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Sumário Executivo 

Vito Carioca 

Presidente do Instituto Politécnico de Beja 

 

A Estratégia “Europa 2020” aponta o caminho a seguir, tendo em vista um crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo. Os esforços coletivos de todas as partes interessadas, 

governamentais e não-governamentais, serão decisivos para fazer desta visão uma realidade. 

Em cada território o papel ativo, e em rede, de cada agente é fundamental, e se, 

simultaneamente se assumir que qualquer processo de inovação e de crescimento está 

diretamente indexado ao capital social disponível, facilmente se constata o valor e a importância 

que a educação e os processos de formação e qualificação têm para o desenvolvimento 

socioeconómico. 

O Ensino Superior Politécnico tem induzido desenvolvimento pela inovação, pela transferência de 

conhecimento adaptado às especificidades do território e às suas atividades tradicionais (e.g. 

agricultura, têxteis, património), potenciando a fixação de jovens quadros e a criação de 

empresas. Simultaneamente, e não menos importante, têm contribuído para a preservação da 

cultura local e capacitação competitiva das regiões no contexto global. 

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

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

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

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

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

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

física que nos circunda. Estas condições infraestruturais e de investigação são fator de atração e 

de visita constante por inúmeros investigadores, docentes e alunos não nacionais, orgulhando-

nos uma das instituições de ensino superior a nível regional que, nos últimos anos, apresentou 

níveis de mobilidade internacional de alunos acima da média. 

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

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

Devemos todos e cada um de nós, empresas, autarquias, escolas, associações e demais 
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autoridades públicas e privadas, reforçar o trabalho conjunto cumprindo o desígnio de tornarmos 

o nosso território - mais próximo ou mais longínquo - mais dinâmico e com capacidade adicional 

de assegurar a empregabilidade dos recém diplomados, de aceitar as novas ideias de negócio, de 

enquadrar a dinâmica de mudança. 

Devemo-nos orgulhar dos índices de empregabilidade dos nossos alunos; do potencial de 

empreendedorismo existente, e reforçado recentemente, pela criação de uma incubadora de 

empresas; dos laços estreitos que nos unem às empresas âncora do Alentejo no setor 

agroalimentar; do potencial de aproveitamento da água e do sol, riquezas e fontes de energia 

únicas; e das relações privilegiadas que temos com as regiões transfronteiriças, com os países de 

língua oficial portuguesa, com todo o espaço europeu e, também, com Macau. 

Somos uma academia profundamente comprometida com a dimensão social, conscientes da 

função social da educação e do papel de acompanhamento personalizado e ajustado a cada caso, 

a cada aluno. Temos para o efeito uma vasta equipa de apoio social e psicossociológico que tem 

feito, e continuará a fazer, um trabalho imprescindível e que ajuda a consolidar essa imagem que 

nos distingue: uma instituição próxima de todos! 

Situado numa cidade e numa região com atrativos e riquezas patrimoniais e culturais únicas no 

mundo, o IPBeja, em continuidade com o assumido e concretizado no anterior Plano Estratégico 

de 2010-2013, pugna pelo cumprimento do desígnio coletivo da assunção da excelência, da 

credibilidade, da qualidade e da inovação na educação, na investigação aplicada, na prestação de 

serviços, no desenvolvimento regional e nacional! 

 

Na atualidade, este PE 2014-17 assume particular importância na medida em que o IPBeja, à 

semelhança das restantes instituições de ensino superior, abraça o desafio imposto por diretrizes 

políticas governamentais de reorganização da rede nacional de ensino superior. Mais do que 

nunca, a estratégia deverá ser tida como fulcral para decisões futuras, na medida, em que se 

baseia nos pilares, passados e presentes, garantes do património científico do IPBeja mas, 

simultaneamente, indica qual o caminho a seguir, consensualmente assumido por todos, para 

inovar. 
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Assumimos como fulcral para o sistema de ensino superior em Portugal:  

 a consolidação de um sistema de ensino superior sustentado num modelo binário;  

 a garantia de uma dinâmica de funcionamento do ensino superior devidamente articulada 

com os ciclos educativos, básico e secundário, e em complementaridade, com a opção 

estratégica de oferta de perfis formativos diferenciados (de cariz mais 

científico/humanístico ou mais profissionalizante); 

 a defesa de uma rede de ensino superior promotora da coesão e desenvolvimento 

regionais que garanta uma oferta educativa para todos e de proximidade.  

 

Em suma, somos defensores de um Ensino Superior que garanta uma oferta de formação 

diferenciada, estruturada segundo um modelo binário, e fortemente comprometido com os 

cluster de competitividade regionais.  

 

É de acordo com estes pressupostos que o IPBeja desenvolverá a sua ação nos próximos 4 anos!   



6 
 

1. A ESTRATÉGIA  

O Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES) – Lei nº 62/2007 de 10 de Setembro 

– enquadrou e definiu um novo cenário legal de funcionamento das Instituições de Ensino 

Superior (IES) em Portugal. O RJIES dá expressão a valores e a metas partilhadas a nível 

internacional, introduzindo responsabilidade adicionais às IES ao nível da sua missão e dos seus 

objetivos estratégicos. 

Neste âmbito, o Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) atualizou os seus estatutos (publicados em 

Setembro de 2008) e implementou uma reconfiguração da dinâmica organizacional mais 

consentânea com a META TRANSVERSAL de se tornar uma INSTITUIÇÃO EDUCATIVA ÁGIL E PRÓ-

ATIVA no quadro da sua MISSÃO  

“ao serviço da produção e difusão do conhecimento, criação e transmissão de 

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” (Diário da República, 2008: p. 38465). 

 

Esta ambição fundamenta-se e concretiza-se em 6 Eixos e 17 Domínios Estratégicos que se 

operacionalizam em metas orientadoras da ação entre 2014-2017. 

O CUMPRIMENTO DO COMPROMISSO ESTRATÉGICO DO IPBEJA É COLETIVO! 

FEITO POR TODOS E PARA TODOS, no respeito dos princípios DA MUDANÇA PARTICIPADA E 

APRENDENTE! 

  

A Formar e a Desenvolver Recursos Humanos  

e Potencial Económico desde 1979. 
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2. A MISSÃO E A VISÃO 

A MISSÃO do IPBeja centra-se na produção e na difusão de conhecimento aplicado com cariz 

profissionalizante e experimental. 

