçar a sua entrada e consolidação noutras em que 

se identifiquem oportunidades de intervenção. Para este efeito, foram definidas duas medidas: 

– Estabilização da imagem e identidade institucional; 

– Comunicação direcionada e diferenciada. 

Para nortear as ações que esta medida observa, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

– Aumentar a visibilidade do IPBeja junto da comunidade e de potenciais novos alunos; 

– Garantir a atualidade e pertinência da informação; 

– Promover uma imagem moderna e tecnologicamente evoluída; 

– Reforçar a imagem do IPBeja à escala regional e nacional. 

 

Medidas/Ações 

Implementação 

2022 2023 2024 2025 

 

Medida 9.1. Estabilização da imagem e identidade institucional 

Ação 9.1.1. Elaborar plano de comunicação e imagem do IPBeja         

Ação 9.1.2. Estabilizar a identidade visual do IPBeja com um novo sítio online institucional         

 

Medida 9.2. Comunicação direcionada e diferenciada 

Ação 9.2.1. Estimular e facilitar a comunicação científica         

Ação 9.2.2. Estabilizar canais de comunicação e manter a informação atualizada         

Ação 9.2.3. Desenvolver uma comunicação positiva e adequada aos destinatários         

Ação 9.2.4. Comunicar as ações relativas à comunidade académica         
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3.10.1. Estabilização da imagem e identidade institucional 

 

Medida 9.1 Estabilização da imagem e identidade institucional 
 

Ação 9.1.1 Elaborar plano de comunicação e imagem do IPBeja 

Descrição Objetivos 

A ação visa a elaboração de um plano de comunicação plurianual do 
IPBeja, de acordo com a identidade organizacional, a imagem que a 
instituição tem no mercado e uma proposta de valor que se pretende 
apresentar. Este plano deve ainda estar em linha com a segmentação 
do público-alvo, orientado para a promoção da oferta formativa, para 
a promoção/disseminação da investigação, para a promoção da 
transferência de tecnologia e para a prestação de serviços à 
comunidade. O plano deve ainda definir as ações de “comunicação 
estratégica do IPBeja” de acordo com um conjunto de indicadores e  
métricas a definir e no envolvimento dos diferentes intervenientes 
na comunicação institucional (órgãos estatutários/unidades, cursos, 
serviços ou gabinetes, laboratórios ou centros, professores e 
estudantes). 

– Aumentar a visibilidade do IPBeja junto da 

comunidade e de potenciais novos alunos; 

– Promover uma imagem moderna e 
tecnologicamente evoluída; 

– Reforçar a imagem do IPBeja à escala regional 
e nacional. 

Responsabilidade 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Presidência 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Indicadores  2025 

– Existência de plano de comunicação interna e imagem Sim 

– Definição de ações de comunicação estratégica  Sim 

 

Medida 9.1 Estabilização da imagem e identidade institucional 
 

Ação 9.1.2 Estabilizar a identidade visual do IPBeja com um novo sítio online institucional 

Descrição Objetivos 

Na sequência do definido na ação relativa ao plano de 

comunicação e imagem, deve decorrer uma harmonização e 
estabilização da identidade visual da instituição. Assim, esta ação 
visa desenvolver o mix de comunicação adequado às 
necessidades das diferentes ações de comunicação previstas a 
partir de um novo site institucional centrado nos conteúdos, 

numa forte identidade visual, na disponibilização de informação 
atualizada e articulação com os media sociais. 

– Aumentar a visibilidade do IPBeja junto da 

comunidade e de potenciais novos alunos; 

– Garantir a atualidade e pertinência da 

informação; 

– Promover uma imagem moderna e 

tecnologicamente evoluída; 

– Reforçar a imagem do IPBeja à escala regional 

e nacional. 

Responsabilidade 

Presidência 

Direção de Escolas e de Departamentos 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Indicadores  2025 

– Existência e funcionamento do novo sítio online Sim 
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3.10.2. Comunicação direcionada e diferenciada 
 

Medida 9.2 Comunicação direcionada e diferenciada 
 

Ação 9.2.1 Estimular e facilitar a comunicação científica 

Descrição Objetivos 

A ação visa estimular a comunicação de ciência e o apoio à edição 

de conteúdos pedagógico, técnicos e científicos produzidos por 
docentes no contexto da atividade de investigação e 
desenvolvimento técnico e tecnológico. Esta componente deve 
ser observada no novo sítio online da instituição, que deve focar 
todas as dimensões associadas à investigação científica realizada 

no IPBeja. De igual forma, os currículos dos seus 
docentes/investigadores devem ser divulgados e atualizados no 
início de cada ano letivo. Deste modo publicitam-se as suas 
principais competências e as áreas em que o IPBeja pode assumir 

uma posição de vanguarda ao nível regional e nacional em 
matéria de ensino e investigação científica e tecnológica. 

– Aumentar a visibilidade do IPBeja junto da 

comunidade e de potenciais novos alunos; 

– Promover uma imagem moderna e 
tecnologicamente evoluída. 

