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institucional

I - A Instituição de Ensino Superior

Perguntas A1 a A6

A1.1 Instituição de ensino superior:
Instituto Politécnico De Beja

A2. Natureza da Instituição:
Instituto Superior Politécnico

A3. Informação sobre o processo de auto avaliação:
Neste domínio realçamos 4 grandes áreas: avaliação dos cursos, dos docentes, dos não docentes e dos 
serviços.
Avaliação dos cursos – São elaborados anualmente dois documentos de referência: relatório síntese de 
avaliação dos cursos e relatórios de autoavaliação de cada curso elaborado pelas comissões técnico-
científicas dos cursos (CTCC), que é constituída pelo coordenador do curso, 3 docentes e 3 alunos (um por 
cada ano curricular).
O relatório síntese caracteriza o corpo docente e discente por Escola/Curso e o corpo não docente. 
Relativamente ao corpo discente constam, entre outras variáveis, a proveniência geográfica, profissão e 
escolaridade dos pais, apoio social, mobilidade, sucesso e abandono, empregabilidade e grau de satisfação 
do estudante, obtido através de questionário sobre a unidade curricular e o professor. De acordo com os 
estatutos é elaborado pelas CTCC um relatório de autoavaliação, que contem informação sobre o aluno, 
corpo docente, investigação realizada, sucesso, abandono, empregabilidade e uma análise SWOT. 
Estes documentos são analisados nos vários órgãos de gestão.
Avaliação dos docentes – De acordo com o Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior 
Politécnico, foi elaborado um regulamento, que integra uma grelha onde são referidas as atividades 
desenvolvidas no triénio. 
As atividades são agrupadas em 3 dimensões: a dimensão Técnico-Científica, a Pedagógica e a 
Organizacional.
No final do triénio, os docentes elaboram os relatórios das atividades, enviando-os ao Conselho para 
Avaliação e Qualidade que os distribui pelos relatores nomeados pelo Conselho Técnico-Científico (CTC). 
Após a divulgação dos resultados e caso exista discordância da proposta de avaliação, o docente, pode 
solicitar a intervenção da comissão paritária. Posteriormente é apresentada uma lista provisória com as 
classificações obtidas, que, após aprovada pelo CTC, é homologada pelo Presidente do IPBeja. 
Avaliação do pessoal não docente – Obedece-se à legislação em vigor para a função pública – SIADAP, com 
algumas especificidades. Foi criada a figura do coordenador funcional que garante uma melhor 
monitorização do processo. Depois de contratualizados os objetivos individuais com o colaborador, este 
elabora relatórios semestrais, que após parecer favorável do coordenador funcional e do avaliador, os 
encaminha para o Conselho Coordenador da Avaliação. No final do biénio é feita a harmonização das 
classificações atribuídas de acordo com as quotas definidas e dadas a conhecer aos colaboradores. Se 
existir discordância pode recorrer à comissão paritária eleita/nomeada para o efeito.
Avaliação dos serviços – Anualmente é feita a avaliação dos serviços do IPBeja, através de questionário 
administrado aos seus utilizadores. Procura-se saber o seu grau de satisfação e obter propostas de melhoria 
ao seu funcionamento. Com base nas respostas é elaborado um relatório e dado conhecimento ao 
responsável do serviço e ao presidente do IPBeja.

A3. Information about the self-assessment process:
In this field we highlight 4 main areas: course evaluation, faculty, non-teaching staff and services.
Course Evaluation – two reference documents are prepared annually: summary report of course evaluation 
and self-assessment reports for each course prepared by the scientific/technical committees of courses 
(CTCC), which is constituted by the course coordinator, 3 teachers and 3 students (one per each curriculum 
year).
The summary report characterizes the academic staff and student body by School/Course and non-teaching 
staff. In respect of the student body the following is included, among other variables, geographical origin, 
occupation and educational level of the parents, social support, mobility, success and drop out, 
employability and satisfaction level of the student, obtained through a questionnaire about the curricular unit 
and the teacher. In accordance to the statutes a self-assessment report is drawn up by the CTCC, which 
contains information about the student, faculty, research carried out, success, drop out, employability and a 
SWOT analysis.
These documents are analyzed in management bodies.
Faculty Evaluation - in accordance to the Career Statute of Faculty in Higher Polytechnic Education, a 
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regulation was drawn up, which incorporates a grid where the activities developed in the triennium are 
referred to.
The activities are grouped into 3 dimensions: Scientific-technical, pedagogical and the organizational.
At the end of the triennium, the faculty prepares the activity reports, sending them to the Council for 
Evaluation and Quality that distributes them by the rapporteurs appointed by the Scientific/Technical Council 
(CTC). Following the dissemination of results and if there is a disagreement of the evaluation proposal, the 
lecturer, may request the joint committee intervention. Then, a provisional list with the rankings obtained is 
presented, which, following approval by CTC, is approved by the President of IPBeja.
Evaluation of non-teaching staff – Complies with the legislation for the public sector - SIADAP, with some 
features. The post of Functional Coordinator was created who ensures a better monitoring of the process. 
After the individual objectives have been contracted with the employee, he produces monthly reports, which 
after a favorable opinion of the Functional Coordinator and the evaluator, forwards it to the Assessment 
Coordinating Council. At the end of the biennium the standardization of the scores are assigned in 
accordance to the defined quotas and made known to employees. If there is a disagreement staff may refer to 
the Joint Committee elected/appointed for this purpose.
Service Evaluation - The evaluation of services of IPBeja is made annually, through a questionnaire 
administered to its users. It seeks to find out their level of satisfaction and to obtain improvement proposals 
for its functioning. A report is produced based on the answers and the head of the service and the President 
are notified.

