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I.  MOTIVAÇÃO DA CANDIDATURA E 

LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 

 

Esta candidatura surge na sequência de um percurso profissional fortemente marcado pelo 

desempenho de funções ao nível da gestão organizacional, quer internamente quer no exterior, 

permitindo uma experiência acumulada e um conjunto de competências que poderão ser 

potenciadas no cargo a que me proponho. É verdade também que este percurso implicou um 

menor investimento nas atividades de investigação, de produção científica e na própria 

obtenção do doutoramento, grau académico que não possuo. Em qualquer circunstância, esta 

candidatura pretende afirmar-se por princípios de verdade, transparência e justiça. 

 

É essencial que tenhamos a capacidade de canalizar o nosso esforço e energia para aquilo que 

verdadeiramente importa ao IPBeja e à região. Não nos iludamos, a distração em questões 

acessórias e interesses particulares poder-nos-á penalizar de forma acentuada. Torna-se um 

lugar-comum dizê-lo, mas os tempos que se avizinham não serão fáceis e a incerteza presente 

nos processos de decisão é elevada. 

 

É um desafio que assumo encorajado pela confiança de que em conjunto conseguiremos 

ultrapassar as dificuldades. Cada um de nós contribuirá decisivamente para o resultado final, 

qualquer que seja a função desempenhada ou a categoria profissional. De qualquer modo, e tal 

como sabem, sou uma pessoa sempre disponível para ouvir. Julgo que isso é determinante para 

enriquecer a reflexão que ajuda à decisão. Este é um princípio que será, decerto, partilhado com 

os restantes membros da equipa. Quero uma Presidência próxima das pessoas, dos órgãos e dos 

serviços. É fundamental unir e motivar para progredirmos. É preciso valorizar o que somos e o 

que temos. 

 

Quero que esta seja uma candidatura de esperança! 

 

Torna-se fundamental apostar no esforço contínuo de captação de mais candidatos e novos 

estudantes. Este será, muito provavelmente, o maior desafio dos próximos anos. Por muito 

importantes que sejam as várias componentes da nossa missão, todas perderão a razão de ser a 

partir do momento em que deixarmos de garantir a sustentabilidade suportada pelo número de 

estudantes dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), das Licenciaturas e dos 
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Mestrados. Importa destacar que esta é uma responsabilidade coletiva que convida e implica 

uma participação persistente, ativa e cúmplice de toda a comunidade académica. 

 

Todos tiraremos proveito de um IPBeja forte, participativo, interventivo, solidário e consciente 

do seu posicionamento. É tempo de devolver às pessoas o entusiasmo e a motivação 

imprescindíveis à concretização deste propósito. Por muito e bom planeamento que façamos, 

por muito assertiva que seja a estratégia definida, por muito estruturado que se apresente o 

organograma da organização, se as pessoas não se sentirem valorizadas e reconhecidas, a 

instituição não passará de um fiel depositário de boas intenções. 

 

Por isso proponho uma atitude centrada na exigência, no rigor, na lealdade e na atenção 

individual que cada um que aqui estuda ou trabalha merece. E será nesta reciprocidade de 

atuação que acredito conseguiremos ser melhores. As organizações são dinâmicas e sobrevivem 

no tempo para além de quem as governa em cada etapa. 

 

O projeto que aqui apresento não apostará na rutura, mas antes num processo de melhoria 

contínua, com ajustamentos e correções nas áreas e procedimentos em que tal for entendido 

como benéfico. Irei também atuar ao nível do preenchimento dos lugares disponíveis em 

resultado da opção de alguns colaboradores que decidiram sair nos últimos anos, em situação 

de mobilidade ou licença sem vencimento. Alguns serviços apresentam uma capacidade 

operacional reduzida que carece ser reposta ao nível dos seus recursos humanos. 

 

 É um projeto que conta com todos! A dimensão e a realidade do IPBeja não nos permitem dar 

ao luxo de dispensar ninguém.  

 

Deste modo poderemos também ambicionar ao reconhecimento do contributo que 

apresentamos para o desenvolvimento do País e da importância que o IPBeja assume local e 

regionalmente. 

 

Gostaria de afirmar o IPBeja como uma instituição de referência na formação superior nacional 

e internacional. 

 

Como?  

 Recorrendo às suas atuais competências e promovendo o seu crescimento e desenvolvimento 

no contexto do ensino superior nacional. 
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 Aperfeiçoando a sua notoriedade ao colocar em prática uma estratégia com ações de divulgação 

dos cursos e dos resultados dos projetos realizados, levando-os ao conhecimento da 

comunidade, fortalecendo a imagem e capacidade de comunicação. 

 

 Proporcionando condições mais adequadas à realidade atual do ensino superior politécnico que 

permitam o desenvolvimento de atividades de investigação, marcadas pela inovação e pelo 

empreendedorismo, preferencialmente em colaboração com outras instituições de ensino 

superior e com a comunidade exterior. 

 

 Agilizando as atuais condições de atribuição de verbas e financiamentos requeridos quanto ao 

funcionamento da instituição (áreas organizacional, pedagógica, científica e patrimonial). 

 

 Otimizando a capacidade de captação de novos alunos, nacionais e internacionais, assim como a 

resposta às solicitações da sociedade em geral. 

 

 Simplificando, na medida do possível, ao desburocratizar os procedimentos, os fluxos e circuitos 

internos de informação e de comunicação. 

 

É ainda intenção dar uma atenção especial à prestação e ao desenvolvimento das pessoas que 

integram o IPBeja, no sentido de aproveitar o talento individual inerente a cada uma delas, nas 

mais diversas atividades na organização. Simultaneamente, apostar no aperfeiçoamento do 

processo ensino/aprendizagem e em todos os atores envolvidos no mesmo. 

 

Apresento, para o conseguir, 5 pilares que estruturam esta proposta. São eles: 1. Estrutura 

organizacional, gestão institucional e infraestruturas; 2. Ensino, aprendizagem e formação; 3. 

Investigação; 4. Internacionalização; 5. Relações com a comunidade. Para cada um deles, 

identificam-se os respetivos constrangimentos mas também as oportunidades que daí 

decorrem, tendo em conta os recursos e as capacidades que o IPBeja tem ou pode vir a adquirir 

a fim de ultrapassar com êxito as diferentes restrições. Com vista a tornar mais pragmática esta 

proposta, optou-se por apresentar em quadros síntese os objetivos que entendo serem os mais 

importantes e as ações que me comprometo levar a cabo. No sentido de uma melhor 

contextualização dos pilares em que assenta esta candidatura, considera-se relevante fazer uma 

descrição sumária do IPBeja ao nível das suas unidades orgânicas e oferta formativa. 
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II. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

1. ORIGENS1 
Comparada com a longa história da região envolvente e das suas gentes, pode dizer-se que a 

história do Instituto Politécnico de Beja é muito recente. Contudo, é uma história intensa, rica 

em desafios e em experiências.  

 

O Instituto Politécnico de Beja e as Escolas que num primeiro momento o integraram, foi criado 

pelo Decreto-Lei nº 513-T/79 de 26 de dezembro. O mesmo diploma regulamenta, igualmente, o 

regime de instalação dos estabelecimentos de Ensino Superior Politécnico, a definição do seu 

prazo de vigência que começa a vigorar com a tomada de posse das respetivas Comissões 

Instaladoras e as competências das mesmas. 

 

Através do Despacho nº 171/MEC/87 de 17 de julho foi nomeado o 1º Presidente da Comissão 

Instaladora do IPBeja, Professor Doutor Jacinto José Montalvão Santos e Silva Marques, cuja 

tomada de posse em 7 de agosto de 1987 coincidiu com a entrada em funcionamento do 

Instituto. 