Responsabilidade 

Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos  

Presidência 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Serviços de Tecnologias de Informação 

Indicadores  2025 

– Existência de área dedicada à divulgação científica no sítio online do IPBeja Sim 

– Proporção de docentes e investigadores com CV científico disponível no sítio online do IPBeja 

(%) 
100 

 

Medida 9.2 Comunicação direcionada e diferenciada 
 

Ação 9.2.2 Estabilizar canais de comunicação e manter a informação atualizada 

Descrição Objetivos 

A presente ação deve desenvolver-se em duas fases. Por um lado, 

devem-se estabilizar os conteúdos e canais de comunicação 

interna e externa, com o envolvimento dos diferentes órgãos e 
intervenientes na comunicação institucional, racionalizando os 
recursos humanos e materiais existentes no IPBeja e a relação 
com os media regionais e nacionais. Por outro lado, devem 

implementar-se as ações necessárias à manutenção e atualização 
da informação disponibilizada através dos canais institucionais, 
numa lógica de proatividade programada e simplificação 
/desburocratização na comunicação de informação necessária à 
vida da comunidade académica, privilegiando a comunicação 

digital; 

– Garantir a atualidade e pertinência da 

informação; 

– Promover uma imagem moderna e 
tecnologicamente evoluída. 

Responsabilidade 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Serviços de Tecnologias de Informação 

Indicadores  2025 

– Canais de comunicação estabilizados Sim 

– Inexistência de conteúdos desatualizados no sítio online do IPBeja Sim 
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Medida 9.2 Comunicação direcionada e diferenciada 
 

Ação 9.2.3 Desenvolver uma comunicação positiva e adequada aos destinatários 

Descrição Objetivos 

Esta ação visa apoiar as ações de comunicação externa e 

relações-públicas promotoras da relação do IPBeja com 
entidades locais, regionais, nacionais e internacionais de forma a 
posicionar e projetar os diferentes vetores de atuação 

institucional, nos domínios da educação e formação, da 
prestação de serviços à comunidade e da I&D e transferência de 
conhecimento. Por outro lado, devem também ser apoiadas as 
ações de comunicação e o envolvimento da comunidade 
académica na resolução de problemáticas relevantes tanto para 

o contexto local (acessibilidades, desenvolvimento económico, 
empregabilidade e combate à desertificação) como global, 
especialmente se relacionadas com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) como com a expectativa de 

desenvolvimento regional. 

– Aumentar a visibilidade do IPBeja junto da 

comunidade e de potenciais novos alunos; 

– Garantir a atualidade e pertinência da 
informação; 

– Promover uma imagem moderna e 
tecnologicamente evoluída; 

– Reforçar a imagem do IPBeja à escala regional 

e nacional. 

Responsabilidade 

Presidência 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Indicadores  2025 

– Medição do alcance da comunicação Sim 

– Análise da perceção dos destinatários da comunicação Sim 

 

Medida 9.2 Comunicação direcionada e diferenciada 
 

Ação 9.2.4 Comunicar as ações relativas à comunidade académica 

Descrição Objetivos 

A ação pretende apoiar e promover ações de comunicação que 

tenham como objetivo estimular a relação e a participação da 
comunidade académica com a vida social, desportiva e cultural 
da cidade de Beja e concelhos da comunidade regional, com o 

objetivo de promover o bem-estar, a saúde e a integração 
sociocultural dos estudantes e a empregabilidade dos 
diplomados. 

– Aumentar a visibilidade do IPBeja junto da 

comunidade e de potenciais novos alunos; 

– Promover uma imagem moderna e 
tecnologicamente evoluída; 

– Reforçar a imagem do IPBeja à escala regional 
e nacional. 

Responsabilidade 

Associação Académica 

Presidência 

Serviço de Imagem e Comunicação 

Indicadores  2025 

– Proporção de ações relativas à comunidade académica divulgadas no sítio online do IPBeja (%) 100 
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4.1.  

 

Monitorização 

 

O processo de monitorização do Plano Estratégico tem como objetivo verificar a implementação das ações previstas e 

avaliar as tendências evolutivas na obtenção dos seus objetivos, possibilitando acompanhar as ações em curso e garantir 

a tangibilidade dos objetivos traçados. 

Será concretizada através da avaliação de um quadro de “indicadores de monitorização” associados às ações previstas 

no Plano, com metas quantificadas, que se sistematizam abaixo. 

 

Tabela 19. Indicadores de monitorização do Plano 

Ação Indicadores de monitorização Metas 

Eixo 1 

1.1.1 
– Documentos estratégicos com sessões de apresentação e divulgação realizadas (%) 100 

– Documentos estratégicos passíveis de acesso disponíveis ao público (%) 100 

1.1.2 

– Realização da reestruturação Sim 

– Melhoria percecionada do apoio administrativo às Unidades Orgânicas, 

Departamentos e Comissões de Curso (%) 
50 

1.1.3 – Reorganização da gestão Sim 

1.1.4 

– Existência do Programa de Investimentos em Equipamento Sim 

– Total de salas de aula intervencionadas (%) 80 

1.1.5 
– Existência de levantamento hierarquizado dos espaços a modernizar Sim 

– Espaços modernizados ou em processo de modernização (%) 50 

1.1.6 

– Existência de levantamento hierarquizado dos espaços de apoio a estudantes a 

melhorar 
Sim 

– Espaços de apoio a estudantes melhorados ou em processo de melhoria (%) 50 

1.1.7 

– Realização do levantamento de necessidades de intervenção  Sim 

– Intervenções previstas realizadas ou em curso (%)  50 

1.1.8 
– Existência do Plano de Comunicação Interna  Sim 

– Melhoria percecionada da fluidez e eficiência da comunicação (%) 75 

1.1.9 

– Identificação de processos com constrangimentos associados Sim 

– Processos simplificados (%) 50 

1.1.10 

– Planos de emergência atualizados e homologados (%) 100 

– Medidas de autoproteção identificadas e implementadas (%) 100 

– Simulacros realizados por ano (n.º) 1 

1.1.11 – Sistema de Normalização Contabilística implementado e em funcionamento Sim 
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Ação Indicadores de monitorização Metas 