O IPBeja assume como VISÃO: 

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

as perspetivas de desenvolvimento do contexto envolvente”. 

Este objetivo pressupõe: 

1. COMPETÊNCIA sustentada na garantia de qualidade de todos os processos (oferta 

formativa, aprendizagens e apoio aos estudantes, investigação e desenvolvimento de 

relações com o exterior, internacionalização, recursos humanos e físicos); 

 

2. INOVAÇÃO constante nos procedimentos e nas práticas acompanhando as novas 

exigências formativas e de atuação das instituições de ensino superior enquanto 

organizações aprendentes, sustentáveis e com responsabilidade social; 

 

3. CREDIBILIDADE enquanto “marca de qualidade” e de referência “local, regional, nacional 

e internacional” a nível pedagógico, científico e organizacional; 

 

4. EXCELÊNCIA na ação que deve ser assumida como um compromisso de todos. 
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Figura 1. A Visão, os Recursos, os Eixos Estratégicos e os Valores do IPBeja 
Fonte: SPDE/IPBEJA, 2013 

 

 

  

VISÃO 

 

METAS E RESULTADOS 

RECURSOS 

1. Comunidade Externa  

(stakeholders internacionais, nacionais e regionais) 

2. Comunidade Académica 

(estudantes, colaboradores docentes e não docentes, investigadores) 

3. Recursos Financeiros 

4. Recursos Físicos 

EIXOS ESTRATÉGICOS 

1. Qualidade reconhecida no Ensino e na Aprendizagem 

2. Promover a Inovação 

3. Centro de Conhecimento, Boas Práticas e Melhores Tecnologias Disponíveis 

4. Comunidade Aberta, Solidária, Participativa e Coerente 

5. Promover a Cultura e Identidade institucionais suportadas por um Modelo de 
Transversalidade 

6. Reforçar a Internacionalização num contexto de Diversificação e Qualidade  

 

VALORES 

 

     COMPETÊNCIA              INOVAÇÃO              CREDIBILIDADE                    EXCELÊNCIA 
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3. AS METAS  

As 8 METAS ESTRATÉGICAS DO IPBEJA são: 

1. Qualificar e Melhorar a Oferta Formativa; 

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

Conhecimento; 

3. Otimizar e Inovar na Prestação de Serviços; 

4. Fortalecer a Imagem e a Marca Institucionais; 

5. Reforçar a atuação internacional; 

6. Consolidar a Cultura de Avaliação e de Qualidade; 

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

8. Implementar um modelo funcional ajustado à gestão integrada do produto/serviço. 
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4. ÁREAS ESTRATÉGICAS DE ATUAÇÃO  

As Áreas Estratégicas de Atuação para o IPBeja são: 

 

↘ Educação e Formação de Adultos - esta área é estruturante e transversal à atuação do 

IPBeja, e para a qual reverterá toda a dinâmica e aposta nas restantes áreas de modo a 

qualificar a oferta formativa e consequentemente o perfil de saída dos formandos. De 

forma a dar resposta às características da população incide-se a ação ao nível: 

 a) do reforço da incidência de processos de formação de ativos da região;  

b) da construção de trajetos/itinerários de formação de ativos empregados;  

c) do reforço de competências de formadores e professores. 

 

↘ Agricultura e Tecnologia Alimentar - decorre do potencial de investigação identificado, 

da existência de infraestruturas laboratoriais de suporte, de necessidades detetadas por 

entidades parceiras do instituto e reforça-se no desígnio estratégico associado a todas as 

oportunidades a considerar ao nível dos potenciais do Empreendimento de Fins Múltiplos 

do Alqueva e da renovação do perfil produtivo e agroalimentar da região. 

 

↘ Água e Ambiente - associada ao potencial de investigação identificado, da existência de 

infraestruturas laboratoriais de suporte, de necessidades detetadas e reforça-se na 

afirmação da gestão da água e do ambiente enquanto setores estratégicos à qualidade de 

vida e com grande potencial económico.  

 

↘ Energias Sustentáveis - assume-se como uma área de desígnio nacional e de forte 

implantação regional, dada, nomeadamente, a sua ligação transversal à atividade agrícola 

e às características geomorfológicas e ambientais do território. A água e o sol são dois 

recursos fundamentais e abundantes na região que, conjuntamente, com o 

reaproveitamento de outros recursos são fontes energéticas multissetoriais e de grande 

potencial.  
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Figura 2. Modelo funcional das áreas de atuação estratégica 
Fonte: SPDE/GICOM, 2010. 

 

 

↘ Tecnologias do Conhecimento e Criatividade Multimédia – é uma área de forte 

especialização e possibilidade de distinção através do desenvolvimento de produtos e 

serviços na área da engenharia informática, nomeadamente das Redes e Sistemas de 

Computadores, de Sistemas Biométricos, da Computação Ubíqua, da segurança 

informática, dos sistemas interativos e dos conteúdos e plataformas multimédia, para a 

melhoria do potencial tecnológico e competitivo do tecido empresarial.  

 

↘ Turismo e Património (natural e cultural) – corresponde a um sector de alcance nacional 

e internacional, que permite o cruzamento com outras áreas estratégicas referenciadas, 

sobretudo as ligadas à promoção do património e à revitalização de territórios 

potenciando os recursos naturais e culturais endógenos. Os principais vetores de 



12 
 

desenvolvimento turístico remetem para a investigação com vista ao diagnóstico, criação 

e monitorização de ações que incluam o aproveitamento das potencialidades 

relacionadas com os lazeres associados ao património natural (lazeres ativos e atividades 

ao ar livre, lazeres de sol, praia e ambiente rural) e ao património cultural (gastronomia e 

enologia, lazeres culturais e urbanos). 

 

↘ Saúde e Qualidade de Vida - surge associada ao desenvolvimento de projetos de 

intervenção e de trabalho junto de populações diferenciadas e da promoção da saúde e 

da qualidade de vida. Destacam-se, o estudo e a intervenção junto da população sénior, 

bem como, a análise epidemiológica da população, a qualificação de cuidadores formais e 

informais de saúde e da prestação de serviços no âmbito da monitorização de indicadores 

de saúde, atividade física e qualidade de vida.  