A4. Memória histórica:
O Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) é uma instituição de ensino superior criada pelo Decreto-Lei n.º 
513-T/79, de 26 de dezembro. Apenas em agosto de 1987 tomou posse o Presidente da Primeira Comissão 
Instaladora, tendo integrado as Escolas já existentes – Escola Superior Agrária (ESA) e Escola Superior de 
Educação (ESE). Em 1995, foi criada a Escola Superior de Tecnologia e de Gestão (ESTIG) e, em janeiro de 
2002, a Escola Superior de Enfermagem, hoje Escola Superior de Saúde (ESS).
Nos termos dos seus anteriores estatutos (Despacho Normativo n.º 32/95, de 19 de junho, publicados no 
Diário da República I Série-B, n.º 161, de 14 de julho), assumiram-se como objetivos estratégicos:
“a) Proporcionar uma sólida formação cultural, científica e técnica, bem como desenvolver a capacidade de 
inovação e de análise crítica;
b) Ministrar conhecimentos científicos de índole teórica e prática, e suas aplicações, com vista ao exercício 
de actividades profissionais altamente qualificadas;
c) Desenvolver actividades, no quadro da investigação, conducentes à criação e transferência do 
conhecimento científico;
d) Promover uma estreita ligação entre as suas actividades e a comunidade em que se integra.”

O Plano Estratégico definido em 2000 (p.3), impôs por sua vez, ao IPBeja um renovar do olhar em relação ao 
seu âmbito de ação, tendo sido assumida como Missão a:
“Transmissão de conhecimento e promoção de actividades de investigação aplicada, desenvolvimento 
experimental e novas tecnologias de informação, visando uma oferta de formação actualizada e de alta 
qualidade, orientada para o saber fazer e dirigida a uma população escolar, cujo desempenho profissional 
tenha por meta a sua participação no desenvolvimento da região e do país.”, 
que se materializou na integração de novas práticas, e na reorientação do funcionamento e campos de 
atuação organizacional. Entre as opções/ ações assumidas até à tomada de posse da atual presidência, 
destacamos:
• integração, em 2002, da Escola Superior de Saúde, antiga Escola Superior de Enfermagem na estrutura 
organizacional do IPBeja com correspondente enriquecimento do perfil de intervenção/ formação garantido, 
tendo subjacente, primeiro, o trabalho desenvolvido no curso de 1º ciclo de Enfermagem, complementado 
por outras formações criadas de 1º ciclo (Saúde Ambiental, Terapia Ocupacional) e pós-graduadas;
• reorganização e diversificação da oferta formativa para outros públicos e domínios, materializadas: 
a) na reestruturação e criação de novos dos planos de estudos de 1º ciclo e 2º ciclo;
b) na introdução de formações pós-graduadas e mestrados em áreas complementares a estes novos planos 
de estudo, em consórcio com outras instituições de ensino superior (IES); 
d) na aposta no público do ensino secundário, através da oferta de cursos de especialização tecnológica e 
cursos técnicos superiores profissionais; 
• implementação de processos de avaliação institucional apoiados na criação, em finais de 2005, de um 
Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos, com responsabilidades: a) numa primeira fase, ao nível 
do planeamento da reorganização de alguns serviços, nomeadamente, o de Recursos Humanos e, b) numa 
segunda fase, a partir de 2007, ao nível da avaliação dos cursos, da avaliação do desempenho docente e em 
apoio à avaliação do pessoal não docente via SIADAP (Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da 
Administração Pública);
• aposta na internacionalização e na celebração de protocolos de colaboração para a mobilidade docente e 
discente e desenvolvimento de projetos com instituições internacionais, em que se destaca a atenção dada 
às sediadas nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa;
• promoção de estruturas de apoio e incentivo à investigação, materializada na criação de várias estruturas 
laboratoriais, bem como, de um regulamento próprio de apoio à produção científica ;
• consolidação do sector da ação social, através da construção de novas residências, da organização dos 
Serviços de Ação Social, da criação dos Gabinetes de Apoio à Atividade Desportiva, Gabinete de Apoio 
Psicopedagógico, e da melhoria das infraestruturas e funcionamento do Refeitório com apoio de uma 
Nutricionista;
• melhoria das infraestruturas e recursos de apoio disponibilizado aos estudantes na Biblioteca e no 
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Gabinete de Inserção na Vida Activa (ex – UNIVA: Unidade de Inserção na Vida Activa);

Desde a publicação dos atuais estatutos o IPBeja registou uma alteração profunda da sua lógica de 
organização. O IPBeja é composto atualmente pelas seguintes Unidades:

 Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação (4): 
Escola Superior Agrária – ESA – ministra atualmente formação nas áreas da Agricultura, Ciências da Vida, 
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção;
Escola Superior de Educação – ESE – cuja oferta formativa atual incide nas áreas das Ciências Sociais, 
Comércio e Direito, Artes e Humanidades, Saúde e Proteção Social, Educação e Serviços;
Escola Superior de Tecnologia e Gestão – ESTIG – apresenta oferta formativa nas áreas dos Serviços, 
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção, Ciências Sociais, Comércio e Direito;
Escola Superior de Saúde – ESS – que dispõe de oferta formativa na área da Saúde .