 

 

Figura 1. Edifício da Presidência e Serviços Comuns 

 

A Escola Superior de Educação (ESEB) e a Escola Superior Agrária (ESAB) integram desde o seu 

início o Instituto Politécnico de Beja. Embora a sua criação datasse de 1979 e o arranque dos 

primeiros cursos estivesse previsto para 1980 e 1984, a nomeação das suas Comissões 

Instaladoras só se verificou em 1985.  

 

                                                           
1
 O texto que se apresenta foi adaptado da informação presente no site institucional disponível em: 

www.ipbeja.pt 
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Figura 2: Escola Superior Agrária 
 

 
 

Figura 3: Escola Superior de Educação 
 
 

As necessidades de formação a nível superior nos domínios da tecnologia e da gestão, sentidas 

com maior acuidade em certas regiões do país, e as reivindicações da comunidade económica e 

empresarial, justificaram a base do alargamento da área de atividade do Instituto Politécnico de 

Beja a outros domínios científicos e tecnológicos e a criação da Escola Superior de Tecnologia e 

de Gestão (ESTIG), através do Decreto-Lei n.º 40/91 de 21 de janeiro. Embora o mesmo Decreto 

estipulasse no seu art.º 6 que ao Presidente do Instituto Politécnico de Beja competia nomear 

uma Comissão incumbida da instalação da ESTIG, só em 1995 foi nomeado o Diretor desta 

Escola.  

 

De salientar que a ESTIG ao iniciar a sua atividade levou a que fossem transferidos da ESE os 

cursos de Técnico de Turismo e Informática e da ESAB o curso de Gestão de Empresas. Deste 

modo, a ESTIG iniciava as suas atividades letivas no ano de 1995 com os três cursos atrás 

referidos, aos quais se juntou ainda nesse ano o curso de Engenharia Civil, ramo de Topografia.  
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Figura 4: Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
 

 

Finalmente, em 2002, a Escola Superior de Enfermagem (atualmente Escola Superior de Saúde) 

foi também integrada no Instituto Politécnico de Beja.  

 

 
 

Figura 5: Escola Superior de Saúde 
 

 
Atualmente o Instituto tem uma estrutura académica que inclui quatro Escolas – Escola Superior 

Agrária, Escola Superior de Educação, Escola Superior de Tecnologia e Gestão e a Escola Superior 

de Saúde – todas adequadamente equipadas para o desenvolvimento de aprendizagens ativas 

baseadas em competências, com um elevado nível de autonomia, oferecendo um leque variado 

de cursos de formação inicial (Licenciaturas e CTeSP) e também de formação pós-graduada, a 

uma população próxima dos 2500 estudantes. Contando com uma equipa de cerca de 250 

docentes e 140 funcionários não docentes, a instituição tem como meta fundamental a 

promoção de uma sólida formação científica e cultural assim como o desenvolvimento de 

competências técnicas e profissionais, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida.  

 

O desafio da inovação, em particular ao nível da formação inicial (1º ciclo de Bolonha), reside na 

capacidade de encontrar um equilíbrio entre a formação científica e cultural e a formação 
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profissional, que permita ao estudante prosseguir a sua formação ao longo de níveis e percursos 

de estudos flexíveis, ou a sua integração válida no mundo do trabalho. 

 

Reconhecendo, porém, que no contexto das novas sociedades baseadas no conhecimento, os 

atuais empregadores exigem competências profissionais e técnicas relevantes, tem sido dada 

particular atenção ao estabelecimento e reforço de ligações com empregadores locais, nacionais 

e internacionais, com a indústria e outras organizações. A fim de terem a possibilidade de aplicar 

a teoria à prática, em contextos reais, a maioria dos alunos realiza estágios práticos, quer como 

uma atividade integrada no curso, quer como um período complementar de formação 

profissional.  

 

Outras Unidades Orgânicas Previstas nos Estatutos do IPBeja 

Para além das quatro Escolas referidas, o IPBeja apresenta na sua estrutura organizacional 

outras unidades orgânicas previstas nos seus estatutos.  

 

A Biblioteca faculta à comunidade académica os serviços e os recursos bibliográficos e 

informativos necessários no apoio ao desempenho das funções de ensino/aprendizagem, 

investigação e formação ao longo da vida. Estão no âmbito das suas atribuições o garante do 

tratamento técnico e gestão documental de todos os recursos adquiridos e o desenvolvimento 

dos serviços necessários para proporcionar, facilitar e incentivar o acesso privilegiado dos 

utilizadores às mais diversas fontes de informação atualizadas, afirmando-se como um espaço 

de conhecimento e de partilha. 

 

A Biblioteca, localizada no edifício dos Serviços Comuns, é um espaço centralizado que serve as 

quatros Escolas que integram o IPBeja. Como tal, o seu acervo documental é constituído, 

sobretudo, por cinco grandes áreas de especialização: Ciências Agrárias, Ciências da Educação, 

Saúde, Tecnologia e Gestão.  

 

Figura 6: Biblioteca 
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O Museu Botânico é um centro de cultura científica, vocacionado para a apresentação de 

exposições temporárias que ilustram a relação milenar estabelecida entre o Homem e as 

Plantas. O Museu tem como objetivos conservar, estudar e divulgar objetos e conhecimentos 

provenientes de recolhas e estudos, de botânica económica e de etnobotânica desenvolvidos 

em Portugal e no estrangeiro. Através do estudo de objetos manufaturados a partir de plantas, 

de matérias-primas vegetais e de objetos naturais, o visitante pode redescobrir o engenho do 

Homem e o poder criativo da Natureza. 

 

Figura 7: Museu Botânico 
 

O Centro de Transferência de Conhecimento (CTC) tem como missão primordial identificar e 

promover ações de transferência de conhecimento e tecnologia entre o IPBeja e a comunidade 

regional e nacional definindo e criando os canais de comunicação entre empresas e meio 

envolvente (comunidade regional e nacional) e os laboratórios, centros e unidades de 

investigação do IPBeja, estimulando a inovação e a competitividade, identificando conteúdos 

tecnológicos passíveis de transferência de tecnologia entre as escolas do IPBeja e o mundo 

empresarial. 

 

Esta missão não deverá ficar limitada pelas ações de transferência, mas deverá também 

promover ações para o desenvolvimento de ideias de negócio, tendo em vista a criação e 

acolhimento de empresas nas áreas prioritárias da comunidade regional e nacional. 

 

 

Figura 8: Incubadora de Empresas 
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Serviços de Ação Social do IPBeja 

 

Os Serviços de Ação Social (SAS) do IPBeja  são serviços vocacionados para assegurar as funções 

da Ação Social Escolar, garantindo a existência de um sistema que permita o acesso ao ensino 

superior e a frequência das suas instituições a todos os estudantes em igualdade de 

oportunidades de acesso, frequência e sucesso escolar, pela superação de desigualdades 

económicas, sociais e culturais, assegurando que nenhum estudante será excluído do ensino 

superior por incapacidade financeira. 