 

↘ Planeamento e Animação Territorial – emerge de um efetivo compromisso social com o 

território e tem como pressuposto o desenvolvimento de investigação aplicada e 

definição de estratégias de intervenção comunitária ajustados a territórios de baixa 

densidade demográfica. A intervenção direcionada às problemáticas, às características e 

aos perfis da população que habitam esses territórios, justifica o desenvolvimento de 

projetos de investigação-ação que contribuam, entre outros, para a construção 

participada de ações comunitárias/glocais, para a dinamização de projetos de animação 

territorial, para o fomento do empreendedorismo comunitário, que, de forma integrada, 

possam contribuir para a sustentabilidade social desses territórios. 

Estas áreas são estratégicas para o IPBeja, e para o território de intervenção direta, assumindo-se 

como clusters socioeconómicos preferenciais da Região Alentejo, na linha da orientação da 

Estratégia 2020.  

Ressalta-se, adicionalmente, que as áreas apresentadas: 

 consubstanciam-se no perfil de oferta formativa assumido no IPBeja numa fileira 

transversal que vai desde os cursos de formação - as licenciaturas (1ºs ciclos)- até à 

formação pós-graduada: pós-licenciaturas, pós-graduações e mestrados (2º ciclos); 

 materializam-se em investigação aplicada e feita em colaboração com a comunidade 

(empresas, entidades do setor público e da administração local, associações e outras 

entidades do direito privado); 
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 vão ao encontro do potencial de I&DT instalado no IPBeja e que, em sinergia, com os 

stakeholders regionais consolidará e reforçará a dinâmica socioeconómica, 

empreendedora e de atratividade empresarial da Região.  
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5.  EIXOS E DOMÍNIOS ESTRATÉGICOS  

EIXOS 
 

DOMÍNIOS 

 

I. Qualidade Reconhecida no ensino e 

Aprendizagem 

 

I. 1. Aprendizagem ligada ao emprego e ao 

empreendedorismo 

I.2. Educação e formação ao longo da vida 

I.3. Atração de novos clientes 

I.4. Aposta estratégica na investigação aplicada 

I.5. Consolidar o Processo de Bolonha 

I.6. Consolidar a marca IPBeja associada à qualidade 

de intervenção nas áreas de atuação estratégica 

 

 
II. Promover a Inovação 

II. 1. Desenvolver de dinâmicas de sustentabilidade 

II.2. Na relação com a comunidade 

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

 
III.1. Sustentabilidade da investigação 
 

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

 
IV.1. Dimensão social do IPBeja 

IV.2. Dimensão cultural do IPBeja 

IV.3. Dimensão ambiental do IPBeja 

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

V.1. Dinâmica e funcionamento organizativo em 

conformidade com o modelo estatutário 

V.2. Consolidar a cultura de avaliação 

 
VI. Reforçar a Internacionalização num 
contexto de Diversificação e Qualidade 

 

VI. Estratégia para a internacionalização 
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6. PLANO DE AÇÃO 

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

17) apresentam uma continuidade com trabalho realizado no quadriénio antecedente e, 

simultaneamente, operacionalizam novos campos de ação. Incorporam os desafios que se 

colocam na atualidade ao ensino superior português e as Linhas de orientação estratégica para o 

Ensino Superior1, apresentadas pelo governo, que condicionarão a atuação futura das IES.  

 

LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA para o Ensino Superior 

↘ Aumentar a Participação 
Reforço da Empregabilidade 
 

                                                                     Intervenções Estratégicas do IPBeja (exemplos): 
I.1.1. Consolidar o observatório de empregabilidade e inserção profissional dos 
diplomados  
I.1.2 Reforçar o IPBeja Empreendedorismo 
I.2.1 Reforçar a aposta no Centro de Línguas 

↘ Reforçar a Garantia de Qualidade 
Aumentar o Sucesso Escolar 
 

                                                                     Intervenções Estratégicas do IPBeja (exemplos): 
IV.1.1 Promover o apoio social para a integração dos estudantes  
IV.1.2 Promover o sucesso educativo e prevenção do abandono escolar 
I.2.1 Criar uma Unidade de educação e formação ao longo da vida 
I.5.1 Formar o corpo docente em metodologias ativas de ensino aprendizagem 

↘ Racionalizar a oferta educativa 
Aumentar a Atração e a Sustentabilidade 
 

                                                                     Intervenções Estratégicas do IPBeja (exemplos): 
I.3.1 Implementar o plano de cooperação estratégica com as escolas e centros 
de formação 
I.3.2 Conceção de plano de ação do processo de implementação dos cursos 
técnicos superiores 
I.6.1 Elaborar o plano de comunicação 2014-17 
V.2.3 Monitorizar a implementação da EUA 
VI.1.2Reforçar a cooperação ibérica, nomeadamente ao nível de programas 
doutorais 
 

↘ Criar um modelo de financiamento 
Melhorar a Gestão da Rede Pública 
 

                                                                     Intervenções Estratégicas do IPBeja (exemplos): 
I.4.1 Certificar os laboratórios 
I.4.2 Consolidar os pressupostos de participação no SRTT 
V.1.3 Certificar um sistema de gestão da qualidade 
V.1.4 Implementar um sistema integrado de gestão 

↘ Internacionalização 

Abrir o Ensino Superior ao Exterior 

                                                                     Intervenções Estratégicas do IPBeja (exemplos): 
VI.1.1 Consolidar a mobilidade internacional de colaboradores não docentes, 

docentes e estudantes 

VI.1.3 Afirmar o IPBeja enquanto interlocutor da CPLP 

VI.1.5 Cooperação com a Sul America 

VI.1.6 Estudar a viabilidade da instalação de um centro de cooperação e 

formação do IPBeja, em Moçambique, em parceria com as instituições locais 

 

                                                           
1
 Linhas de orientação estratégica para o ensino superior, Governo de Portugal/Secretário de estado do Ensino Superior, Abril de 2014, 

disponível em http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-educacao-e-ciencia/documentos-oficiais/20140510-mec-
estrategia-enssup.aspx 

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-educacao-e-ciencia/documentos-oficiais/20140510-mec-estrategia-enssup.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-da-educacao-e-ciencia/documentos-oficiais/20140510-mec-estrategia-enssup.aspx
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Das quarenta e uma (41) intervenções que se incluem no Plano de Ação:  

 Vinte e três (23), estavam anteriormente inscritas no PE 2010-13 e, dada a sua 

natureza estrutural, mantêm-se na atualidade em funcionamento, 

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

A matriz de eixos e domínios foi consensualizada na comunidade IPBeja no passado2, teve 

continuidade no presente, através do inscrito no programa de candidatura da atual Presidência, e 

orientou o plano de ação desenvolvido por cada uma das equipas. A metodologia de trabalho 

adotada para a construção do plano de ação, validada em processos anteriores de concretização e 

monitorização do plano estratégico passado, integrou várias etapas que culminaram na 

contratualização das metas e respetivo cronograma de execução, entre a presidência e os 

coordenadores das intervenções. 