 Unidades Orgânicas de Apoio à Formação e ao Desenvolvimento (3):
 Biblioteca 
 Museu Botânico
 Centro de Transferência de Conhecimento
 Unidade Funcional (1): 
 Serviços de Ação Social (SAS) 

Integram a estrutura oito (8) Departamentos, transversais a todas as Unidades Orgânicas, a saber:
• Artes, Humanidades e Desporto
• Biociências
• Ciências Empresariais
• Educação Ciências Sociais e do Comportamento
• Engenharia
• Matemática e Ciências Físicas
• Saúde
• Tecnologias e Ciências Aplicadas

A4. Historical memory:
The Polytechnic Institute of Beja (IP Beja) is a Higher Education institution established by Decree-Law Nº 
513-T/79, of 26 December. The President of the First Installing Commission only took office in August 1987, 
having integrated the schools already in existence – Higher School of Agriculture (ESA) and the Higher 
School of Education (ESE). In 1995, the Higher School of Technology and Management (ESTIG) was created 
and, in January 2002, the Higher School of Nursing, nowadays the Higher School of Health (ESS).
In the terms of its former Statutes (Legislative Order no. 32/95 of 19th June, published in the Diário da 
República І Series-B, Nº 161 of 14th July), the strategic objectives were assumed as:
"a) To provide a solid cultural, scientific and technical training, as well as develop the ability to innovate and 
develop critical analysis;
b) To lecture theoretical and practical scientific knowledge, and its applications, with a view to the exercise of 
highly skilled professional activities;
c) To develop activities, within the framework of research, leading to the creation and transfer of scientific 
knowledge;
d) Promote a close connection between its activities and the community which it is a part of."

The Strategic Plan established in 2000 (p.3), in turn placed upon IP Beja a renewed view in relation to the 
scope of its action, having been accepted as a mission the:
"Transmission of knowledge and promotion of applied research activities, experimental development and 
new information technologies, aiming at the offering of up to date and high quality training, oriented towards 
know-how and targeted to a school population, whose professional performance has as its goal the 
participation in the development of the region and the country." , which led to the integration of new 
practices, and in the reorientation of the operational and organizational working fields. Among the options/ 
actions taken until the appointment of the current presidency, we highlight:

 In 2002, integration of the Higher School of Health, former Higher School of Nursing in the organizational 
structure of IP Beja with the corresponding increase in the profile of intervention/ training guaranteed, 
underpinning, in first place, the work done in the course of the 1st Nursing cycle, complemented by other 
training created in the 1st cycle (Environmental Health, Occupational Therapy) and post-graduations;

 Restructuring and diversification of training offer to other public and areas, materialized:
a) in the restructuring and creation of new study plans for the 1st and 2nd cycle;
b) in the introduction of post-graduate training and masters` degrees in complementary areas to these new 
study plans, in liaison with other higher education institutions (IES);
d) in the investment in public secondary school, through the provision of technological expertise and higher 
vocational technical courses;

 Implementation of institutional evaluation processes supported the creation, at the end of 2005, of a 
Quality, Evaluation and Procedures Office, with responsibilities: a) Initially, at the level of reorganization 
planning of some services, namely, Human Resources, and b) in a second phase, from 2007 onwards, at the 
level of course evaluation, evaluation of faculty performance and in support of the non-teaching staff 
assessment via SIADAP (Integrated System for Assessing the Performance of Public Administration);

 Focus on internationalization and the conclusion of collaboration protocols for the mobility of faculty and 
students and development of projects with international institutions, among which stands out the particular 
care given to those based in Portuguese-speaking African Countries;

 Promotion of structures to support and encourage research, embodied in the creation of several 
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laboratory structures, as well as a separate regulation in support of scientific production;
 Consolidation of the social action sector, through the construction of new residences/ halls, the 

organization of the Social Action Services, the creation of Offices to support Sports Activity, Psycho-
pedagogic Support Office and the Canteen infrastructure improvement and operation with the support of a 
Nutritionist;

 Infrastructure improvement and supporting resources provided to students in the Library and the 
Integration Office into working life (ex - UNIVA: Unit of integration into working life);

Since the publication of current statutes IP Beja has noted a profound change of its organizational logic. IP 
Beja currently consists of the following units:
ф Academic Units of Teaching and Research (4):
Higher School of Agriculture - ESA - currently lectures training in the areas of Agriculture, Life Sciences, 
Engineering, Manufacturing and Construction Industry;
Higher School of Education - ESE - whose current training offer focuses in the areas of Social Sciences, 
Commerce and Law, Arts and Humanities, Health and Social Protection, Education and Services;
Higher School of Technology and Management - ESTIG - features educational offers and training in Services, 
Engineering, Manufacturing and Construction Industry, Social Sciences, Commerce and Law areas;
Higher School of Health - ESS - which provides educational and training programs in the Health area.
Academic Units to Support Training and Development :
Library
Botanical Museum
Knowledge Transfer Center

Functional Unit ): 
Social Action Services (SAS)

The structure is integrated by eight Departments, transversal to all Academic Units:
Arts, Humanities and Sport
Biosciences
Business Sciences
Social Education Sciences and Behavior
Engineering
Mathematics and Physical Sciences
Health
Applied Sciences and Technologies

A5. Missão da Instituição:
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).

A5. Institution’s Mission:
The Legal Regime for Higher Education Institutions (RJIES) - Law Nº 62/2007 of 10th September - framed and 
defined a new legal scenario for the operation of Higher Education Institutions (IES) in Portugal. The RJIES 
embodies the values and the shared goals at international level by introducing additional responsibility to the 
IES at the level of its mission and its strategic objectives.
In this context, the Polytechnic Institute of Beja (IP Beja) has updated its statutes (published in September 
2008) and implemented a reconfiguration of organizational dynamics more in keeping with the 
TRANSVERSAL GOAL of becoming a RESPONSIVE AND PROACTIVE EDUCATIONAL INSTITUTION within the 
framework of its MISSION:
"in the service of the production and dissemination of knowledge, creation and transmission of culture and 
knowledge of a professional nature, research oriented and experimental development, focusing especially in 
vocational training and in advanced technical training oriented professionally and encouraging lifelong 
learning" (Diário da República, 2008: p. 38465).