 

 

Figura 9: Residência 
 

 

No âmbito das suas atribuições, compete aos SAS: 

 a) Atribuir bolsas de estudo. 

 b) Conceder empréstimos. 

 c) Promover a criação, manutenção e funcionamento das residências, refeitórios e bares;  

d) Promover o estabelecimento de protocolos com a comunidade, a fim de facilitar o acesso dos 

estudantes a benefícios resultantes dos mesmos. 

 e) Promover a criação, manutenção e funcionamento de serviços de informação, de reprografia, 

de apoio bibliográfico e de material escolar. 

 f) Apoiar as atividades desportivas e culturais. 

 g) Conceder a estudantes auxílios de emergência, apoio excecional, em numerário ou em 

espécie, para acorrer a situações não previstas e de emergência que se enquadrem nos 

objetivos da ação social no ensino superior.  

h) Apoiar a integração dos estudantes na vida ativa.  
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2. OFERTA FORMATIVA E RECURSOS HUMANOS 
 

O IPBeja disponibiliza, atualmente, 17 CTeSPs, 14 Licenciaturas e 13 Mestrados. Procura-se que 

a oferta formativa seja construída de forma a permitir aos estudantes o prosseguimento dos 

estudos, o que acontece na maioria das áreas de formação. Assim, a partir de um CTeSP será 

possível ingressar numa licenciatura e, posteriormente, frequentar um mestrado na área.  

 

A oferta atual de CTeSPs permite reforçar significativamente o número de estudantes numa 

formação de curta duração e melhorar a ligação aos cursos técnico – profissionais lecionados 

nas escolas secundárias e profissionais, consolidando um modelo formativo de orientação 

profissionalizante. 

 

Cursos Técnicos Superiores Profissionais  

Agropecuária Mediterrânica Inovação e Tecnologia Alimentar 

Análises Laboratoriais Olivicultura, Azeite e Azeitona de Mesa 

Apoio à Infância Psicogerontologia 

Comércio Internacional Redes e Sistemas Informáticos 

Culturas Regadas Sistemas de Proteção do Ambiente 

Desporto, Lazer e Bem-Estar Som e Imagem 

Eletrónica e Computadores Tecnologias Web e Dispositivos Móveis 

Gestão de Organizações Sociais Viticultura e Enologia 

Informação e Comercialização Turística  

Tabela 1: CTeSP aprovados e em funcionamento 

 

Licenciaturas 

Agronomia Engenharia do Ambiente 

Artes Plásticas e Multimédia Engenharia Informática 

Ciência e Tecnologia dos Alimentos Gestão de Empresas 

Desporto Serviço Social 

Educação Básica Solicitadoria 

Educação e Comunicação Multimédia Terapia Ocupacional 

Enfermagem Turismo 

Tabela 2: Licenciaturas acreditadas e em funcionamento 
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Mestrados 

Agronomia Engenharia Alimentar 

Atividade Física e Saúde Escolar Engenharia de Segurança Informática 

Contabilidade e Finanças Engenharia do Ambiente 

Desenvolvimento Comunitário e 
Empreendedorismo 

Internet das Coisas 

Educação Especial - Especialização no Domínio 
Cognitivo e Motor 

Psicogerontologia Comunitária 

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do 
Ensino Básico 

Segurança e Higiene no Trabalho 

Enfermagem  

Tabela 3: Mestrados acreditados e em funcionamento 

 

 

Pessoal Docente2 

Docentes a tempo 
integral 

Docentes a tempo 
parcial 

Funcionários não 
docentes IPBeja 
(incluindo SAS) 

153 
 

90 
 

142 
 

Tabela 4: Recursos humanos do IPBeja 

 

Os dados disponíveis no IPBeja indicam que a categoria de Professor Adjunto (47,3%) é a que 

tem maior representatividade no corpo docente, seguida das categorias de Assistente 

Convidado (28,8%) e Professor Adjunto Convidado (14,6%). Existe um reduzido número de 

Professores Coordenadores (3,1%).  

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Dados disponibilizados pelos Serviços de Recursos Humanos do IPBeja, janeiro 2017. 
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III. PRINCIPAIS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
 

As instituições de ensino superior públicas em geral e o IPBeja em particular enfrentam, 

atualmente, grandes desafios que exigem respostas assertivas e concertadas. Entendo que as 

políticas a adotar deverão visar a convergência global para os padrões de referência nacional e 

internacional, mas suficientemente flexíveis e ajustadas à realidade e contexto regionais. 

 

O IPBeja, à semelhança dos restantes institutos politécnicos públicos, assinou o “Contrato entre 

o Governo e os Institutos Politécnicos Públicos Portugueses no Âmbito do Compromisso com a 

Ciência e o Conhecimento”, válido para o mandato do atual XXI Governo Constitucional. Parece-

me assim importante e inevitável assumir o alinhamento com o “Compromisso com o 

Conhecimento e a Ciência: O Compromisso como Futuro” – Uma Agenda para o período 2016-

2020, apresentado pelo Governo na sua Resolução do Conselho de Ministros nº 32/2016. Esta 

Agenda “assume as metas do Plano Nacional de Reformas, designadamente no que se refere à 

qualificação da população portuguesa, ao reforço do emprego científico e à convergência do 

investimento para a concretização das metas europeias”. A Agenda propõe “a adoção de um 

programa solidário de modernização das instituições de ensino superior e de ciência e 

tecnologia, visando, entre outros aspetos: reduzir o insucesso e o abandono escolar para níveis 

de referência internacionais; reforçar o nível de internacionalização, em articulação com 

agendas de investigação e desenvolvimento; alargar a base social de recrutamento dos 

estudantes do ensino superior”. 

 

Nas ações previstas na Agenda, incluem-se o “Programa de Modernização e Valorização dos 

Institutos Politécnicos3” e a “Iniciativa Competências Digitais4”. 

 

O Programa de Modernização e Valorização dos Institutos Politécnicos “cumpre-se em 

articulação com uma estratégia para o desenvolvimento de Cidades e Regiões com 

Conhecimento. 

 

O Programa vai desenvolver-se em cinco eixos programáticos: 

1) Incentivar atividades de Investigação & Desenvolvimento (I&D) baseadas na experiência. 

2) Reforçar a oferta de formações especializadas de curta duração. 

                                                           
3
 Disponível em: http://www.portugal.gov.pt/media/18505393/20160210-mctes-modernizacao-

politecnicos.pdf 
4
 Disponível em: 

https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/Legislacao/Nacional/RCM32_2016.pdf 
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3) Fomentar a melhoria do desempenho e da qualidade da despesa pública, designadamente 

fomentando consórcios e a partilha de recursos. 

4) Estimular uma rede de Cidades e Regiões com Conhecimento. 

5) Alargar a base social do conhecimento e a sua especialização progressiva em temáticas com 

forte apropriação territorial. 

 

Reforçar os Institutos Politécnicos é uma responsabilidade coletiva que tem subjacente a 

participação cúmplice e exigente de toda a sociedade no desenvolvimento das regiões, 

facilitando o acesso ao conhecimento e a sua valorização social e económica e tendo em conta a 

especificidade e diversidade do território nacional”. 

 

A Iniciativa Competências Digitais é um “programa nacional de apoio à formação em 

competências digitais, num esforço coletivo das instituições de ensino superior em estreita 

colaboração com o setor privado. Face à enorme carência de técnicos especializados em 

tecnologias de informação e comunicação, pretende-se, com esta iniciativa, promover a 

qualificação do tecido produtivo e a empregabilidade da população ativa através da capacitação 

de recursos humanos em formas atuais e emergentes de programação computacional”.  

 

De sublinhar que o IPBeja participa no grupo piloto de cinco institutos politécnicos que, em 

2016, iniciaram um conjunto de atividades integradas no projeto nacional ‘Iniciativa 

Competências Digitais’. 