 

Figura 3. Etapas de construção do Plano de Ação 
Fonte: SPDE/IPBEJA, 2013 

Para a operacionalização do Plano de Ação foi contratualizado com cada equipa responsável os 

seguintes indicadores: 

a) objetivos a cumprir, 

b) indicadores de realização, 

c) indicadores de resultado, 

d) metas,  

e) recursos financeiros estimados como necessários e, 

f) cronograma de execução. 

                                                           
2
 Cf. IPBeja (2011). Plano Estratégico do IPBeja 2010-13. Estratégia e Plano de Ação. SPDE/IPBeja, p.6. 

Identificação de: 

equipa 

objetivos 

indicadores de 
realização 

indicadores de 
resultado 

metas 

recursos financeiros 

cronograma 

Concertação entre serviços de 
planeamento e desenvolvimento 
Estratégico e cada uma das 
coordenações das Intervenções, 
com vista ao cumprimento do 
plano 

Validação final feita pela 
presidência 

Contratualização  feita 
entre  a presidência  do 
IPBeja e a coordenação 

de cada umas  das 
Intervenções 
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INTERVENÇÕES (de continuidade com o PE 2010-13) 

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

I.1.2. Reforçar o IPBeja Empreendedorismo 

I.2.2. Implementar o Projeto Educa em Rede 

I.2.3. Reforçar a aposta no Centro de Línguas 

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

I.4.1. Certificar os laboratórios 

I.4.2. Consolidar os pressupostos de participação no sistema regional de transferência de tecnologia e da 
dinâmica de inovação científica subjacente à estratégia 2020 

I.6.2. Elaborar o plano de comunicação  

II.1.1. Consolidar o IPBeja Editorial 

II.1.2. Reorganizar a dinâmica funcional da exploração agrícola 

II.2.1. Reforçar o papel do IPBeja Cubo  

II.2.2. Consolidar o canal institucional IPBeja TV 

III.1.1. Reforçar o incentivo e apoio à investigação 

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

IV.2.1. Reforçar o projeto IPBeja Cultura 

V.1.3. Certificar um sistema de gestão da qualidade 

V.1.4. Implementar um sistema integrado de gestão 

V.1.5. Consolidar o protocolo institucional 

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

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

V.2.3. Monitorizar a implementação das recomendações dos EUA 

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

VI.1.4. Realizar o Encontro COM Culturas 

 

INTERVENÇÕES (criadas para o PE 2014-17) 

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

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

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

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

I.6.1. Desenvolver e aplicar o estacionário institucional 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI.1.3. Afirmar o IPBeja enquanto interlocutor da CPLP 

VI.1.5. Cooperação com a SUL-América 

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

I. Qualidade 
Reconhecida no 
ensino e 
Aprendizagem 

I. 1. Aprendizagem ligada ao 
Emprego e ao Empreendedorismo 

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

Pró-Presidente para Avaliação e Qualidade (João Leal) 

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

I.2. Educação e formação ao longo 
da vida 

 

I.2.1. Criar uma Unidade de educação e formação ao Longo da 
Vida 

Pró-Presidente para a Investigação (João Paulo Barros) 

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

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

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

Vice-Presidente (Ana Luísa Fernandes) 

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

Vice-Presidente (Ana Luísa Fernandes) 

I.4. Aposta estratégica na 
investigação aplicada 

I.4.1. Certificar os laboratórios Pró-Presidente para a Investigação (João Paulo Barros) 

I.4.2. Consolidar os pressupostos de participação no sistema 
regional de transferência de tecnologia e da dinâmica de 
inovação científica subjacente à estratégia 2020 

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

I.5. Consolidar o Processo de 
Bolonha 

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

Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Nuno Loureiro) 

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

Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Nuno Loureiro) 

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

I.6.1. Desenvolver e aplicar o estacionário institucional Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 

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

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

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

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

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

II. Promover a Inovação II. 1. Desenvolver de Dinâmicas 
de Sustentabilidade 

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

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

II.2. Na Relação com a 
comunidade 

II.2.1. Reforçar o papel do IPBeja Cubo Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 

II.2.2. Consolidar o canal institucional IPBeja TV Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 

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

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

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

III.1. Sustentabilidade da 
Investigação 

 
III.1.1. Reforçar o incentivo e apoio à investigação 

 
Pró-Presidente para a Investigação (João Paulo Barros) 

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

IV.1. Dimensão do IPBeja IV.1.1. Promover o apoio social para a integração do estudante Ana Isabel Fernandes 

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

Pró-Presidente para Avaliação e Qualidade (João Leal) 
Presidente do Conselho Pedagógico (João Portugal) 

IV.1.3. Intervir na comunidade - Observatório das dinâmicas do 
envelhecimento no Alentejo 

Coordenadora do ODEA-IPBeja (Maria Cristina Faria) 

IV.2. Dimensão Cultural do 
IPBeja 

IV.2.1. Reforçar o projeto IPBeja Cultura Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 

IV.2.2. Associar o IPBeja à promoção do cante alentejano José A. Orta 

IV.3. Dimensão Ambiental  
 

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

Nuno Rosário 
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Tabela 1. Eixos, Domínios, Intervenções e Coordenações das Equipas 

Fonte: SPDE/IPBEJA, 2013 

EIXOS DOMÍNIOS INTERVENÇÕES COORDENAÇÃO da EQUIPA 

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

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

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

Administrador do IPBeja (Paulo Cavaco) 

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

Administrador do IPBeja (Paulo Cavaco) 

V.1.3. Certificar um sistema de gestão da qualidade Pró-Presidente para Avaliação e Qualidade (João Leal) 

V.1.4. Implementar um sistema integrado de gestão Vice-Presidente do IPBeja (Isidro Féria)   

V.1.5. Consolidar o protocolo institucional Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 

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

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

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

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

V.2.3. Monitorizar a implementação das 
recomendações da EUA 

Pró-Presidente para Avaliação e Qualidade (João Leal) 