Eixo 1 

1.1.12 

– Atualização do hardware e software em utilização Sim 

– Contratação de um especialista em informática responsável pela segurança da 

informação (n.º) 
1 

– Cumprimento da Legislação aplicável relativa a segurança e privacidade dos dados (%) 100 

1.2.1 – Acreditação da A3ES Sim 

1.2.2 – Documentação de avaliação do pessoal docente submetida digitalmente (%) 100 

1.2.3 

– Ações de sensibilização realizadas (n.º) 1/ano 

– Participantes nas ações de sensibilização (n.º) 100/ano 

– Existência de mecanismos de monitorização e avaliação desenvolvidos e aplicados Sim 

1.2.4 

– Existência de uma caracterização das condições gerais de trabalho Sim 

– Identificação de medidas facilitadores da conciliação entre o trabalho e a família  Sim 

– Unidades orgânicas de ensino e investigação envolvidas (%) 100 

– Unidades orgânicas de apoio à formação e desenvolvimento envolvidas (%) 100 

– Unidades funcionais envolvidas (%) 100 

1.2.5 

– Proporção de documentos digitalizados ou disponíveis digitalmente (%) 80 

– Serviços convertidos ou acessíveis digital e remotamente (%) 80 

– Proporção de decisões de órgãos estatutários comunicadas por canal próprio (%) 100 

1.2.6 

– Existência de canais de comunicação dedicados entre representantes de alunos e 

órgãos do IPBeja 
Sim 

– Possibilidade de comunicação bidirecional nos canais de comunicação dedicados Sim 

1.2.7 

– Cumprimentos dos indicadores para a obtenção da certificação internacional do 

Campus saudável 
Sim 

– Cumprimentos dos indicadores para a manutenção da certificação internacional do 

Campus saudável 
Sim 

1.3.1 – Redução do número de alunos com propinas em atraso e outras dívidas (%) 66,6% 

1.3.2 
– Novo Regulamento e Modelo da Prestação da Serviços Sim 

– Crescimento da receita através da prestação de serviços (%) 25% 

1.3.3 

– Realização de aquisições através de plataforma de aquisições centralizadas Sim 

– Escolas envolvidas na plataforma de aquisições centralizadas (%) 100 

– Existência do Plano de Redução e Controlo dos Consumos do IPBeja Sim 

1.3.4 
– Reforço do mix de financiamento Sim 

– Aumento das receitas a partir da prestação de serviços à comunidade (%) 10 

1.3.5 – Projetos-contratos em desenvolvimento ou execução (n.º) 5 

1.3.6 

– Contactos formais estabelecidos com a CCISP Sim 

– Contactos formais estabelecidos com a Tutela Sim 
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Ação Indicadores de monitorização Metas 

Eixo 2 

2.1.1 

– Existência do CTeSP Sim 

– Taxa de ocupação (%) 75 

2.1.2 

– Existência do CTeSP Sim 

– Taxa de ocupação (%) 75 

2.1.3 
– Existência do CTeSP Sim 

– Total de formandos entre 2022 – 2025 (n.º) 240 

2.1.4 

– Existência da Pós-Graduação Sim 

– Total de formandos (n.º) 100 

2.1.5 
– Existência da Pós-Graduação Sim 

– Total de formandos (n.º) 100 

2.1.6 – Realização da avaliação acerca da reestruturação dos planos curriculares Sim 

2.1.7 – Existência de componentes formativas reorientadas para a requalificação e atualização  Sim 

2.1.8 – Total de formandos nas micro-credenciais (2022-2025) (n.º) 320 

2.1.9 
– Existência dos cursos de verão Sim 

– Taxa de ocupação dos cursos de verão (%) 80 

2.1.10 

– Realização do diagnóstico das necessidades formativas Sim 

– Definição de um horizonte temporal para a revisitação do diagnóstico das necessidades 

formativas 
Sim 

2.1.11 

– Identificação das áreas com maior potencialidade de aumento de procura formativa Sim 

– Existência de processos/mecanismos dedicados ao desenvolvimento de novas 

componentes formativas 
Sim 

2.2.1 
– Envolvimento no processo de criação e desenvolvimento da Universidade Europeia 

HERO 
Sim 

2.2.2 
– Existência da Licenciatura Sim 

– Taxa de ocupação (%) 75 

2.2.3 – Cursos abrangidos pela dupla titulação (n.º) 3 

2.2.4 – Existência de formação lecionadas de forma descentralizada Sim 

2.3.1 
– Ações específicas de combate ao insucesso escolar adotadas Sim 

– Ações específicas de combate ao abandono escolar adotadas Sim 

2.3.2 – Existência do programa de promoção da aprendizagem e do sucesso formativo Sim 