A6. Projeto educativo, científico e cultural (artigo 11º, nº 3, da LBSE; artigo 3.º, artigo 40.º do RJIES)
A MISSÃO do IPBeja centra-se na “Transmissão de conhecimento e promoção de actividades de 
investigação aplicada, desenvolvimento experimental e novas tecnologias de informação, visando uma 
oferta de formação actualizada e de alta qualidade, orientada para o saber fazer e dirigida a uma população 
escolar, cujo desempenho profissional tenha por meta a sua participação no desenvolvimento da região e do 
país.”.
Neste enquadramento o IPBeja assume como VISÃO, 
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“A excelência e a inovação no saber e no aprender a fazer, profundamente comprometidas com as 
perspetivas de desenvolvimento do contexto envolvente”.
consignada nos Planos Estratégicos do IPBeja de 2010-2013 e de 2014-2017.

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.
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. 

↘ 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 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. 
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);
• vão ao encontro do potencial de I&DT instalado no IPBeja e que, em sinergia, com os stakeholders 
regionais consolida e reforça a dinâmica socioeconómica, empreendedora e de atratividade empresarial da 
Região. 
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A6. Educational, scientific and cultural project (article 11th, no. 3 of LBSE; article 3rd, article 40th of RJIES):
The MISSION of IP Beja focuses on the "Transmission of knowledge and promotion of applied research, 
experimental development and new information technologies, aiming for an up to date and high quality 
training offer, know-how oriented and targeted at a school population, whose professional performance has 
as its goal its participation in the development of the region and the country.".
Within this framework IP Beja assumes as VISION,
"The excellence and innovation in know-how and learning through practice, deeply committed to the 
development prospects of the surrounding context", enshrined in the Strategic Plans of IP Beja from 2010-
2013 and 2014-2017.

THE 8 STRATEGIC GOALS OF IP BEJA are:
1. Qualify and Improve the Training Offer;
2. Consolidate the Research, Development and Knowledge Transfer Sustainability;
3. Optimize and Innovate in Service Provision;
4. Strengthen the Institutional Image and Brand; 
5. Strengthen international operations;
6. Consolidate the Evaluation and Quality Culture;
7. Ensure the financial sustainability and the optimization of management processes;
8. Implement a working model adjusted to the integrated management of product/service.

The Strategic Areas of activity for the IP Beja are:

- Education and Training of adults - this area is structuring and transversal to the action of IP Beja, and to 
which reverts all the dynamism and commitment in the remaining areas in order to qualify the training offer 
and consequently the departure profile of trainees. In order to respond to the characteristics of the 
population the action is centered at the level of:
a) the strengthening of the incidence of training processes of assets of the region;
b) the construction of training paths/itineraries of active employees;
c) the strengthening of trainers and teachers skills´.

- Agriculture and Food Technology - arises from the research potential identified, the existence of support 
laboratory infrastructure, of needs detected by partners of the institute and is strengthened in the strategic 
goals associated with all opportunities to be considered at the potential level of the Multi Purpose Enterprise 
of the Alqueva and the renewal of the productive profile and agri-food sector in the region.

- Water and Environment - together with the research potential identified, the existence of support laboratory 
infrastructure, of needs detected is strengthened in the statement of water management and the environment 
while strategic sectors to the quality of life and with great economic potential. 

- Sustainable energies - it is assumed as an area of national design and strong regional deployment, given, 
namely, its transversal connection to agricultural activity and the geomorphologic and environmental 
characteristics of the territory. The water and the sun are two key and abundant resources in the region, 
which together with the reuse of other resources are multisectoral energy sources and of great potential. 

- Knowledge Technologies and Multimedia Creativity - is an area of strong expertise and with the ability to 
distinguish itself through the development of products and services in the area of Information Technology 
Engineering, in particular Networks and Computer Systems, Biometric Systems, Ubiquitous Computing, 
computer security, interactive systems and multimedia contents and platforms, for the improvement of the 
competitive and technological potential of the business fabric. 

- Tourism and Heritage (natural and cultural) - corresponds to a sector of national and international 
importance, which enables crossing with other strategic areas referenced, especially those related to 
heritage promotion and the revitalization of territories harnessing their inherent natural and cultural 
resources. The main vectors of tourism development refer to research with a view to a diagnosis, creating 
and monitoring of actions involving the use of the potential related to leisure activities associated to the 
natural heritage (active leisure and outdoor activities, sun, beach and rural environment leisure) and cultural 
heritage (gastronomy and oenology, cultural and urban leisure experiences).

- Health and Quality of Life – it is associated with the development of intervention projects and works with 
differentiated populations and the promotion of health and quality of life. The study and intervention among 
senior population is highlighted, as well as, the epidemiological analysis of population, the formal and 
informal qualification of caregivers in the area of health and service provision in the scope of monitoring 
health, physical activity and quality of life indicators. 

- Planning and Territorial Animation - arises from an effective social commitment with the territory and has as 
prerequisite the development of applied research and definition of community intervention strategies 
adjusted to low population density territories. 
These areas are strategic for IP Beja, and to the direct intervention territory, assuming themselves as 
preferential social-economic clusters of the Alentejo Region, in line with the orientation of the 2020 Strategy.
It should be additionally emphasized, that the areas presented:

 Substantiate themselves in the training offer made in IP Beja in a transversal line that runs across the 
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training courses - the undergraduate courses (1st cycles)- up to the post-graduate education: post-
undergraduate, post-graduate and masters (2nd cycle);
Meet the potential for R&D installed at IP Beja and that, in synergy with the regional stakeholders 
consolidates and strengthens the socio-economic dynamic, entrepreneurial and business attractiveness of 
the region.