VI. Reforçar a 
Internacionalização num 
Contexto de 
Diversificação e Qualidade 

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

Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Nuno Loureiro) 

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

Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Nuno Loureiro) 

VI.1.3. Afirmar o IPBeja enquanto interlocutor da CPLP Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Nuno Loureiro) 

VI.1.4. Realizar o encontro COM Culturas Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Nuno Loureiro) 

VI.1.5. Cooperação com a Sul-América Pró-Presidente para as Relações Internacionais (Nuno Loureiro) 

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

Pró-Presidente para a Imagem e Comunicação (Aldo Passarinho) 
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6.1Intervenções Estratégicas do EIXO I-Qualidade Reconhecida no 

Ensino e Aprendizagem 

 

DOMÍNIO I.1 APRENDIZAGEM LIGADA AO EMPREGO E AO EMPREENDEDORISMO 

 

INTERVENÇÕES 

 

 

I.1.1 Observatório da empregabilidade e inserção profissional dos 

diplomados 

 

I.1.2 Reforçar o IPBeja Empreendedorismo 

 

 

DOMÍNIO I.2 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 

 

INTERVENÇÕES 

 

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

 

I.2.2 Implementar o projeto Educa em Rede 

 

I.2.3 Reforçar a aposta no Centro de línguas e culturas 

 

 

DOMÍNIO I.3 ATRAÇÃO DE NOVOS CLIENTES 

 

INTERVENÇÕES 

 

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

de formação 

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

técnicos superiores profissionais 

 

DOMÍNIO I.4 APOSTA ESTRATÉGICA NA INVESTIGAÇÃO APLICADA 

 

INTERVENÇÕES 

 

I.4.1 Certificar laboratórios 

 

I.4.2 Consolidar os pressupostos de participação no sistema regional de 

transferência de tecnologia e da dinâmica de inovação científica subjacente 

à Estratégia 2020 
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DOMÍNIO I.5 CONSOLIDAR PROCESSO DE BOLONHA 

 

INTERVENÇÕES 

 

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

aprendizagem 

 

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

 

 

 

DOMÍNIO I.6 CONSOLIDAR A MARCA IPBEJA ASSOCIADA À QUALIDADE DE INTERVENÇÃO NAS 

ÁREAS DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICAS 

 

INTERVENÇÕES 

 

I.6.1 Desenvolver e aplicar o estacionário institucional 

 

I.6.2 Elaborar o plano de comunicação  

 

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

conteúdos institucionais difundidos 

 

I.6.4 Desenvolver, de acordo com o eixo de comunicação, o conjunto de 

suportes e canais de comunicação de apoio à intervenção de projetos e 

eventos estruturantes 
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Eixo I. Objetivos, Indicadores de Resultado e Metas das Intervenções  
 

Objetivos 

 Estabelecer parcerias entre academia e tecido empresarial, baseadas na adequabilidade do perfil formativo dos 

diplomados às exigências do mercado de trabalho; 

 Acompanhar o percurso de inserção profissional dos nossos diplomados e contribuir para a sua formação 

contínua; 

 Desenvolver a Incubadora de empresas (apetrechamento, regulamentação e funcionamento); 

 Envolver os diferentes parceiros formativos regionais de modo a reforçar o desenvolvimento de planos de 

formação conjuntos; 

 Criar as condições necessárias à implementação dos curtos técnicos superiores profissionais do IPBeja; 

 Criar uma Unidade de ensino a distância geradora de inovação nas estratégias de ensino-aprendizagem e capaz 

de estimular novos clientes; 

 Definir um modelo pedagógico de referência para a educação a distância do IPBeja; 

 Qualificar a investigação aplicada desenvolvida no IPBeja; 

 Consolidar a articulação da dinâmica funcional transversal do sistema regional de transferência de tecnologia com 

a rede transregional que o constitui; 

 Melhoria contínua dos processos de ensino-aprendizagem; 

 Contribuir para a consolidação da identidade institucional associada à marca IPBeja; 

 Orientar a estratégia de comunicação institucionais ao nível da estratégia da mensagem, da estratégia criativa, da 

fonte da mensagem e do público-alvo; 

 Garantir o fluxo comunicacional e divulgar os valores e cultura institucionais entre os colaboradores do IPBeja; 

 Aplicar o eixo de comunicação, definido para o IPBeja, ao desenvolvimento dos canais e suportes de comunicação 

utilizados pelas equipas responsáveis pela implementação de ações estratégicas e projetos estruturantes. 

 

Indicadores de resultado 

 Relatório com perfis de empregabilidade e de inserção profissional dos diplomados dos cursos de 1ºciclo; 

 Diagnóstico de necessidades de formação dos diplomados de 1ºciclo adequadas às exigências do mercado de 

trabalho; 

 Motivação dos alunos para o desenvolvimento de projetos de criação de empresas através das ações 

desenvolvidas pelo CTC/IPBeja Empreendedorismo; 

 Plano de Ação/intervenção de Cooperação Estratégica, que inclui plano de divulgação da oferta formativa; 

 Definição das metodologias de análise, construção e implementação de curtos técnicos superiores profissionais; 

 Constituição do processo de acreditação junto do IPAC para o(s) laboratório(s) ou técnica(s) a acreditar; 

 Concessão da acreditação do(s) laboratório(s); 

 Consolidação e criação de ofertas formativas em Ensino a Distância do IPBeja; 

 Corpo docente com formação pedagógica e técnica em ensino a distância; 

 Plano de formação do corpo docente em metodologias ativas de ensino-aprendizagem; 

 Plano de formação em Língua estrangeira para os colaboradores internos e oferta de cursos em línguas 

(estrangeiras e português) para a comunidade; 

 Disponibilização de templates/suportes de comunicação editáveis para utilização por parte da comunidade 

académica em situações de comunicação institucional; 

 Envolvimento de membros da comunidade académica na produção dos meios e suportes de comunicação; 

 Ações de promoção e divulgação institucional com resultados ao nível da disseminação dos produtos/serviços de 

origem IPBeja; 

 Ações e projetos estruturantes apoiados ao nível dos desenvolvimentos de suportes de canais de comunicação; 

 Divulgação pela comunicação social de ações, eventos e projetos estruturantes do IPBeja 
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Metas 

 Relatórios anuais dos perfis de empregabilidade, com base nas respostas validadas de pelo menos 55% dos 
diplomados em análise e 60% das empresas do universo de análise 