2.3.3 

– Unidades curriculares lecionadas com recurso a novas metodologias (%) 15 

– Existência de ação de apoio à aprendizagem em contexto de proximidade Sim 

2.3.4 
– Existência de formação (unidades curriculares) lecionadas à distância Sim 

– Docentes capacitados para o ensino à distância (%) 20 
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Ação Indicadores de monitorização Metas 

Eixo 2 

2.3.5 – Estudantes abrangidos por ações inovadoras de ensino e aprendizagem 600 
 

Ação Indicadores de monitorização Metas 

Eixo 3 

3.1.1 

– Aumentar o número de artigos científicos publicados por docentes do IPBeja em 

revistas indexadas na Scimago ou Web of Science (%) 
10 

– Aumentar a produção científica dos docentes do IPBeja em conferências científicas 

internacionais indexadas na Scopus (%) 
50 

– Revisão do Regulamento de Apoio à Publicação Científica Sim 

3.1.2 

– Estruturas e serviços otimizados para apoio à atividade científica Sim 

– Aumento da atividade científica (publicações) (%) 10 

– Aumento da prestação de serviços nos laboratórios certificados (%) 5 

3.1.3 

– Laboratórios identificados e caracterizados Sim 

– Identificação de procedimentos tendentes à reorganização interna dos laboratórios e 

centros 
Sim 

3.1.4 
– Ações de divulgação dos resultados da investigação científica e tecnológica Sim 

– Evento anual de divulgação Sim 

3.1.5 – Eventos organizados/apoiados (n.º) 5 

3.2.1 
– Aumento do número de docentes integrados em centros de investigação acreditados 

(%) 
40 

3.2.2 

– Existência de mecanismos de apoio interno Sim 

– Aumento dos processos de registo (%) 10 

3.2.3 
– Ações anuais de divulgação realizadas  Sim 

– Parcerias estabelecidas  Sim 

3.2.4 

– Infraestruturas qualificadas  Sim 

– Laboratórios/ensaios acreditados  Sim 

3.2.5 

– Aumento das parcerias / protocolos estabelecidos (%) 10 

– Existência de plano de promoção para a parceria Sim 

3.2.6 

– Existência de equipas de projetos Sim 

– Debates sobre políticas de investigação realizados (n.º) 4 

3.3.1 

– Unidades curriculares em articulação com projetos de investigação, por curso (n.º) 5 

– Acréscimo de alunos do 1.º ciclo de estudos envolvidos em processos de investigação 

(%) 
10 

– Acréscimo de alunos do 2.º ciclo de estudos envolvidos em processos de investigação 

(%) 
20 

3.3.2 – Empresas incubadas (n.º) 8 

3.3.3 – Realização de workshops profissionais por Unidade Orgânica (n.º) 1/ano 
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Ação Indicadores de monitorização Metas 

Eixo 3 

– Relatório anual com os perfis de empregabilidade (n.º) Sim 

– Estudantes diplomados inquiridos (%) 50 

 

Ação Indicadores de monitorização Metas 

Eixo 4 

4.1.1 
– Ações de cooperação com instituições da CPLP parceiras (n.º) 3 

– Aumento do número de alunos provenientes da CPLP (%) 10 

4.1.2 – Participação em consórcio em projetos internacionais Sim 

4.1.3 

– Levantamento das parcerias atualmente existentes Sim 

– Aumento das parcerias internacionais (%) 10 

4.1.4 
– Eventos de carácter científico e cultural realizados (n.º) 4 

– Alunos estrangeiros a participar em projetos científicos do IPBeja Sim 

4.2.1 

– Aumento de pessoal não docente em mobilidade internacional (%) 5 

– Candidaturas de estudantes do IPBeja a programas de mobilidade internacional (n.º)   60/ano 

– Taxa de preenchimentos das bolsas de Erasmus (%) 100 

– Candidaturas de docentes/investigadores do IPBeja a programas de mobilidade 

internacional (n.º) 
30/ano 

4.2.2 

– Cursos de língua portuguesa para estudantes internacionais  Sim  

– Estudantes internacionais abrangidos pelos cursos de língua portuguesa (n.º) 20/ano 

– Cursos de língua inglesa para estudantes nacionais Sim 

4.2.3 – UC lecionadas em inglês  Sim 

4.2.4 

– Sessões de acolhimento realizadas por ano letivo (n.º) 2 

– Sessões de esclarecimento realizadas por ano letivo (n.º) 2 

 

Ação Indicadores de monitorização Metas 

Eixo 5 

5.1.1 – Otimização do sistema integrado de gestão documental Sim 

5.1.2 – Utilização de canais de comunicação para contacto com alunos Sim 

5.1.3 
– Modelo de uniformização dos documentos Sim 

– Revisão dos procedimentos de publicação Sim 

5.2.1 

– Existência de plano de manutenção das infraestruturas digitais Sim 

– Infraestruturas digitais com necessidade de intervenção atualizadas (%) 75 

5.2.2 
– Integração da DSD e da carga de trabalho docente no netpa Sim 

– Atualização e aprovação dos programas das unidades curriculares no netpa Sim 
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Ação Indicadores de monitorização Metas 