A7. Organização e gestão

A7.1. Órgãos de governo:
São órgãos de governo do IPBeja:
Conselho Geral - Órgão colegial máximo de governo e de decisão estratégica do IPBeja, é constituído por 11 
representantes dos professores/investigadores, 3 representantes dos alunos, 1 representante do pessoal 
não docente e 6 personalidades externas de reconhecido mérito não pertencentes à instituição;
Presidente - é o órgão superior de governo e de representação externa do IPBeja, o qual tem a 
responsabilidade de condução da política da organização, dirigindo-a;
Conselho de Gestão – é composto pelo Presidente do IPBeja, que preside, pelos 2 Vice-presidentes e pelo 
Administrador. Compete-lhe entre outras, conduzir a gestão administrativa, patrimonial e financeira da 
instituição, bem como a gestão dos recursos humanos;
Conselho Técnico-Científico - é constituído por 21 membros, um dos quais o presidente, ou em quem ele 
delegar, que também presidirá ao Conselho. Podem integrar o Conselho: professores de carreira, 
respeitando a proporcionalidade entre o número total de professores de carreira do IPBeja e o número de 
professores de carreira por cada Escola; equiparados a professores coordenadores e a professores adjuntos 
em regime de tempo integral com contrato há mais de dez anos nessa categoria; docentes com o grau de 
doutor, em regime de tempo integral, com contrato de duração não inferior a um ano, qualquer que seja o 
seu vínculo; docentes com o título de especialista, em regime de tempo integral com contrato há mais de 
dois anos; quatro representantes das unidades de investigação reconhecidas e avaliadas positivamente nos 
termos da lei, quando existam, e que se encontrem igualmente afetos à unidade de investigação. Compete-
lhe entre outras, deliberar sobre a distribuição de serviço docente, pronunciar-se sobre a criação de ciclos 
de estudos e aprovar os planos de estudos; propor a constituição de júris de provas e de concursos 
académicos;
Conselho Pedagógico - é constituído por 20 membros – 10 docentes e 10 alunos eleitos pelos seus pares. 
Destacamos de entre as suas competências, pronunciar-se sobre as orientações pedagógicas e os métodos 
de ensino e de avaliação, promover a realização de inquéritos regulares ao desempenho pedagógico das 
unidades orgânicas ou da instituição e a sua análise e divulgação, aprovar o regulamento de avaliação do 
aproveitamento dos estudantes, pronunciar-se sobre a criação de ciclos de estudos e sobre os planos dos 
ciclos de estudos ministrados
Conselho Coordenador da Atividade Académica – Órgão consultivo que integra o Presidente do IPBeja, os 
diretores das Escolas e os diretores de todos os departamentos e tem um caráter consultivo. Destacamos de 
entre as suas competências, propor estratégias formativas a oferecer, a criação de cursos graduados, não 
graduados e pós-graduados bem como de formação ao longo da vida; elaborar propostas de estratégia do 
IPBeja no domínio da investigação científica, da transferência e valorização do conhecimento e de prestação 
de serviços à comunidade, propor critérios gerais de distribuição do serviço docente das escolas superiores 
integradas, de modo a garantir um melhor aproveitamento dos recursos humanos disponíveis.
Conselho para Avaliação e Qualidade – Órgão consultivo que integra quatro personalidades externas ao 
IPBeja, de reconhecida competência em áreas de atuação do IPBeja, propostas pelo Presidente do IPBeja, 
ouvido o Conselho Geral, para além dos 4 diretores das Escolas, um representante do pessoal não docente, 
o coordenador do Gabinete de Qualidade Avaliação e Procedimentos, um representante dos alunos e o 
próprio presidente do IPBeja. Compete ao Conselho, entre outras, coordenar todo o processo de 
autoavaliação do desempenho do IPBeja e de todas as entidades, serviços e pessoas compreendidas na sua 
organização institucional e analisar o resultado das avaliações efetuadas, elaborar relatórios de apreciação e 
propor medidas de correção que considere adequadas ao bom desempenho e imagem da Instituição.
Provedor do Estudante - desenvolve a sua ação em articulação com a associação de estudantes e com os 
órgãos e serviços do IPBeja. Tem um papel relevante, apreciando as queixas e reclamações dos estudantes, 
faz recomendações genéricas tendo em vista acautelar os interesses dos estudantes e propõe ao Conselho 
para a Avaliação e Qualidade a realização de atividades inspetivas aos serviços cujas atividades são 
vocacionadas para os estudantes e a outros serviços sobre os quais existam dúvidas quanto à regularidade 
de funcionamento.
Destacamos ainda a nível macro o administrador que coadjuva o presidente na gestão corrente e na 
coordenação dos serviços e os departamentos, com uma ligação direta à gestão dos recursos humanos 
relacionados com a docência.
Ao nível das Escolas são órgãos determinantes os seus Diretores, o Coordenador de Curso e as Comissões 
Técnico-científicas dos cursos.
Diretores das Escolas – São nomeados pelo presidente e têm como principal função coordenar o 
funcionamento dos ciclos de estudos, reunindo periodicamente com os coordenadores de curso, 
procurando assegurar a qualidade da formação ministrada, para além de exercer as funções que lhe são 
delegadas pelo Presidente do IPBeja.
Coordenador de Curso – eleito pelos seus pares, compete-lhe entre outros aspetos, coordenar os programas 
das unidades curriculares do curso e garantir o seu bom funcionamento, coordenar as atividades de tutoria e 
de estágio no âmbito do respetivo curso, informar o Diretor da Escola sobre situações de desempenho por 
parte de docentes no curso que sejam suscetíveis de reserva ou reparo, identificar e submeter ao Diretor o 
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levantamento das necessidades do curso, no âmbito da docência, de equipamentos didáticos, bibliográficas 
e outras de idêntica natureza.
De acordo com os estatutos é coadjuvado pela Comissão técnico-científica do curso que é composta por um 
aluno e um docente de cada ano que os constituem. Estes elementos estabelecem uma ação de proximidade 
com os respetivos pares..