 

Neste enquadramento surgem uma visão e perspetiva mais claras sobre as missões 

institucionais dos dois subsistemas de ensino superior (universidades / politécnicos), o que 

saúdo. A natureza e vocação profissionalizantes do ensino superior politécnico deverão pois ser 

aprofundadas e assumidas sem constrangimentos, tornando-se a solução natural para reforçar a 

sua marca e imagem junto de todos os interlocutores externos (empresas, escolas, instituições 

públicas e privadas, investidores, empregadores, etc.), e, simultaneamente, melhorar o índice de 

empregabilidade dos seus diplomados. Lembro que a decisão sobre a localização dos institutos 

superiores politécnicos em Portugal assentou numa lógica de “compromisso territorial” que 

permitisse cobrir também as regiões do interior de baixa densidade populacional. 
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1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, GESTÃO INSTITUCIONAL E 

INFRAESTRUTURAS 
 

Introdução 
O papel das instituições de ensino superior gera, legitimamente, expetativas cada mais elevadas 

no que respeita ao seu contributo no desenvolvimento socioeconómico, em particular no 

território em que se localizam. Os desafios são complexos e situam-se no plano regional, 

nacional e internacional. É neste contexto que importa fortalecer a capacidade organizacional 

do IPBeja, a sua capacidade de resposta aos novos desafios, não negligenciando as 

transformações e tendências que se verificam à escala global. 

 

A governação das instituições de ensino superior nos últimos anos tem evoluído no sentido do 

reforço do poder e da capacidade de decisão mais centralizados. Considero importante 

aumentar e melhorar a intervenção e a abertura à reflexão participada e baseada nos órgãos 

colegiais estatutários. Parece também claro o caminho para a consolidação dos sistemas 

internos de qualidade, para a avaliação do desempenho e para o reconhecimento da 

importância da intervenção e do trabalho em rede com os parceiros externos às instituições. 

Será nestes pressupostos que assentará boa parte da estratégia a definir. 

 

Assim, pretendo alargar e aprofundar o grau de informação, conhecimento e decisão ao nível de 

toda a organização, não concentrando exclusivamente este poder de gestão e de governação na 

administração e na presidência do Instituto.   

 

No que respeita às instalações físicas, apesar de no geral estarmos perante edifícios 

relativamente recentes, a preocupação da sua conservação e bom funcionamento deverão 

merecer uma atenção constante. 

 

Constrangimentos 
1. O modelo de gestão, decorrente dos Estatutos, concentrado na Presidência. 

2. Ausência de um plano de gestão e de qualificação dos funcionários não docentes. 

3. Deficiência nos circuitos e comunicação interna. 

4. Dificuldades no modelo de gestão dos centros agrícolas do IPBeja. 

5. Alguma morosidade nos fluxos internos e processos de decisão. 

6. Dificuldades na concretização célere de ações de conservação nos edifícios. 
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Oportunidades 
1. Diversas práticas instaladas e reflexão sobre as mesmas. 

2. Dimensão, áreas do conhecimento e valências do IPBeja. 

3. Utilização do SIQ – Sistema Integrado de Qualidade como uma ferramenta de gestão. 

4. Competência, desempenho, atitude disponível e colaborante dos recursos humanos da 

Instituição. 

5. Estabilidade e atualidade do quadro estatutário e regulamentos do IPBeja. 

 

Plano de ação – quadro síntese 

OBJETIVOS AÇÕES 

A) Promover uma cultura de 
identidade do IPBeja. 

1. Clarificar a missão do IPBeja. 
2. Realizar iniciativas de natureza cultural, 

social, pedagógica, científica, ambiental 
e desportiva que promovam o 
conhecimento e a visibilidade, dentro e 
fora do IPBeja. 

3. Dar continuidade aos projetos, equipas, 
comissões e unidades que atuam com 
objetivos e planos específicos, nas áreas 
cultural, social, pedagógica, formativa, 
científica, ambiental e desportiva. 

4. Promover e assumir de forma clara a 
responsabilidade cultural do ensino 
superior, sensibilizando e valorizando a 
memória, a herança coletiva e a 
identidade cultural e patrimonial, 
organizando e patrocinando eventos 
que promovam e alarguem a prática do 
consumo cultural da população. 

5. Promover a definição de uma política 
tecnológica institucional, com forte 
intervenção dos STI - Serviços de 
Tecnologias de Informação. 
 

B) Implementar um plano de 
gestão e de qualificação dos 
recursos humanos docentes e 
não docentes, contribuindo para 
a sua motivação e perspetivas 
profissionais estáveis. 

1. Reforçar a promoção de ações internas 
de formação e de desenvolvimento 
profissional dos recursos humanos do 
IPBeja que possam também servir a 
comunidade. 

2. Criar as condições que garantam a 
progressão nas carreiras dos 
colaboradores docentes e não docentes, 
definindo para o efeito planos anuais de 
concursos, tendo em conta a capacidade 
financeira existente. 

3. Permitir e incentivar a mobilidade de 
funcionários entre serviços das unidades 
orgânicas e dos serviços centrais como 
forma de melhorar o conhecimento 
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geral da instituição e reforçar o espírito 
de equipa e de pertença, garantindo 
sempre a auscultação dos interessados. 

4. Avaliar possíveis casos de mobilidade 
intercarreiras. 

5. Criar mecanismos que permitam ajustar 
o percurso e investimento individual dos 
docentes nas componentes letiva, de 
investigação e organizacional, 
introduzindo indicadores que permitam 
validar o desempenho efetivo nas várias 
componentes.  

6. Simplificar o procedimento de obtenção 
de comprovativos no processo de 
avaliação do desempenho do pessoal 
docente. 

7. Otimizar a carga horária dos docentes 
através da desburocratização dos 
processos, otimização das UCs a lecionar 
e ajustamentos nos critérios de 
avaliação do pessoal docente. 

8. Introduzir ajustamentos no sistema de 
avaliação dos funcionários não docentes 
(SIADAP), através de correções à atual 
definição dos objetivos e distribuição 
das quotas. 

9. Instituir medidas de motivação e 
compensação pela participação dos 
docentes em atividades de prestação de 
serviços e ações de formação. 

 
C) Fomentar a gestão participada. 

 
1. Reforçar a delegação de competências e 

autonomia dos Diretores das Escolas. 
2. Atribuir a cada Escola um plafond anual, 

definido em função de um plano de 
atividades, apresentado e discutido no 
início de cada ano. 

3. Promover a discussão pública dos 
Estatutos do IPBeja, possibilitando, caso 
se justifique, a sua reformulação. 

4. Promover uma reunião anual para 
apresentação de contas e dos principais 
atos de gestão e, simultaneamente, 
monitorizar o funcionamento dos 
serviços e convidar ao contributo de 
docentes e não docentes relativamente 
a aspetos de natureza pedagógica, 
científica e organizacional. 

5. Divulgar, anualmente, o orçamento, a 
execução orçamental e o relatório de 
contas. 

6. Tornar público as atas de todos os 
órgãos com as deliberações respetivas, 



19 
 

com a salvaguarda legal quanto à 
privacidade dos dados. 

7.  Promover a discussão pública do Plano 
Estratégico do IPBeja. 

8. Envolver toda a comunidade académica 
nas decisões de maior impacto e com 
consequências a médio / longo prazo 
para a Instituição. 

9. Promover, de forma sistemática, 
espaços de reflexão e debate sobre a 
produção e difusão do conhecimento e a 
oferta formativa do Instituto, com o 
envolvimento de docentes, estudantes, 
cidadãos, instituições públicas e 
privadas e organizações em geral. 

 
  
D) Garantir a sustentabilidade 

financeira e otimizar os 
processos de gestão. 

1. Consolidar a implementação de um 
sistema integrado de qualidade que 
defina os mecanismos necessários para 
implementar uma política da qualidade, 
de acordo com os padrões nacionais e 
internacionais, conducente à 
acreditação do IPBeja pela A3ES. 