Eixo 5 

– Integração do netpa com o moodle Sim 

5.2.3 – Relatórios de avaliação elaborados automaticamente Sim 

5.2.4 
– Análise da necessidade de revisão do método de cálculo das classificações obtidas em 

unidades curriculares realizadas em mobilidade 
Sim 

 

Ação Indicadores de monitorização Metas 

Eixo 6 

6.1.1 – Proporção do pessoal docente com doutoramento ou grau de especialista (%) 80 

6.1.2 – Aprovação do regulamento de serviço docente Sim 

6.1.3 

– Valorização dos fatores associados à investigação científica no processo de avaliação Sim 

– Pontos de melhoria identificados corrigidos (%) 100 

– Redução das reclamações aos resultados da avaliação (%) 10 

6.1.4 – Existência de instrumentos de monitorização dedicados Sim 

6.1.5 – Existência de planeamento plurianual da necessidade de contratação de docentes Sim 

6.1.6 – Melhorias introduzidas relacionadas com as condições do pessoal docente Sim 

6.1.7 – Docentes que aplicaram ações inovadoras de ensino e aprendizagem 120 

6.2.1 – Pessoal não docente que frequentou uma sessão de formação (%) 50 

6.2.2 
– Existência de planeamento plurianual da necessidade de contratação de pessoal não 

docente 
Sim 

6.2.3 – Otimização do processo de avaliação do desempenho do pessoal não docente Sim 

6.2.4 – Intercâmbios internos e externos realizados (n.º) 8/ano 

6.3.1 

– Existência da valência de saúde ocupacional Sim 

– Ações de promoção de saúde ocupacional realizadas (n.º) 3 

6.3.2 – Encontros dedicados à reflexão e interação interna de pessoal não docente (n.º) 4 

 

Ação Indicadores de monitorização Metas 

Eixo 7 

7.1.1 – Realização de inquérito de diagnóstico aos alunos Sim 

7.1.2 
– Existência de canal de comunicação dedicado à resolução de problemas académicos Sim 

– Taxa de resposta a 5 dias às solicitações apresentadas por alunos (%) 100 

7.1.3 – Alunos que abandonam os estudos por motivos económicos (n.º) 0 

7.1.4 

– Existência do edifício  Sim 

– Aumento da capacidade de acolhimento (%) 100 

– Taxa de ocupação das camas (%) 100 

7.1.5 – Existência de uma política comum de acompanhamento dos estágios de alunos Sim 
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Ação Indicadores de monitorização Metas 

Eixo 7 

7.1.6 – Existência de um programa de acolhimento e acompanhamento Sim 

7.1.7 – Medidas de acompanhamento e apoio à integração Sim 

7.1.8 

– Aumento de candidaturas de estudantes do IPBeja a programas de mobilidade 

internacional (%) 
10 

– Taxa de preenchimentos das bolsas de Erasmus (%) 100 

7.1.9 – Realização de ações de abertura do ano letivo Sim 

7.1.10 – Existência do Prémio Sim 

7.2.1 
– Iniciativas culturais e desportivas da Associação Académica apoiadas (n.º) 2/ano 

– Iniciativas de solidariedade da Associação Académica apoiadas (n.º)  2/ano 

7.2.2 – Participação de equipas do IPBeja em campeonatos universitários Sim 

7.2.3 – Projetos apoiados Sim 

 

Ação Indicadores de monitorização Metas 

Eixo 8 

8.1.1 – Identificação de potenciais parceiros no acesso a financiamento europeu Sim 

8.1.2 
– Ações de valorização da economia circular realizadas (n.º) 3 

– Ações de valorização de sustentabilidade ambiental realizadas (n.º) 3 

8.1.3 

– Realização do diagnóstico Sim 

– Entidades regionais auscultadas (n.º) 25 

8.1.4 – Existência de estrutura interna dedicada Sim 

8.1.5 – Processos melhorados / otimizados Sim 

8.1.6 – Eventos de promoção de estilos de vida saudável (n.º) 3 

8.2.1 – Realização dos seminários (n.º) 3 

8.2.2 

– Existência do plano de cooperação entre o IPBeja e as escolas da região Sim 

– Entidades de ensino e formação da região envolvidas (%) 50 

8.2.3 
– Participação em ações de voluntariado (organizadas ou em colaboração) (n.º) 5 

– Voluntários inscritos (n.º) 40 

8.2.4 – Existência de protocolos para preços especiais Sim 
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Ação Indicadores de monitorização Metas 

Eixo 9 

9.1.1 
– Existência de plano de comunicação interna e imagem Sim 

– Definição de ações de comunicação estratégica  Sim 

9.1.2 – Existência e funcionamento do novo sítio online Sim 

9.2.1 

– Existência de área dedicada à divulgação científica no sítio online do IPBeja Sim 

– Proporção de docentes e investigadores com CV científico disponível no sítio online do 

IPBeja (%) 
100 

9.2.2 
– Canais de comunicação estabilizados Sim 

– Inexistência de conteúdos desatualizados no sítio online do IPBeja Sim 

9.2.3 
– Medição do alcance da comunicação Sim 

– Análise da perceção dos destinatários da comunicação Sim 

9.2.4 
– Proporção de ações relativas à comunidade académica divulgadas no sítio online do 

IPBeja (%) 
100 
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4.2.  