A7.1. Management bodies:
The following are governance bodies of IPBeja:
The General Council – The highest collegial governance body and strategic decision making of IP Beja, is 
composed of 11 faculty/ researchers representatives, 3 student representatives, one representative of the 
non-teaching staff and 6 external personalities of recognized merit which do not belong to the institution;
President - is the highest body of governance and external representation of IP Beja, which has the 
responsibility of conducting the organization's policy, managing it;
The Management Board - is composed of the President of the IP Beja, who presides, by 2 vice presidents and 
by the Administrator. It is responsible for, among other things, leading the administrative, property and 
financial management of the institution, as well as the human resources management;
Scientific Technical Council - is made up of 21 members, one of whom the President, or in whom he may 
delegate, who also chairs the Council. The following can integrate the Council: career teachers, respecting 
the proportionality between the total number of career teachers of IP Beja and the number of career teachers 
of each School; compared to coordinating teachers and full-time assistant teachers with a contract for more 
than ten years in this category; faculty with a doctoral degree, in full-time, with contract duration of no less 
than one year, regardless of their bond; faculty with the specialist title, in full-time with a contract for more 
than two years; four representatives of recognized research units and positively evaluated in accordance 
with the law, where they exist, and they are also equally affected to the research unit. It is also responsible 
for, among others things, to decide on the distribution of service staff, advise on the creation of study cycles 
and approve the study plans; to propose the constitution of juries of academic exams and academic tenders;
Pedagogical Council - is composed of 20 members - 10 faculty and 10 students elected by their peers. Among 
their skills we highlight, the ability to comment upon pedagogical guidelines and teaching and assessment 
methods, promote regular questionnaires as to the pedagogical performance of the academic units of the 
institution and its analysis and dissemination, approve the regulation of student achievement evaluation, 
comment on the creation of study cycles and on the plans of study cycles administered
Coordinating Council of Academic Activity - advisory body that integrates the President of IPBeja, the school 
directors and the directors of all departments and has an advisory nature. Among their skills we highlight, 
the proposal of training strategies to be offered, the creation of graduate, undergraduate and post-graduate 
courses as well as lifelong learning; develop strategical proposals for IP Beja in the area of scientific 
research, knowledge transfer and valorization and services provision to the community, proposing general 
criteria for the distribution of the service faculty in the integrated higher schools, in order to ensure a better 
use of the human resources available.
Evaluation and Quality Council - advisory body that incorporates four external personalities to the IP Beja of 
recognized competence in the performance areas of IPBeja, proposed by the President of the IP Beja, heard 
by the General Council, in addition to the 4 School Directors, a representative of the non-teaching staff, the 
coordinator of the Quality Assessment and Procedures Office, a representative of the students and even the 
president of IP Beja. It is incumbent upon the Council, among others tasks, to coordinate the entire self-
evaluation process of the performance of the IP Beja and all bodies, services and persons included in its 
institutional organization and analyze the results of the evaluations made, prepare reports for consideration 
and propose corrective measures that it considers appropriate for the proper performance and image of the 
institution.
Student Ombudsman - develops its action in conjunction with the student associations and with the bodies 
and services of IP Beja. It has an important role in the institution, assessing students complaints and 
grievances, makes general recommendations with a view to safeguarding the interests of students and 
proposals to the Quality and Assessment Council the holding of inspection activities of the services whose 
activities are designed for students and other services on which there are doubts as to the regularity of 
operation.
We also highlight at the macro-level the administrator who assists the president in the day-to-day 
management and in the coordination of services and departments, with a direct link to the human resources 
management related to teaching.
At the Schools level the key bodies are its Directors, the Course Coordinator and the Scientific/ Technical 
Commissions (CTCC) of the courses.
Schools Directors - are appointed by the president and have as main function to coordinate the functioning 
study cycles, meeting regularly with the Course Coordinators, by seeking to ensure the quality of the training 
provided, in addition to exercising the functions delegated by the President of the IP Beja.
Course Coordinators - elected by their peers, among other things, it coordinates the programs of curricular 
units of the course and ensures their proper functioning, coordinates tutorial and traineeship activities within 
the framework of the respective course, informs the School Director about performance issues on the part of 
teachers in the course that are susceptible to reservations or remarks, identify and submit to the Director the 
course needs surveys, within the framework of teaching, teaching equipment, references and others of 
similar nature.
In accordance with the statutes shall be assisted by the CTCC which is made up by a student and a teacher 
of each year that constitute them. These elements provide an action of togetherness with their peers.
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A7.2. Adequação dos órgãos de governo (artigo 40.º e) e f) do RJIES): 
O IPBeja adota um modelo organizacional de base matricial, que promove a interação e transversalidade 
entre as suas unidades orgânicas, departamentos, cursos, serviços e gabinetes, tendo em vista a realização 
das ações que concretizam a sua missão e objetivos.
De acordo com o definido no RJIES, Artigo 40º, existem órgãos cuja composição e competências são o 
garante da autonomia científica e pedagógica da instituição, dos quais destacamos o Conselho Técnico-
científico, o Conselho Pedagógico, o Conselho para Avaliação e Qualidade, a Comissão Técnico Científica do 
Curso e o Conselho Geral, pela representatividade existente em cada um deles dos vários corpos, 
nomeadamente, docentes, não docentes e estudantes.
Do Conselho Técnico-Científico e de acordo com os estatutos do IPBeja fazem parte representantes dos 
vários grupos de docentes, nomeadamente professores de carreira, equiparados, docentes com o título de 
especialista e representantes de unidades de investigação. Estes docentes são eleitos pelos seus pares e 
representando cada uma das Escolas do Instituto. No âmbito das suas competências cabe a este órgão 
elaborar o seu próprio regimento 
(https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Regulamentos/Attachments/54/REGULAMENTO%
20DO%20CONSELHO%20TECNICO%20CIENTIFICO%20DO%20IPB.pdf), para além de ter funções 
deliberativas no que diz respeito à distribuição de serviço.
O Conselho Pedagógico que tem igualmente um regulamento próprio por si elaborado, 
https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Regulamentos/Attachments/53/REGULAMENTO%
20DO%20CONSELHO%20PEDAG%C3%93GICO%20DO%20IPB.pdf é composto em paridade por docentes de 
diversas categorias alunos das diferentes Escolas. 
A eleição dos representantes dos docentes é efetuada por Escola e por lista. O número de representantes 
dos docentes a eleger por cada Escola é proporcional ao número de docentes afetos aos departamentos nela 
sediados, em relação ao número total de docentes constantes nos cadernos eleitorais do Instituto. Os 
estudantes são eleitos, por listas, constituídas por 10 elementos efetivos e 10 elementos suplentes, em 
colégio eleitoral único, constituído pelo universo dos estudantes matriculados ou inscritos no IPBeja com 
capacidade eleitoral ativa e passiva. Para assegurar o respeito pela proporcionalidade e representatividade 
de todas as Escolas, os representantes efetivos e suplentes deverão pertencer sempre a todas elas.
No âmbito das suas competências e como evidência da sua intervenção na ´dimensão pedagógica da 
instituição destacamos a participação na avaliação do das unidades curriculares e na intervenção dos 
docentes, realizada pelos alunos. Após análise do relatório síntese de avaliação dos cursos elaborado pelo 
Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos e dos relatórios de autoavaliação elaborados pelas 
Comissões Técnico-Científicas dos mesmos, emitem pareceres e propostas de melhoria, conducentes a 
superar as fragilidades encontradas.