 Duplicar por ano, o n.º de alunos que apresentam projetos de criação de empresas junto do CTC/IPBeja 
Empreendedorismo 

 Consolidar a dinâmica de estabelecimento de parcerias com entidades externas, no âmbito das ações de 
empreendedorismo que envolvam alunos diplomados pelo IPBeja 

 Garantir pelo menos: 3 empresas instaladas e 5 empreendedores apoiados, por ano 

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

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

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

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

 Criar 2 cursos de formação ao longo da vida, com formatos diversificados e adequados às necessidades dos 
clientes que se encontram no mercado de trabalho 

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

 Acreditação de pelo menos 2 laboratórios ou técnicas  

 Implementar 4 novas ofertas formativas (1 curso de 1ºciclo, 2 cursos de 2ºciclo e 3 cursos pós-graduados) em 
modalidade de ensino a distância e/ou blended-learning 

 Cumprir até Novembro de 2014, os 100% do investimento previsto no âmbito do sistema regional de 
transferência de tecnologia 

 Realização de pelo menos 1 curso na área da pedagogia e desenvolvimento das metodologias ativas  

 Oferta de cursos de línguas dirigidos à comunidade interna e externa do IPBeja 

 Produção de um guia de conversação inglês-português para o ensino superior 

 Crescimento de 10% ao ano no acesso às páginas que disponibilizam templates e ficheiros de apoio à 
edição/criação de suportes de comunicação 

 Melhorar em 5% a perceção da marca IPBeja através da melhoria dos instrumentos 

 Aumentar, ao ano, o número de alunos nos vários segmentos da oferta formativa em linha com os objetivos 
estabelecidos no QUAR  

 Atingir os 100% de intervenções estratégicas ou projetos estruturantes com micro-sites institucionais  

 Aumentar em 5%, ao ano, o acesso aos micro-sites das intervenções ou projetos estruturantes  

 Aumentar em 5%, ao ano, o número de referências na comunicação social de ações, eventos e projetos 
estruturantes do IPBeja. 
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6.2 Intervenções Estratégicas do EIXO II-Promover a Inovação  

 

DOMÍNIO II.1 DESENVOLVER DINÂMICAS DE SUSTENTABILIDADE 

 

INTERVENÇÕES 

 

II. 1.1 Consolidar o IPBeja Editorial 

 

II.1.2 Reorganizar a dinâmica funcional da exploração agrícola 

 

 

 

DOMÍNIO II.2 NA RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

 

INTERVENÇÕES 

 

II.2.1 Reforçar o papel do IPBeja 

 

II.2.2 Consolidar o canal institucional 

 

II.2.3 Desenvolver um plano de ação para a conceção de uma estrutura de 

apoio à mediatização de conteúdos digitais em parceria com mediapartners 

regionais 
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Eixo II. Objetivos, Indicadores de Resultado e Metas das Intervenções  
 
 

Objetivos 

 Criar um serviço editorial, promotor de publicações (privilegiadamente digitais) com a chancela IPBeja Editorial 

 Reforçar o papel da exploração agrícola na sua vertente produtiva e ao serviço da investigação aplicada; 

 Posiciona o IPBeja como player no domínio da mediatização de conteúdos, audiovisuais e multimédia, centrados 

nas caraterísticas endógenas do terreno; 

 Contribuir para a notoriedade da marca IPBeja, enquanto marca de uma instituição empenhada no 

desenvolvimento regional; 

 Desenvolver um sistema de Corporate TV com gestão e operação de emissões para a internet e intranet 

 Contribuir para o incremento quantitativo e qualitativo da difusão de conteúdos relativos às atividades do IPBeja; 

 Reforçar o papel do IPBeja Cubo como ação privilegiada de relação entre a comunidade académica e a 

comunidade regional; 

 Difundir a marca institucional através da venda de merchandising da marca IPBeja. 

 

Indicadores de resultado 

 Realização de publicações, com recurso a plataforma opensource. 

 Consolidação da capacidade produtiva, fonte de investigação aplicada e sustentabilidade financeira da Exploração 

Agrícola; 

 Envolvimento de docentes em projetos de mediatização de conteúdos; 

 Produção e/ou coprodução de projetos com mediatização de conteúdos multi-plataforma com entidades 

externas em diferentes áreas de intervenção; 

 Disseminação da marca IPBeja através da divulgação de projetos produzidos ou coproduzidos de mediatização de 

conteúdos informativos, educativos e de divulgação científica; 

 Alunos em formação na área dos audiovisuais envolvidos na produção de séries produzidas pelo IPBeja TV; 

 Docentes envolvidos na produção de reportagens vídeo desenvolvidas pelo IPBeja TV; 

 Diminuição dos custos suportados pelo IPBeja em brindes institucionais; 

 Aumento dos clientes que procuraram, presencialmente e online, o IPBeja Cubo; 

 Aumento dos fornecedores que procuram o IPBeja para colocarem os seus produtos; 

 Aumento na utilização do merchandising institucional 

 
 
 
 
 

 
Metas 

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

 Aumentar o número de edições (privilegiadamente digitais) com a chancela IPBeja Editorial 

 Realização de 50 aulas e 30 estudos com recurso aos meios afetos e disponibilizados pela EA  

 10% dos docentes desenvolverem estudos/participarem em atividades na/ ou com o apoio dos meios afetos à 

Exploração Agrícola 

 Aumentar em 50%, ao ano, o número de programas produzidos e/ou coproduzidos e realizados com mediatização 

de conteúdos multiforme 

 Acrescentar 2 novos parceiros, ao ano, à lista de media partners regionais com quem se coproduzem projetos de 

mediatização de conteúdos multiplataforma 

 Aumentar em 25%, ao ano, o total de séries coproduzidas mediante projeto/ação com media regionais ou pelo 
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IPBeja; 

 Aumentar a receita publicitária do IPBeja TV em 10% ano, tendo por base o objetivo de atingir os 5000 euros de 

receitas com publicidade em 2014 

 Aumentar em 5%, ao ano, o valor das vendas do IPBeja Cubo 

 Aumentar em 3, por ano, o nº de itens da coleção do merchandising institucional. 
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6.3 Intervenções Estratégicas do EIXO III-O IPBeja como Centro de 
Conhecimento, Boas práticas e melhores tecnologias disponíveis 
 

DOMÍNIO III.1  SUSTENTABILIDADE DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

INTERVENÇÕES 

 

III.1.1 Reforçar a estratégia de apoio à investigação 
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Eixo III. Objetivos, Indicadores de Resultado e Metas das Intervenções  
 

Objetivos 

 Aumentar a produção técnico-científica do IPBeja; 

 Disponibilizar à Comunidade IPBeja um repositório de documentos científicos continuamente atualizado. 