 

Acompanhamento 

 

A concretização do Plano Estratégico deverá ser suportada em mecanismos de acompanhamento previamente 

definidos, que auxiliem as várias entidades e equipas responsáveis na prossecução das suas tarefas, colocando ao seu 

dispor a informação essencial relativa ao desempenho do plano e contemplando também mecanismos que permitam a 

sua otimização. 

O acompanhamento da execução do Plano Estratégico consistirá na recolha programada de informações específicas 

relativas a cada ação, designadamente sobre o grau de concretização, os resultados alcançados e as dificuldades 

encontradas, permitindo ao IPBeja avaliar o seu nível de progressão no horizonte temporal até 2025. 

Permitirá acompanhar e controlar o processo de concretização, identificando eventuais desvios face ao previsto e, 

eventualmente, propor a correção de trajetórias. 

Deverá ser assegurado através da nomeação de um responsável por cada um dos Eixos Estratégicos definidos que, em 

colaboração com as equipas responsáveis pelas ações propostas, realizará o seu acompanhamento semestral. 
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4.3.  

 

Avaliação 

 

Paralelamente aos mecanismos de monitorização e de acompanhamento previstos, após os dois primeiros anos de 

execução (2022 e 2023), o Plano deverá ser revisitado, de modo a realizar-se uma avaliação intermédia relativamente à 

execução das ações e aos progressos observados nos indicadores de monitorização. Assim, são objetivos deste exercício: 

– Avaliar o desempenho do Plano em termos de execução física e de planeamento financeiro; 

– Avaliar os progressos no cumprimento dos objetivos e metas propostos; 

– Apresentar um quadro de conclusões e recomendações para a melhoria do desempenho do Plano para os anos 

de 2024 e de 2025. 

A avaliação intermédia permite identificar eventuais desvios face ao definido no momento de conceção do Plano assim 

como o seu nível de implementação após atingido um prazo intermédio do seu horizonte de aplicação. Por outro lado, 

uma análise preliminar possibilita também antecipar alguns dos resultados da execução do Plano. 

Após o seu período de execução, deverá realizar-se um estudo de avaliação final que, tal como no processo da avaliação 

intercalar, deverá também ser realizada por uma entidade externa e independente do IPBeja. Esta avaliação terá como 

objetivos: 

– Avaliar a eficácia e a eficiência do Plano; 

– Avaliar o cumprimento dos objetivos e metas inicialmente propostos (indicadores de monitorização); 

– Analisar o grau de incorporação das recomendações produzidas no âmbito da avaliação intercalar. 

A par destes mecanismos, deverá ser implementado um plano de comunicação com o objetivo de disseminar informação 

sobre o Plano e os seus resultados, tendo como públicos-alvo os diferentes atores do IPBeja e o público em geral. Para 

tal, deverão ser utilizados os canais de comunicação habituais do IPBeja (Internet, redes sociais e outros meios de 

comunicação regular), devendo ser tornados públicos os relatórios de avaliação intermédia e final do Plano. 
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5.  

CRONOGRAMA 
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O cronograma de execução do Plano Estratégico, apresentado abaixo, compreende o período operacional de 2022 a 

2025, identificando os semestres de concretização das ações. 

 

Medidas/Ações 

Implementação 

2022 2023 2024 2025 

 

Medida 1.1. Organização, governo e infraestruturas 

Ação 1.1.1. Promover a participação e a divulgação de documentos estratégicos         

Ação 1.1.2. Restruturar os serviços do IPBeja         

Ação 1.1.3. Reestruturar a organização da gestão das infraestruturas agrícolas afetas ao IPBeja         

Ação 1.1.4. Desenvolver um Programa de investimentos em equipamento         

Ação 1.1.5. Modernizar salas, espaços e equipamentos formativos         

Ação 1.1.6. Melhorar equipamentos e infraestruturas de apoio a estudantes         

Ação 1.1.7. Reabilitar e melhorar a eficiência energética do parque edificado do IPBeja         

Ação 1.1.8. Melhorar os sistemas de tomada de decisão e canais de comunicação interna         

Ação 1.1.9. Simplificar processos e reduzir ineficácias         

Ação 1.1.10. Assegurar a atualização dos planos de emergência, evacuação e de medidas de 
autoproteção 

        

Ação 1.1.11. Implementar Sistema de Contabilidade de Gestão         

Ação 1.1.12. Atualizar os sistemas e o parque informático         

 

Medida 1.2. Política de Qualidade 

Ação 1.2.1. Certificar o sistema interno de garantia da qualidade e torná-lo reconhecido pela 

A3ES 
        

Ação 1.2.2. Agilizar os mecanismos do processo de avaliação de desempenho do pessoal 
docente 

        

Ação 1.2.3. Garantir a qualidade formativa das unidades curriculares         

Ação 1.2.4. Melhorar as condições gerais de trabalho         

Ação 1.2.5. Promover a desmaterialização, harmonização, simplificação e desburocratização de 
processos administrativos 