A7.2. Adequacy of the management bodies (article 40th e) and f) of RJIES): 
The IPBeja adopts an organizational model based on a matrix structure, which promotes interaction and 
transversal relations between its academic units, departments, courses, services and offices, with a view to 
holding actions that fulfill its mission and goals.
In accordance to the defined in RJIES, Article 40th, there are bodies whose composition and competencies 
are the guarantees of scientific and pedagogical autonomy of the institution, of which we have highlighted 
the Scientific-Technical Council, the Pedagogical Council, the Evaluation and Quality Council, the Scientific 
Technical Commission of the Course and the General Council, by the existing representativeness in each one 
of the various bodies, in particular, teachers, non teaching staff and students.
Various groups of teachers, including career teachers, compared, teachers with a specialist title and research 
representatives are part of the Scientific-Technical Council in accordance with the IP Beja statutes. These 
faculty members are elected by their peers and represent each of the Schools of the Institute. Within the 
scope of their powers it is up to this body to draw up its own rules 
(https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Regulamentos/Attachments/54/REGULAMENTO%
20DO%20CONSELHO%20TECNICO%20CIENTIFICO%20DO%20IPB.pdf ), in addition to deliberative functions 
that concern service distribution.
The Pedagogical Council also has a separate regulation prepared by it, 
https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Regulamentos/Attachments/53/REGULAMENTO%
20DO%20CONSELHO%20PEDAG%C3%93GICO%20DO%20IPB.pdf it is made up in equal parts by teachers of 
various categories and students of different schools.
The election of Teachers´ representatives is done by School and by list. The number of Teachers´ 
representatives to be elected by each School is proportional to the number of Teachers attached to 
departments based in it, in relation to the total number of teachers listed on the electoral roll of the Institute. 
Students are elected by lists, consisting of 10 effective members and 10 substitute members, in a single 
electoral college, composed by the universe of enrolled students or enrolled in IP Beja with active and 
passive electoral capacity. To ensure compliance with the proportionality and representation of all Schools, 
effective and substitute representatives shall always belong to all of them.
Within the scope of its powers and as evidence of their involvement in the pedagogical dimension of the 
institution we highlight the participation of students in the evaluation of the curricular units and in teacher 
intervention. Following the analysis of the summary report of course evaluation prepared by the Quality, 
Evaluation and Procedures Office and the self-evaluation reports prepared by the Scientific-Technical 
Commissions of the same, opinions and proposals for improvement are issued, conducive to overcoming the 
weaknesses found.
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A7.3. Sistema interno de garantia da qualidade (artigo 4º, nº 1 c) do RJAES):
Existe, a nível institucional, não estando certificado pela A3ES (segue para A7.3.2)

A7.3.1. Evolução do sistema (no caso de sistema certificado pela A3ES):
<sem resposta>

A7.3.1. System evolution (when system certified by A3ES)
<no answer>

A7.3.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES):
O Sistema Integrado da Qualidade (SIQ) do Instituto Politécnico de Beja (IPBeja), cujo âmbito engloba as 
atividades de “Ensino superior e investigação de cursos conducentes e não conducentes a grau e serviços 
associados do IPBeja e dos seus Centros de Investigação”, encontra-se suportado no seu Manual da 
Qualidade e em vários processos que descrevem o conjunto de atividades necessárias, os recursos e 
responsabilidade pelas mesmas e de forma controlada, que para além de cobrirem todos os requisitos 
constantes do Manual para o Processo de Auditoria, V1.2 de Outubro 2016 da A3ES, cumprem os requisitos 
da norma NP EN ISO 9001:2015.

Os atuais processos do IPBeja estão documentados em 18 procedimentos:
• PE01 Gerir a atividade académica
• PE02 Assegurar o ensino e aprendizagem
• PE03 Assegurar a investigação e desenvolvimento
• PE04 Empreendedorismo e Empregabilidade
• PE05 Assegurar a internacionalização
• PE06 Gerir a Biblioteca
• PE07 Gerir a ação social
• PE08 Gerir a experimentação
• PG01 Planear a estratégia
• PM01 Avaliar a satisfação das partes interessadas
• PM02 Auditar e melhorar continuamente
• PS01 Criar e controlar documentos e registos
• PS02 Comunicar interna e externamente
• PS03 Gerir os recursos humanos
• PS04 Gerir os sistemas de informação
• PS05 Gerir as infraestruturas
• PS06 Gerir as viaturas
• PS07 Assegurar as compras de bens e serviços