 
Indicadores de resultado 

 Disseminação através de publicações (com autoria ou coautoria) do trabalho científico desenvolvido por docentes 
e/ou investigadores do IPBeja; 

 Desenvolvimento de atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico por docentes e/ou investigadores do 
IPBeja; 

 Repositório de Publicações técnico-científicas permanentemente atualizado; 

 Digitalização do arquivo morto e publicações técnicas e científicas em formato papel. 

 
 
 
 
 

 
Metas 

 Aumento de 10% da média anual de publicações, nas quais docentes ou investigadores do IPBeja são autores ou 
coautores 

 Aumento de 10% da média anual das atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico e prestação de 
serviços à comunidade 

 Aumentar 10%, por ano, a quantidade de publicações disponíveis ou registadas no Repositório de Publicações 
Técnico-Científicas do IPBeja. 
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6.4 Intervenções Estratégicas do EIXO IV-Funcionamento do IPBeja 
como Comunidade aberta, solidária, participativa e coerente  
 
DOMÍNIO IV.1 DIMENSÃO SOCIAL DO IPBEJA 

 

INTERVENÇÕES 

 

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

 

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

 

IV.1.3 Intervir na comunidade-criação do Observatório das dinâmicas de 

envelhecimento no Alentejo 

 

 

 

DOMÍNIO IV.2 DIMENSÃO CULTURAL DO IPBEJA 

 

INTERVENÇÕES 

 

IV.2.1 Reforçar os projetos do IPBeja Cultura 

 

IV.2.2 Associar o IPBeja à promoção do Cante Alentejano 

 

 

 

DOMÍNIO IV.3 DIMENSÃO AMBIENTAL DO IPBEJA 

 

INTERVENÇÕES 

 

IV.3.1 Avaliar a eficiência energética dos edifícios do Campus IPBeja 
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EIXO IV. Objetivos, Indicadores de Resultado e Metas das Intervenções  
 

Objetivos 

 Promover a integração social plena dos estudantes; 

 Criar e implementar uma dinâmica de apoio integrado do estudante com vista à promoção do sucesso educativo; 

 Produção de investigação e transferência de conhecimento sobre o envelhecimento no contexto regional do 
Alentejo; 

 Criar um observatório que reúna informação, permanentemente atualizada, sobre o envelhecimento no Alentejo;  

 Consolidar a dimensão ambiental do IPBeja pela melhoria da eficiência energética dos edifícios; 

 Estimular a criação artística da comunidade académica e apoiar a dinamização de iniciativas ou projetos 
enquadrados pelo programa Europa Criativa; 

 Conduzir estudos que contribuam para a inventariação, preservação e divulgação do património e cultura 
regional;  

 Contribuir para o surgimento de iniciativas culturais economicamente viáveis e/ou potenciadoras de atividade 
económica e criação de emprego. 

 
Indicadores de resultado 

 Atividades com vista à integração dos estudantes desenvolvidas em parceria; 

 Diagnóstico de situações de risco entre os estudantes, seu acompanhamento, encaminhamento e resolução; 

 Plano ação (anual) de promoção do sucesso educativo; 

 Criação e desenvolvimento do Observatório das dinâmicas do envelhecimento no Alentejo; 

 Disponibilização de um portal com informação técnica e científica sobre as questões do envelhecimento no 
Alentejo; 

 Desenvolvimento de um centro de investigação e apoio ao envelhecimento ativo; 

 Obtenção da certificação energética dos edifícios do IPBeja; 

 Realização e/ou apoio à realização de eventos realizados no Campus IPBeja 

 Uma agenda cultural do IPBeja Cultura que divulgue as dinâmicas culturais da comunidade a académica e da 
região; 

 Apoio a projetos culturais financiados através de fontes de financiamento externo ao IPBeja; 

 Apoio à edição de estudos sobre património e cultura regionais. 

 
 
 
 
 

 
Metas 

 

 Aumentar o envolvimento dos estudantes na integração social dos seus pares 

 Incrementar canais de comunicação entre docentes, estudantes e estruturas do IPBeja, com vista à melhoria da 
integração social dos estudantes 

 Diminuição, em média, por ano, 0,2% a taxa de abandono escolar 

 Aumento, em média por ano, 2% a taxa de sucesso escolar 

 Centro de investigação e apoio ao envelhecimento ativo a funcionar até Fevereiro de 2014 

 Portal do Observatório das dinâmicas do envelhecimento no Alentejo a funcionar até Fevereiro de 2014 

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

 Estabelecimento de protocolos de colaboração para disseminação das agendas culturais com os concelhos 
integrados na CIMBAL e na CIMAL 

 Aumentar em 10%, ao ano, os eventos e as iniciativas de âmbito cultural apoiadas pelo IPBeja Cultura. 
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6.5 Intervenções Estratégicas do EIXO V-Promover a Cultura e a 
Identidade institucional, suportada por um modelo de transversalidade 

 

DOMÍNIO V.1 DINÂMICA E FUNCIONAMENTO ORGANIZATIVO EM CONFORMIDADE COM O 

MODELO ESTATUTÁRIO 

 
INTERVENÇÕES 

 

V.1.1 Rever os Estatutos do IPBeja, promovendo a reflexão pública acerca da 

organização institucional 

 

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

docente 

 

V.1.3 Certificar um sistema de qualidade 

 

V.1.4 Reforçar o plano de comunicação Interna 

 

V.1.5 Implementar um sistema integrado de gestão 

 

V.1.6 Consolidar o protocolo institucional 

 

 

DOMÍNIO V.2 CONSOLIDAR A CULTURA DE AVALIAÇÃO 

 

INTERVENÇÕES 

 

V.2.1 Monitorizar o sistema de avaliação do desempenho docente 

 

V.2.2 Monitorizar o sistema de avaliação do desempenho da administração 

pública (SIADAP 3) 

 

V.2.3 Monitorizar a implementação das recomendações da avaliação da 

European University Association  
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EIXO V. Objetivos, Indicadores de Resultado e Metas das Intervenções  
 

Objetivos 

 Implementar um sistema de gestão da qualidade; 

 Garantir a qualidade através de processos de avaliação externos da EUA; 

 Implementação de um sistema integrado de apoio à gestão; 

 Avaliar o desempenho dos colaboradores (pessoal docente e pessoal não docente); 

 Criar o Manual de protocolo e cerimónia do IPBeja; 

 Definir as normas de relação protocolar e cerimonial em situações de formalismo institucional. 