2. Obter por entidade externa e pela A3ES 
a acreditação do Sistema Integrado de 
Qualidade Interna. 

3. Implementar um sistema de gestão 
documental com a definição de 
workflows garantindo a monitorização, a 
segurança e o arquivo digital dos 
documentos, de acordo com uma 
política arquivista institucional. 

4. Implementar mecanismos que visem a 
simplificação e desburocratização de 
procedimentos administrativos e a 
harmonização e interoperabilidade 
entre sistemas e serviços. 

5. Melhorar a articulação e comunicação 
entre os diversos serviços e gabinetes 
internos com vista à rápida e eficaz 
execução das orientações estratégicas. 

6. Melhorar a comunicação entre 
dirigentes, coordenadores e serviços. 

7. Prosseguir práticas de gestão que 
potenciem uma adequada gestão de 
recursos, que garantam rigor 
orçamental e equilíbrio financeiro. 

8. Simplificar o processo de aplicação dos 
questionários de avaliação sobre o 
funcionamento das UCs. 

9. Simplificar o processo de elaboração dos 
relatórios de autoavaliação dos cursos. 
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10. Simplificar a obtenção de informação 
interna de interesse público, a partir de 
repositórios de fácil acesso e consulta, 
utilizável em vários momentos e 
circunstâncias. 

11. Encontrar mecanismos que 
flexibilizem e facilitem a gestão dos 
centros agrícolas. 

12. Delegar na Direção da ESAB a gestão 
operacional dos centros agrícolas e a 
relação privilegiada com a eventual 
estrutura de gestão que possa vir a ser 
criada. 
 

E) Garantir a manutenção e 
segurança das instalações e 
equipamentos. 

1. Criar equipas fixas e permanentes de 
limpeza e segurança que poderão ser 
complementadas com colaboradores 
temporários, por exemplo, através de 
projetos com o IEFP. 

2. Estudar a introdução de equipamentos 
com vista à melhoria da eficiência 
energética dos edifícios. 

3. Concretizar intervenções de 
conservação dos edifícios e de outras 
infraestruturas identificadas e previstas 
no plano de manutenção. 

4. Garantir as boas condições de 
funcionamento dos edifícios, 
particularmente no que respeita à sua 
climatização. 

5. Atualizar e instalar sinalética no campus. 
6. Garantir a existência e atualidade de 

planos de emergência, evacuação e de 
medidas de autoproteção, realizando, 
em conjunto com a Proteção Civil, 
simulacros e outras ações de prevenção 
de acidentes. 

7. Conseguir, junto da CMBeja, a conclusão 
do arranjo dos passeios e zona 
envolvente do campus. 

8. Requalificar os espaços verdes do 
IPBeja. 

  
 
 
 
 
 

 



21 
 

2. ENSINO, APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO 

Introdução 
Os cursos lecionados no IPBeja gozam, na sua maioria, de reconhecimento e notoriedade junto 

das entidades empregadoras. Existe o cuidado de atualização dos planos de estudo, ajustando-

os à natural evolução social, tecnológica e científica vivida na sociedade. A acreditação da A3ES 

confere-lhes a marca de qualidade e é um garante para qualquer candidato na hora de escolher 

o curso e a respetiva instituição de ensino superior. 

 

O IPBeja integra-se numa região com uma história milenar e um valioso património, com vários 

projetos reconhecidos recentemente pela UNESCO como património imaterial da humanidade, 

como são os casos da “Arte Chocalheira” e do “Cante Alentejano”.  

 

No planeamento a médio / longo prazo não poderemos deixar de ter em conta algumas 

realidades como sejam o contexto demográfico e socieconómico, a profunda alteração que o 

regadio introduziu na agricultura do Alentejo, a crescente procura turística e a enorme carência 

nacional e internacional, por exemplo, ao nível das profissões associadas às tecnologias de 

informação e comunicação. 

 

Importa não só consolidar o reconhecimento e afirmação das áreas lecionadas no IPBeja, mas 

também abrir espaço para equacionar a oportunidade de expandir a oferta formativa a novas 

áreas, como por exemplo, o setor da aeronáutica, o setor mineiro, a agricultura de precisão, a 

música, entre outras. Torna-se oportuno refletir sobre o processo de ensino - aprendizagem 

centrado na aquisição de competências, na perspetiva da utilização que se dá ao conhecimento 

e não apenas na aquisição desse conhecimento. 

 

O aumento do número de estudantes matriculados no IPBeja surge como um dos principais 

desafios nos próximos anos. Como se pode verificar no quadro abaixo, constata-se a diminuição 

de alunos nos últimos anos, embora se verifique um crescimento no presente ano letivo. 
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 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Licenciatura 2534 2337 2061 1835 1820 1766 

Mestrado 272 253 316 327 291 290 

CET 256 198 221 209 6 0 

CTeSP 0 0 0 20 191 384 

Pós-
Graduação 

52 0 0 21 0 0 

Pós-
Licenciatura 

50 24 22 28 0 0 

TOTAL 3164 2812 2620 2440 2308 2440 

Tabela 5: Evolução do número de matriculados no IPBeja nos últimos anos letivos.5 

 

Constrangimentos 
1. Diminuição dos estudantes inscritos. 

2. Recessão demográfica na região. 

3. Envelhecimento da população. 

4. Insucesso e abandono elevados em alguns cursos e unidades curriculares. 

 

Oportunidades 
1. Boas taxas de empregabilidade dos diplomados em muitos cursos. 

2. Reconhecimento e notoriedade da formação ministrada. 

3. Ambiente de proximidade entre docentes, estudantes e funcionários. 

4. Oferta formativa diversificada, facilitadora da captação de novos e variados públicos. 

5. Qualidade dos recursos humanos, materiais e equipamentos disponíveis, que potenciam 

a qualidade do ensino ministrado. 

6. Edifícios modernos integrados num campus bem localizado e com bons transportes. 

7. Cidade segura que oferece boas infraestruturas sociais, culturais e desportivas e uma 

boa qualidade ambiental. 

8. Apoios sociais e disponibilidade de alojamento, que melhoram a atratividade a 

candidatos de fora da região. 

 

Plano de ação – quadro síntese 

OBJETIVOS AÇÕES 

A) Consolidar a estratégia de 
captação de novos alunos. 

1. Reforçar a proximidade às escolas 
secundárias e profissionais da região, 
realizando, para além de ações de 
divulgação, por exemplo, a lecionação 
de algumas aulas no IPBeja ou nas 
próprias escolas secundárias e 
profissionais. 

2. Aumentar a oferta de formação à 
distância e garantir a implementação de 
uma metodologia com definição de uma 

                                                           
5
 Informação disponibilizada pelo IPBeja, CME – Módulo de Estatísticas, abril 2017. 
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arquitetura pedagógica para este tipo de 
ensino. 

3. Oferecer Mestrados profissionalizantes. 
4. Estimular a procura de candidatos na 

área das TIC, no contexto do projeto 
‘Iniciativa Competências Digitais’. 

5. Criar parcerias com câmaras municipais 
e escolas secundárias / profissionais 
para a realização de CTeSP noutras 
localidades (seguindo contactos já 
existentes, como por exemplo, CM 
Grândola, CM Santiago do Cacém, Escola 
Secundária de St. André, Escola 
Secundária André Gouveia de Évora). 

6. Reforçar a intervenção na formação 
contínua de professores e na formação 
ao longo da vida, valorizando e 
reforçando a atuação da Unidade 
responsável. 

7. Recolher e analisar as opções dos 
estudantes das escolas secundárias e 
profissionais da região envolvente, ao 
nível dos cursos e áreas em 
funcionamento. 