        

Ação 1.2.6. Estabelecer comunicação clara e eficaz com os alunos e seus representantes         

Ação 1.2.7. Certificar o Campus do IPBeja como “Campus Saudável”         

 

Medida 1.3. Sustentabilidade financeira 

Ação 1.3.1. Implementar um programa especial para a regularização de propinas         

Ação 1.3.2. Reestruturar o regulamento da prestação de serviços de elevado valor         

Ação 1.3.3. Assegurar o planeamento atempado de compras públicas, promovendo a 
sustentabilidade e o combate ao desperdício 

        

Ação 1.3.4. Diversificar fontes de financiamento         

Ação 1.3.5. Elaborar projetos-contratos com entidades públicas e privadas regionais         

Ação 1.3.6. Intensificar contactos com a CCSISP e a Tutela         
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Medidas/Ações 

Implementação 

2022 2023 2024 2025 

 

Medida 2.1. Qualificação da oferta 

Ação 2.1.1. Criar CTeSP de Tecnologia e Inovação Alimentar         

Ação 2.1.2. Criar CTeSP de Tecnologias Agroambientais e Sustentabilidade         

Ação 2.1.3. Criar CTeSP de Tecnologias em Segurança e Saúde no Trabalho         

Ação 2.1.4. Criar a Pós-Graduação em Gestão Sustentável do Setor Olivícola         

Ação 2.1.5. Criar a Pós-Graduação em Turismo Sustentável e Bem-Estar         

Ação 2.1.6. Reestruturar os planos curriculares da oferta formativa         

Ação 2.1.7. Reorientar a oferta formativa para a requalificação e a atualização de 
conhecimentos 

        

Ação 2.1.8. Disponibilizar programas de formação de curta duração na forma de micro-
credenciais 

        

Ação 2.1.9. Implementar cursos de verão         

Ação 2.1.10. Identificar as necessidades formativas da região         

Ação 2.1.11. Planear futuras ofertas formativas em função das necessidades da região         

 

Medida 2.2. Posicionamento estratégico na dinâmica do ensino superior 

Ação 2.2.1. Garantir o envolvimento institucional na criação de uma Universidade Europeia         

Ação 2.2.2. Participar na criação de uma licenciatura em Engenharia Civil         

Ação 2.2.3. Desenvolver cursos de dupla titulação         

Ação 2.2.4. Descentralizar a realização de formações         

 

Medida 2.3. Sucesso educativo e formativo 

Ação 2.3.1. Combater o insucesso e o abandono escolar         

Ação 2.3.2. Criar um programa de promoção da aprendizagem e do sucesso formativo         

Ação 2.3.3. Promover um ambiente de proximidade e metodologias centradas nos alunos         

Ação 2.3.4. Conciliar o ensino presencial com o ensino à distância         

Ação 2.3.5. Ações inovadoras de ensino e aprendizagem         

 

Medida 3.1. Aumento e visibilização da atividade científica 

Ação 3.1.1. Estimular a publicação científica         

Ação 3.1.2. Reestruturar a política de apoio à atividade científica         

Ação 3.1.3. Valorizar e reorganizar laboratórios e centros         

Ação 3.1.4. Promover os resultados da investigação científica e tecnológica         

Ação 3.1.5. Apoiar a organização de eventos técnico-científicos nacionais e internacionais         
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Medidas/Ações 

Implementação 

2022 2023 2024 2025 

 

Medida 3.2 Qualificação da atividade científica 

Ação 3.2.1. Promover a integração de docentes em centros de investigação acreditados pela 
FCT 

        

Ação 3.2.2. Incentivar o registo de patentes e modelos de utilidade         

Ação 3.2.3. Divulgar fontes de financiamento para projetos         

Ação 3.2.4. Modernizar o equipamento científico e tecnológico         

Ação 3.2.5. Estabelecer parcerias com instituições científicas e tecnológicas de referência         

Ação 3.2.6. Promover a cooperação e o debate interno visando a investigação aplicada         

 

Medida 3.3. Aproximação dos alunos à atividade científica e ao empreendedorismo 

Ação 3.3.1. Aumentar o envolvimento dos alunos nas atividades de investigação científica         

Ação 3.3.2. Relançar o apoio ao empreendedorismo         

Ação 3.3.3. Promover a proximidade e a inserção dos alunos no mercado de trabalho         

 

Medida 4.1. Posicionamento internacional 

Ação 4.1.1. Aprofundar a cooperação estratégica com instituições da CPLP         

Ação 4.1.2. Participar em consórcios de candidaturas no âmbito do quadro de financiamento 

Europa 2030 e PRR 
        

Ação 4.1.3. Desenvolver e apoiar parcerias internacionais         

Ação 4.1.4. Apoiar eventos de carácter científico e cultural para troca de experiências         

 

Medida 4.2 Capacitação para a internacionalização  

Ação 4.2.1. Reforçar ações de mobilidade internacional de alunos, pessoal docente e não 
docente 

        

Ação 4.2.2. Promover a aprendizagem da língua portuguesa e inglesa         

Ação 4.2.3. Alargar a oferta de UC lecionadas em inglês         

Ação 4.2.4. Apoiar a integração de alunos internacionais e nacionais         

 