 
Indicadores de resultado 

 Plano de qualidade; 

 Manual do sistema de gestão da qualidade; 

 Implementação de processos de autoavaliação institucional semelhante à desenvolvida pela EUA, com 
periodicidade anual; 

 Elevado grau de fiabilidade dos dados com rentabilização ao nível de produtividade; 

 Processo de avaliação do desempenho do pessoal docente e respetiva monitorização; 

 Processo de avaliação do pessoal não docente e respetiva monitorização (SIADAP) 

 Manual de protocolo e cerimónia do IPBeja. 

 
 
 
 
 

 
Metas 

 

 Acreditação e certificação da qualidade de toda a oferta formativa e de todos os serviços e sectores do IPBeja; 

 Apresentação de conta de gerência, através do SIAG em conformidade com o POC _Educação, com uma 
periodicidade anual 

 Monitorização de 100% das propostas de avaliação, com vista à equidade dos processos de avaliação; 

 Resultados autoavaliação institucional semelhante à desenvolvida pela EUA, com periodicidade bianual 

 Adoção do Protocolo institucional em 30% dos eventos realizados 

 100% das cerimónias oficiais de acordo com regras protocolares estabelecidas no Manual de protocolo e 
cerimónias. 
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6.6 Intervenções Estratégicas do EIXO VI-Reforçar a Internacionalização 
num contexto de diversificação e qualidade 

 

DOMÍNIO VI.1 ESTRATÉGIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

INTERVENÇÕES 

 

VI.1.1 Consolidar a mobilidade internacional de colaboradores e estudantes 

 

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

doutorais 

 

VI.1.3 Afirmar o IPBeja enquanto interlocutor da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa 

 

VI.1.4 Cooperação com a SUL América 

 

VI.1.5 Realizar o evento Encontro COMCulturas  

 

VI.1.6 Estudar a viabilidade da instalação de um centro de cooperação e 

formação do IPBeja, em Moçambique, em parceria com instituições locais 
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Eixo VI. Objetivos, Indicadores de Resultado e Metas das Intervenções  
 

Objetivos 

 Promover a dimensão internacional da oferta formativa e da dinâmica institucional;  

 Consolidar as relações com IES espanholas fronteiriças; 

 Consolidar as relações com IES e o tecido empresarial dos PALOPS e Países Sul Americanos (com destaque para o 

Brasil); 

 Fortalecer a Cooperação internacional. 

 
Indicadores de resultado 

 Estabelecimento de acordos bilaterais com IES estrangeiras;  

 Intercâmbio de estudantes dos vários ciclos e estagiários (diplomados); 

 Intercâmbio de pessoal docente e não docente; 

 Candidatura à Carta Universitária Erasmus; 

 Suporte à Criação de um grupo de apoio ao aluno estrangeiro reconhecido pela Erasmus Student Network 

Portugal; 

 Realização do evento Encontro COM Culturas. 

 
 
 
 
 

 
Metas 

 

 Construção conjunta projetos e/ou oferta formativa entre o IPBeja e IES estrangeiras 

 Planos de reconhecimento de formação bilaterais e possibilidades dos alunos prosseguirem estudos em IES 

estrangeiras 

 Consolidação dos níveis de mobilidade internacional de estudantes e colaboradores 

 Integração plena dos alunos estrangeiros na dinâmica académica 

 Realização de pelo menos 1 seminário/congresso de âmbito cultural e científico de dimensão internacional, com 

uma periodicidade bianual. 
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6.7 Cronograma das Intervenções Estratégicas  

O cronograma de execução compreende o período operacional de 2014 a 2017, ajustado ao perfil de 

prioridade das intervenções (algumas de continuidade do PE 2010-13) e aos compromissos assumidos pela 

atual presidência no seu programa de candidatura. 

PLANO DE AÇÃO CRONOGRAMA 

INTERVENÇÕES 2014 2015 2016 2017 

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

I.1.2. Reforçar o IPBeja Empreendedorismo     

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

I.2.2. Implementar o projeto Educa em Rede     

I.2.3. Reforçar a aposta no Centro de línguas e culturas     

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

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

    

I.4.1. Certificar os laboratórios       

I.4.2. Consolidar os pressupostos de participação no sistema regional de transferência de tecnologia e 
da dinâmica de inovação científica subjacente à estratégia 2020 

    

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

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

I.6.1. Desenvolver e aplicar o estacionário institucional       

I.6.2. Elaborar o plano de comunicação      

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

    

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

    

II.1.1. Consolidar o IPBeja Editorial     

II.1.2. Reorganizar a dinâmica funcional da exploração agrícola     

II.2.1. Reforçar o papel do IPBeja Cubo     

II.2.2. Consolidar o canal institucional IPBeja TV     

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

    

III.1.1. Reforçar o incentivo e apoio à investigação     

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

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

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

IV.2.1. Reforçar o projeto IPBeja Cultura     

IV.2.2 Associar o IPBeja à promoção do cante alentejano     

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

V.1.1. Rever os Estatutos do IPBeja, promovendo a reflexão pública acerca da organização institucional     

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

V.1.3. Certificar um sistema de gestão da qualidade     

V.1.4. Implementar um sistema integrado de gestão     

V.1.5. Consolidar o protocolo Institucional     

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

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

V.2.3. Monitorizar a implementação das recomendações do relatório de avaliação da EUA     

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

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

VI.1.3. Afirmar o IPBeja enquanto interlocutor da CPLP      

VI.1.4. Realizar o Encontro COM Culturas     

VI.1.5. Cooperação com a SUL América     

VI.1. 6. Estudar a viabilidade da instalação de um centro de cooperação e formação do IPBeja, em 
Moçambique, em parceria com instituições locais 

    

Tabela 2. Cronograma das Intervenções do PE 2014-17 
Fonte: SPDE/IPBEJA, 2014. 