8. Implementar cursos de Verão para 
estudantes nacionais e internacionais. 

9. Manter uma rede alumni que permita 
uma ligação efetiva e regular dos ex-
alunos à instituição facilitando, por um 
lado, a sua inserção no mercado de 
trabalho e, por outro, dando relevo a 
exemplos de sucesso profissional. 

10. Dar particular importância à 
concretização das condições que 
garantam a acreditação dos cursos. 

11. Reforçar a aposta na promoção e 
divulgação através dos canais digitais. 

12. Garantir a colaboração de docentes 
convidados com reconhecido mérito 
profissional, pedagógico e científico. 

13. Manter a aposta na captação de 
estudantes internacionais. 

14. Apostar na inovação curricular e 
pedagógica. 

15. Reforçar a ligação e conhecimento do 
IPBeja por parte das famílias dos 
estudantes do ensino secundário da 
região, designadamente através das 
Associações de Pais. 

16. Reforçar a divulgação dos cursos 
junto das famílias e privilegiar as 
parcerias com cursos técnico-
profissionais das escolas secundárias e 



24 
 

profissionais em áreas lecionadas no 
IPBeja. 

17. Estudar a criação de CTeSPs na Escola 
Superior de Saúde. 

 
B) Reforçar o apoio social aos 

alunos e apoiar o 
associativismo. 

1. Garantir o apoio social aos alunos 
através da atribuição de bolsas sociais e 
de mérito, alimentação, alojamento, 
apoios de emergência, serviços de apoio 
psicológico e de saúde, prática de 
atividade física e desportiva, sessões 
culturais e artísticas, entre outras. 

2. Apoiar a existência de clubes culturais e 
desportivos que estruturem e garantam 
a prática regular de atividades físicas, 
desportivas, ambientais e culturais. 

3. Incentivar a revitalização do espírito 
associativo e reforçar o apoio ao 
movimento académico estudantil. 

4. Manter os existentes tipos de bolsas que 
permitam aos estudantes a realização 
da matrícula, mesmo em casos de 
situação económica difícil. 

5. Disponibilizar aos estudantes, no ato da 
matrícula, um conjunto mais alargado 
de planos de pagamento das propinas. 
 

C) Promover ações de combate 
ao insucesso e abandono 
escolar. 

1. Promover ações de combate ao 
insucesso e abandono escolar, 
nomeadamente através de aulas, de 
apoio ao estudo e de cursos intensivos 
em áreas consideradas prioritárias à 
evolução dos estudantes em cada curso. 

2. Instituir a oferta de unidades 
curriculares optativas introdutórias, 
como forma de preparação em áreas de 
maior insucesso, particularmente 
destinadas aos estudantes do 1º ano. 

3. Estudar a possibilidade de, em situações 
de elevado insucesso, facultar ao aluno 
a hipótese de se inscrever no semestre 
imediatamente a seguir na mesma UC e, 
assim, poder obter o aproveitamento 
pretendido de forma mais imediata. 

4. Incentivar o aumento da produção de 
suportes educativos digitais de apoio às 
atividades letivas. 

5. Explorar a possibilidade de alargar a 
figura do tutor para os estudantes dos 
CTeSP e das Licenciaturas. 

6. Concentrar na 1ª semana do 1º 
semestre as atividades relacionadas com 
a praxe. 
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7. Apresentar um conjunto de atividades 
que possam assumir-se como opções 
coerentes e complementares na receção 
e integração dos novos estudantes 
relativamente às tradicionais praxes 
académicas. 

8. Implementar um sistema automático de 
registo de presenças que facilite a 
recolha dos dados de modo a obter 
automática e rapidamente informação 
sobre as assiduidades de cada estudante 
nas diversas UCs. 

9. Incentivar a realização de trabalhos 
interdisciplinares, permitindo aos alunos 
uma visão integrada e complementar 
das matérias lecionadas. 

10. Apoiar a realização de visitas de 
estudo e interação com os ambientes de 
trabalho contextualizados com as saídas 
profissionais dos cursos. 

11. Estimular a adoção de novas práticas 
de ensino / aprendizagem com ênfase 
em metodologias orientadas para a 
resolução de problemas e baseadas na 
prática sistemática de projeto e 
experimentação, estimulando e 
facilitando a relação com o setor 
empresarial e produtivo. 

12. Incentivar a realização de aulas 
abertas e palestras, convidando 
oradores externos com reconhecida 
experiência no saber fazer. 

13. Publicitar em locais de estilo os 
números dos gabinetes dos docentes, 
com indicação do nome e horário de 
atendimento. 

 
 

D) Planear e monitorizar as 
atividades associadas ao 
funcionamento dos anos 
letivos. 

1. Definir a oferta formativa e aprovar a 
distribuição de serviço para o ano letivo 
seguinte até ao final do mês de maio de 
cada ano. 

2. Procurar ter uma primeira versão dos 
horários dos vários cursos até ao final do 
mês de julho de cada ano. 

3. Criar rotinas internas que permitam 
monitorizar a empregabilidade dos 
diplomados e, desse modo, obter 
informação que complemente o 
processo de decisão relativo à oferta 
formativa. 

4. Medir a empregabilidade de cada ciclo 
de estudos através da aplicação de 
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inquérito aos diplomados, tendo em 
vista a monitorização do seu percurso 
num horizonte até 3 anos após a 
conclusão do curso. 
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3. INVESTIGAÇÃO 
 

Introdução 
Ao IPBeja, enquanto instituição de ensino superior, cabe-lhe a produção e transmissão de 

conhecimento. Apesar da situação não ser igual nas diversas áreas científicas, podemos observar 

que o resultado do trabalho de investigação pode e deve ser incrementado. Aliás, a escassa 

produção no domínio da publicação tem sido um dos aspetos a melhorar apontado 

habitualmente nos relatórios de avaliação da A3ES dos cursos do IPBeja. 

 

Existem restrições de vária ordem que ajudam a explicar esta situação. Desde logo o facto das 

cargas letivas serem elevadas e as horas afetas à investigação e ao trabalho aplicado em 

projetos não serem contabilizadas na distribuição de serviço docente. Acresce a dificuldade que 

se tem verificado em garantir apoio financeiro para suportar as despesas inerentes à publicação 

de artigos e à participação em conferências e outros eventos científicos. 

 

A estabilidade profissional e a qualificação da maioria dos docentes permitirão aumentar o 

investimento neste domínio e atingir uma desejável consistência científica. Procurar-se-á 

também incentivar a participação dos estudantes em projetos e atividades que promovam a 

investigação e o desenvolvimento experimental. A adaptação de alguns planos de estudo à 

metodologia PBL - Project Based Learning poderá revelar-se também como um contributo 

importante neste propósito. 

 

 

Constrangimentos 
1. Escasso trabalho de investigação produzido nalgumas áreas. 

2. Falta de recursos para o seu desenvolvimento. 

3. Dificuldade na promoção de uma cultura de investigação. 

4. Cargas horárias letivas elevadas. 

5. Pouco aproveitamento da investigação realizada no âmbito dos cursos de 2º ciclo. 

 

Oportunidades 
1. Versatilidade resultante da crescente qualificação e estabilidade profissional do 

corpo docente. 

2. Enquadramento legal a propósito da qualificação do corpo docente (A3ES). 

3. Enquadramento legal a propósito da possibilidade de colaboração e de recurso a 

sinergias diversificadas em projetos comuns a mais do que uma unidade orgânica ou 

instituição de ensino superior. 



28 
 

4. Aproveitamento dos apoios e incentivos do Programa de Modernização e 

Valorização dos Institutos Politécnicos. 