Medida 5.1. Otimização de processos 

Ação 5.1.1. Otimizar o sistema integrado de gestão documental         

Ação 5.1.2. Aumentar e melhorar os canais de comunicação digital         

Ação 5.1.3. Rever procedimentos de publicação no repositório e uniformizar formato de 
documentos 

        

 

Medida 5.2. Interação remota 

Ação 5.2.1. Atualizar as infraestruturas digitais         

Ação 5.2.2. Otimizar e ampliar os serviços disponíveis no netpa         

Ação 5.2.3. Elaborar relatórios de avaliação automaticamente         

Ação 5.2.4. Rever o método de cálculo das classificações obtidas em unidades curriculares 
realizadas em mobilidade 
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Medidas/Ações 

Implementação 

2022 2023 2024 2025 

 

Medida 6.1. Valorização do pessoal docente 

Ação 6.1.1. Incentivar a qualificação do pessoal docente         

Ação 6.1.2. Otimizar a carga de trabalho docente         

Ação 6.1.3. Rever o sistema de avaliação de desempenho docente         

Ação 6.1.4. Valorizar a investigação e a prestação de serviços à comunidade e a transferência 
de conhecimentos. 

        

Ação 6.1.5. Planear a contratação de novos docentes         

Ação 6.1.6. Melhorar as condições de trabalho do pessoal docente         

Ação 6.1.7. Ações inovadoras de ensino e aprendizagem         

 

Medida 6.2 Valorização do pessoal não docente 

Ação 6.2.1. Identificar necessidades e promover a capacitação do pessoal não docente         

Ação 6.2.2. Planear a abertura de concursos para contratação de pessoal não docente         

Ação 6.2.3. Otimizar processos de avaliação do desempenho do pessoal não docente         

Ação 6.2.4. Promover a participação do pessoal não docente em programas de mobilidade         

 

Medida 6.3 Valorização transversal  

Ação 6.3.1. Dinamizar a valência da saúde ocupacional         

Ação 6.3.2. Promover a realização de espaços de reflexão e interação interna         

 

Medida 7.1. Valorização da frequência académica 

Ação 7.1.1. Diagnosticar as necessidades dos alunos         

Ação 7.1.2. Instituir mecanismo de apoio à resolução de problemas académicos dos alunos         

Ação 7.1.3. Otimizar os apoios sociais a estudantes carenciados         

Ação 7.1.4. Aumentar a oferta de alojamento para estudantes         

Ação 7.1.5. Implementar política de acompanhamento dos estágios de alunos         

Ação 7.1.6. Criar um programa de acolhimento e acompanhamento de alunos         

Ação 7.1.7. Acompanhar e apoiar alunos internacionais do IPBeja         

Ação 7.1.8. Apoiar a participação dos alunos em programas de mobilidade         

Ação 7.1.9. Organizar atividades de abertura do ano letivo         

Ação 7.1.10. Criar o Prémio Carreira Alumni IPBeja         

 

Medida 7.2. Identidade e associativismo estudantil  

Ação 7.2.1. Apoiar a Associação Académica na participação em atividades culturais, desportivas 
e recreativas 

        

Ação 7.2.2. Promover a participação regular de equipas do IPBeja nos campeonatos 
universitários 

        

Ação 7.2.3. Promover projetos diferenciados relacionados com a atividade física         
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Medidas/Ações 

Implementação 

2022 2023 2024 2025 

 

Medida 8.1 Contributo para o desenvolvimento regional 

Ação 8.1.1 Estabelecer parcerias para acesso ao Fundos Europeus Estruturais e de Investimento         

Ação 8.1.2 Participar em iniciativas de valorização da economia circular e a sustentabilidade 
ambiental 

        

Ação 8.1.3 Diagnosticar necessidades formativas locais, incluindo de professores         

Ação 8.1.4 Criar estrutura interna para reforçar contactos e presença do IPBeja na comunidade         

Ação 8.1.5 Otimizar os processos de ligação das unidades do IPBeja que prestam serviços à 
comunidade 

        

Ação 8.1.6 Colocar o IPBeja enquanto ator regional de referência na promoção de estilos de 
vida saudável 

        

 

Medida 8.2 Valorização de escalas de proximidade 

Ação 8.2.1 Desenvolver iniciativas públicas com a comunidade regional         

Ação 8.2.2 Estreitar relacionamento com as escolas da região         

Ação 8.2.3 Estimular o envolvimento da comunidade do IPBeja em ações sociais e de 
voluntariado 

        

Ação 8.2.4 Protocolar preços especiais com entidades externas para a comunidade do IPBeja         

 

Medida 9.1. Estabilização da imagem e identidade institucional 

Ação 9.1.1. Elaborar plano de comunicação e imagem do IPBeja         

Ação 9.1.2. Estabilizar a identidade visual do IPBeja com um novo sítio online institucional         

 

Medida 9.2. Comunicação direcionada e diferenciada 

Ação 9.2.1. Estimular e facilitar a comunicação científica         

Ação 9.2.2. Estabilizar canais de comunicação e manter a informação atualizada         

Ação 9.2.3. Desenvolver uma comunicação positiva e adequada aos destinatários         

Ação 9.2.4. Comunicar as ações relativas à comunidade académica         
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