5. Aposta da tutela no aumento da investigação nos institutos politécnicos. 

 

 

Plano de ação – quadro síntese 

OBJETIVOS AÇÕES 

A) Valorizar e incentivar a 
produção científica, de 
investigação e a 
transferência de 
conhecimento. 

1. Disponibilizar um sítio web que reúna e 
divulgue os resultados da investigação 
conseguidos nos centros, 
departamentos e laboratórios. 

2. Fomentar a inovação, investigação 
orientada e a transferência de 
conhecimento, no sentido de aumentar 
o impacto da I&D na economia regional 
e nacional. 

3. Dinamizar a plataforma de divulgação 
de artigos e trabalhos resultantes de 
investigação. 

4. Aproveitar os Mestrados enquanto fator 
importante na produção científica dos 
docentes envolvidos. 

5. Apresentar e convidar empresas e 
instituições à participação em projetos 
comuns, estimulando as parcerias 
efetivas e a integração entre ensino e 
investigação orientada, bem como o 
contributo para o desenvolvimento 
regional. 

 
B) Garantir as condições das 

infraestruturas científicas. 
1. Manutenção e reequipamento de 

laboratórios e centros. 
2. Investir na rede comum de computação, 

comunicação e repositório de 
informação e dados científicos. 
 

C) Consolidar a organização 
institucional do sistema 
científico e tecnológico e 
estimular a sua 
competitividade nacional 
e internacional. 

1. Tornar clara a gestão das verbas 
resultantes de receitas de projetos. 

2. Criar mecanismos que tenham em conta 
os relevantes resultados na investigação 
e produção científica na distribuição de 
serviço docente e na avaliação de 
desempenho. 

3. Disponibilizar verbas e atribuir 
incentivos à produção científica. 
 

D) Adotar e implementar 
práticas de investigação 
orientada. 

1. Alargar a prática de atividades de 
investigação baseada na prática e 
desenvolvimento experimental, no 
âmbito dos planos de estudos dos 
cursos. 
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2. Implementar metodologias habitual-
mente designadas “project based 
learning” e outras, que incluam a 
aprendizagem baseada na participação 
em intervenções experimentais. 

3. Garantir aos estudantes a possibilidade 
de realização de atividades de 
investigação orientada, designadamente 
no âmbito de estágios em ambiente 
profissional. 

4. Incrementar a prestação de serviços 
especializados como forma de dinamizar 
a investigação orientada e aumentar as 
receitas próprias. 
 

E) Adotar e implementar a 
política de ciência aberta. 

1. Disponibilizar, em repositório de acesso 
aberto, as publicações científicas 
resultantes de projetos com 
financiamento público. 

2. Criar procedimentos internos com vista 
à total disponibilização, em repositório 
de acesso aberto, dos dados resultantes 
de projetos com financiamento público, 
divulgados sob a forma de relatório. 

3. Oferecer, regularmente, ações de 
formação e de esclarecimento sobre 
matéria de publicação em acesso aberto 
e resultados de investigação, de 
propriedade intelectual e de proteção 
de dados. 
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4. INTERNACIONALIZAÇÃO 
 

Introdução 
No mundo global em que vivemos e trabalhamos, a dimensão internacional de uma instituição 

de ensino superior apresenta-se cada vez mais como uma necessidade inquestionável. O atual 

contexto e desenvolvimento tecnológico proporcionam a aquisição e a aplicação de 

competências independentemente do território. Sublinha-se a recente aprovação pelo Governo 

da nova política de Internacionalização do Ensino Superior, com a consequente divulgação das 

orientações gerais da política de internacionalização do ensino superior e da ciência e tecnologia 

(Resolução de Conselho de Ministros nº78/2016). 

 

A internacionalização é hoje uma realidade vivida por todas as instituições de ensino superior. A 

abertura ao mundo global em que vivemos é uma inevitabilidade e comporta um conjunto de 

mais-valias indissociáveis do crescimento pessoal e institucional para docentes, funcionários e 

estudantes que optam pela mobilidade internacional, com suporte nos diversos programas 

existentes. Por outro lado, a internacionalização pode revelar um forte contributo na captação 

de estudantes, garantindo a sustentabilidade de alguns cursos com menor procura. 

 

As principais opções de atuação neste domínio serão as seguintes: i) captação de estudantes 

internacionais; ii) promoção de parcerias em projetos de investigação e desenvolvimento; iii) 

promoção de parcerias na criação e lecionação de cursos e formação pós-graduada; iv) 

prestação de serviços especializados, formação e colaboração científica; v) promoção e 

divulgação da região. 

 

 

Constrangimentos 
1. Concorrência entre as instituições na captação de alunos internacionais. 

2. O alojamento nas residências do IPBeja começa a ser limitado. 

3. Burocracia associada ao processo de entrada dos estudantes na Instituição. 

4. Capacidade económica dos estudantes que lhes permita garantir a estadia nas 

condições exigidas. 

5. Reduzido grau de internacionalização ao nível de projetos, conferências e outros 

eventos de natureza pedagógica e científica. 
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Oportunidades 
1. Existência de boas condições e baixo custo de vida na cidade de Beja. 

2. Experiência e reconhecimento externo no programa ERASMUS. 

3. Experiência resultante da dinâmica interna nos últimos anos na captação e 

acompanhamento dos estudantes internacionais. 

4. Sensibilidade e disponibilidade por parte dos docentes, funcionários e alunos nacionais 

no acolhimento e integração dos estudantes internacionais. 

5. Existência do plano de estudos “Ano Preparatório para Estudante Internacional de 

Língua Portuguesa”. 

6. Recente alteração no Estatuto do Estudante Internacional, com reconhecimento para 

efeitos de rácios e financiamento dos cursos. 

7. Fundos, programas disponíveis e aposta da tutela na internacionalização. 

8. Parcerias já criadas junto dos países de língua oficial portuguesa. 

9. Dimensão e diversidade do espaço lusófono. 

 

 

Plano de ação – quadro síntese 

OBJETIVOS AÇÕES 

A) Manter o esforço e 
investimento na 
internacionalização. 

1. Manter a aposta na mobilidade 
internacional de colaboradores 
docentes, não docentes e estudantes. 

2. Manter a aposta no programa 
ERASMUS. 

3. Assegurar a adequada integração social, 
cultural e académica do estudante 
internacional. 

4. Procurar iniciar a oferta de cursos de 2º 
ciclo (Mestrados) em língua inglesa, 
capazes de atrair estudantes 
internacionais de diferentes origens. 

5. Procurar aumentar o número de UCs 
lecionadas em língua inglesa. 

6. Reforçar a captação de estudantes 
internacionais, particularmente a partir 
de África, Brasil e América Latina, 
privilegiando os cursos com menor 
procura nacional e menor número de 
estudantes matriculados. 

7. Implementar o “Ano Preparatório para 
Estudante Internacional de Língua 
Portuguesa”. 

8. Criar a figura do “Estudante 
Internacional Embaixador” associada a 
cada um dos países de origem dos 
estudantes internacionais. 

9. Alargar a utilização da plataforma e-
learning para lecionação no regime a 
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distância ao estudante internacional. 
10. Promover a realização de encontros 

técnico – científicos internacionais. 
11. Explorar a possibilidade de aumentar 

a prestação de serviços especializados 
ao nível da formação, da consultoria e 
da colaboração científica. 

12. Diligenciar junto de parceiros locais 
para encontrar instalações que 
permitam alargar a oferta de 
alojamento. 
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5. RELAÇÕES COM A COMUNIDADE 
 

Introdução 
A ligação efetiva à comunidade envolvente deverá ser traduzida através da resposta a 

necessidades e objetivos específicos da região, do setor empresarial, social e cultural. Deste 

modo, o papel do IPBeja sairá valorizado e reconhecido e daí poderão resultar propostas de 

eventuais novas ofertas formativas, reforço de parcerias para o conhecimento e novos projetos 

de I&D baseados na prática. Urge reforçar a visibilidade das atividades, projetos, prestações de 

serviço e investigação que são realizados por muitas estruturas do IPBeja com e para as 

entidades regionais. 

 

O IPBeja tem desenvolvido um esforço no sentido de institucionalizar o trabalho em rede e as 

parcerias regionais, nacionais e internacionais. Importa neste âmbito destacar a aproximação às 

escolas de ensino secundário e profissional, às autarquias, às organizações de produtores e 

associações setoriais, às incubadoras, empresas e associações de desenvolvimento local. 

 

Procurarei manter com a comunidade envolvente um relacionamento descomplexado, no 

sentido de criar pontes e encontrar soluções para problemas comuns. 

 

Constrangimentos 
1. Demografia e envelhecimento da população. 

2. Reduzida dinâmica do investimento e do crescimento económico. 

3. Reduzida presença empresarial e industrial na região. 

4. Pouca oferta de emprego. 

5. Fragilidade do tecido associativo e cooperativo. 

 

 

Oportunidades 
1. Novos e elevados investimentos na fileira agroalimentar. 

2. Expansão do regadio a grandes zonas do Alentejo. 

3. Consolidação de muitas empresas agrícolas. 

4. Novas acessibilidades e infraestruturas disponíveis. 

5. Crescimento do turismo. 

6. Experiência adquirida através de diversas colaborações e parcerias. 

7. Adequação de áreas de conhecimento consideradas de grande importância para 

o desenvolvimento nacional e as leccionadas no IPBeja. 
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Plano de ação – quadro síntese 

OBJETIVOS AÇÕES 

A) Reforçar a articulação com o 
tecido económico, industrial, 
político e institucional com 
impacto local, regional e 
nacional. 

1. Assumir um IPBeja proativo, 
impulsionador e liderante na defesa de 
causas e projetos regionais. 

2. Criar uma agenda cultural que reforce a 
difusão cultural do IPBeja e as co-
produções de eventos com entidades 
regionais vocacionadas para a promoção 
cultural. 

3. Incentivar a participação, a intervenção 
cívica e de voluntariado da comunidade 
académica em projetos e instituições da 
sociedade civil. 

4. Promover e assumir de forma clara a 
responsabilidade social do ensino 
superior, no sentido da 
consciencialização para uma maior 
inclusão social e incentivando um maior 
envolvimento da academia nos projetos 
e causas sociais regionais. 

5. Reforçar a oferta de formações curtas 
orientadas para as necessidades 
objetivas das empresas, das escolas e 
dos serviços. 

6. Promover a oferta de formação técnica 
pós-graduada, contribuindo enquanto 
agente ativo, parceiro e dinamizador do 
desenvolvimento regional e da atividade 
económica e empresarial. 

7. Desenvolver serviços especializados de 
apoio às empresas e instituições 
públicas. 

8. Incentivar a participação dos docentes e 
estudantes em projetos e iniciativas em 
estreita ligação ao mercado de trabalho. 

9. Fomentar a presença de docentes e 
funcionários em órgãos de governo de 
instituições da região. 

10. Melhorar a imagem e a perceção do 
exterior em relação às prestações de 
serviço do IPBeja. 

11. Convidar a uma maior ligação e 
proximidade das famílias dos estudantes 
com o IPBeja, os seus cursos e as suas 
infraestruturas (em momentos como a 
entrega e bênção das pastas, entre 
outros). 

12. Estreitar a ligação e criar sinergias 
entre a Incubadora do IPBeja, o Ninho 
de Empresas do NERBE e outras 
entidades com fins comuns. 
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13. Promover a organização conjunta de 
eventos técnicos em torno de temas 
atuais, de interesse e utilidade para as 
empresas. 

14. Fomentar a comunicação e 
proximidade entre instituições regionais, 
para o desenvolvimento de interesse e 
identidade comuns. 

15. Avaliar da viabilidade de integrar o 
Museu Botânico na Rede Portuguesa de 
Museus. 

16.  Aumentar o número de exposições 
desenvolvidas no Museu Botânico, de 
exposições itinerantes sobre 
etnobotânica e botânica económica e 
criar kits para distribuir nos centros 
escolares que os solicitem. 

17. Elaborar um diagnóstico das 
necessidades de formação junto das 
principais empresas regionais. 
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Pretendeu-se que este documento fosse pragmático e assertivo, mas revelador de um plano 

construído em torno de um conjunto de metas e ações que aponte o caminho que nos 

propomos percorrer. 

 

Numa abordagem rigorosa e transparente, a incerteza e a falta de informação sobre alguns 

dossiers específicos e muito importantes, designadamente o que diz respeito a matéria 

financeira, limitam um maior nível de detalhe em muitas das ações indicadas, fortemente 

dependentes dos recursos financeiros disponíveis. 

 

Prefiro apresentar um conjunto de objetivos eventualmente menos ambicioso do que poderia 

ser expectável, mas que não crie falsas expetativas nem seja sustentado em metas irrealizáveis. 

 

As medidas apresentadas visam delinear um percurso a seguir, contribuindo para a 

consolidação, evolução e melhoria do IPBeja. Os objetivos e ações indicados constituem linhas 

de orientação desta candidatura, devendo ser encaradas num contexto evolutivo e aberto e 

nunca de forma definitiva. A dinâmica normal do sistema e a auscultação continuada dos seus 

intervenientes permitirão introduzir correções e levar à inclusão de novas ações e medidas a 

implementar ao longo do tempo, tendo sempre como pressupostos os superiores interesses do 

IPBeja e a melhor resposta aos desafios que se lhe colocam.  

 

Irei trabalhar no sentido de promover a existência de um clima favorável que propicie atitudes 

colaborativas e capaz de potenciar a partilha de recursos entre docentes, não docentes, 

unidades orgânicas, centros, departamentos e laboratórios. Um ambiente que reduza alguma da 

tensão que se tem sentido nos últimos tempos, permitindo a tranquilidade necessária e 

suficientemente motivadora a uma melhoria no desempenho profissional e no relacionamento 

interpessoal. Quero unir e motivar para progredir! 

 

Esta candidatura, sendo protagonizada individualmente, pretende dar voz a toda a comunidade 

do IPBeja assim como à região onde este está localizado, tornando-se uma proposta plural e 

abrangente que promova uma política de desenvolvimento assente numa lógica regional e 

concertada com os seus principais agentes. 
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Saliento que esta proposta resulta da participação de diversos atores, incorporando os seus 

contributos em todo este processo. Foram realizadas reuniões, auscultadas sugestões e ouvidos 

docentes, funcionários, estudantes, presidentes de câmara e de responsáveis de diversos 

organismos e associações regionais.  

 

É meu, nosso, objetivo contribuir para ter um IPBeja com a região e um IPBeja para além da 

região! 

 

Agradeço a todos os colegas, docentes, funcionários, estudantes, responsáveis de instituições da 

comunidade, amigos e familiares que me incentivaram a avançar para este desafio e 

contribuíram com as suas sugestões e ideias para a realização deste documento. 

 

Apesar da candidatura à Presidência do IPBeja ser unipessoal, só a encaro viável e consequente 

se o espírito de equipa, a colaboração e a disponibilidade de todos estiverem presentes. 

O sucesso desta candidatura será o sucesso do nosso Instituto Politécnico de Beja! 

 

 

 

João Paulo de Almeida Lança Trindade 

Abril 2017 
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