Para além dos procedimentos referidos o SIQ é também suportado em Regulamentos internos, impressos e 
registos onde se evidencia o cumprimento dos procedimentos implementados. Toda a documentação do SIQ 
está disponível para consulta de através de 
https://www.ipbeja.pt/servicos/gquap/Paginas/ProcessosProcedimentos.aspx
A Liderança do SIQ do IPBeja está na sua Presidência, que assume a responsabilidade máxima pelo 
cumprimento das regras estabelecidas nos procedimentos, assim como na promulgação da Política da 
Qualidade e da disseminação por todo o IPBeja e da consciencialização de todo o seu corpo docente e não 
docente.
A Presidência do IPBeja delega no Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos (GQAP) a 
operacionalização, monitorização e controlo do SIQ.
O GQAP tem as seguintes responsabilidades:
• Planear, executar, implementar e manter o Sistema de Gestão da Qualidade com vista à promoção e 
controlo da qualidade, à avaliação permanente e à promoção e proposta de boas práticas dos Procedimentos 
do IPBeja;
• Implementar os mecanismos de autoavaliação do desempenho do IPBeja, das suas Unidades Orgânicas, 
das suas atividades científicas e pedagógicas e dos seus serviços, estabelecidos pelo Conselho para a 
Avaliação e Qualidade;
• Desenvolver iniciativas e medidas concordantes com a coordenação do Conselho para a Avaliação e 
Qualidade do IPBeja, promovendo, neste contexto, as iniciativas tendentes à adoção sistemática de uma 
política de qualidade e respetiva monitorização, em todos os sectores e áreas de atuação do IPBeja, 
induzindo uma cultura e práticas institucionais nesse sentido e garantindo a sua efetiva e permanente 
concretização;
• Desenvolver iniciativas e medidas concordantes com a coordenação do Conselho para a Avaliação e 
Qualidade do IPBeja, promovendo, neste contexto, interna e externamente, propondo e desenvolvendo ainda 
ações de auditoria interna às estruturas organizativas e funcionais do IPBeja;
• Desenvolver iniciativas e medidas concordantes com a coordenação do Conselho para a Avaliação e 
Qualidade do IPBeja, promovendo a colaboração com os vários intervenientes no sentido de criar manuais 
de procedimentos a todos os níveis, a difundir após validados pelos órgãos legal e estatutariamente 
competentes do IPBeja.

O SIQ do IPBeja dispõe ainda de mecanismos de:
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• Planeamento (Plan), através do planeamento das suas atividades, na definição de objetivos da qualidade e 
de indicadores de monitorização de processos, para os quais define quais os recursos necessários, 
responsabilidades e prazos de implementação/conclusão.
• Execução (Do), garantindo o cumprimento dos objetivos e planeamento estabelecido através da prática dos 
seus procedimentos e regulamentos aprovados.
• Verificação (Check), garantindo o acompanhamento do cumprimento dos objetivos do SIQ, indicadores de 
monitorização dos processos e respetivos objetivos. Paralelamente o IPBeja garante a avaliação periódica 
do seu SIQ através da condução de auditorias internas, com vista a avaliar o cumprimento dos requisitos da 
A3ES assim como da norma NP EN ISO 9001:2015. Por fim a Presidência do IPBeja revê, pelo menos uma vez 
por ano o seu SIQ, avaliando o cumprimento de todas as atividades planeadas, definindo ações para não 
atingimento e planeia no SIQ para o período seguinte.
• Atuação (Act), o SIQ do IPBeja dispõe de mecanismos para atuar face a desvios ocorridos, assim como não 
conformidades/reclamações ou potenciais não conformidades, garantindo a correta identificação de causas 
ou potenciais causas, implementando ações, responsabilizando colaboradores pela sua implementação, 
acompanhando o seus estado e avaliando a eficácia das ações empreendidas, evitando assim a sua 
reincidência.

Durante ultimo trimestre de 2016, foi realizada auditoria interna ao SIQ com vista a avaliar o estado de 
cumprimento dos requisitos da norma NP EN ISO 9001:2015 e os referenciais da A3ES, encontrando-se neste 
momento em fase de implementação de ações referentes às constatações identificadas.

O SIQ do IPBeja e respetivos processos cruzam com os referenciais da A3ES:
Referencial 1 - Adoção de política para a garantia da qualidade e prossecução de objetivos de qualidade – 
MQ01 - Manual de Qualidade; PG01 - Planear a estratégia; PM02 – Auditar e melhorar continuamente; PS01 – 
Criar e controlar documentos e registos.
Referencial 2 – Conceção e aprovação da oferta formativa – PE02 – Assegurar o ensino aprendizagem; PE04 
– Empreendedorismo e empregabilidade; PE08 – Gerir a experimentação.
Referencial 3 – Ensino, aprendizagem e validação centradas no estudante – PE01 – Gerir a atividade 
académica; PE02 - Assegurar o ensino aprendizagem; PE06 – Gerir a biblioteca; PM01 – Avaliar a satisfação 
das partes interessadas.
Referencial 4 – Admissão de estudantes, progressão, reconhecimento e certificação – PE01 – Gerir a 
atividade académica; PE02 – Assegurar o ensino aprendizagem; PE04 – Empreendedorismo e 
empregabilidade; PE07 – Gerir a ação social.
Referencial 5 – Monitorização contínua e revisão periódica dos cursos – PE02 – Assegurar o ensino 
aprendizagem; PM01 – Avaliar a satisfação das partes interessadas.
Referencial 6 – Investigação e desenvolvimento / Investigação orientada e desenvolvimento profissional de 
alto nível – PE03 – Assegurar a investigação e desenvolvimento; PE04 – Empreendedorismo e 
empregabilidade; PE06 – Gerir a biblioteca; PE08 – Gerir a Experimentação.
Referencial 7 – Colaboração interinstitucional e com a comunidade – MQ01 - Manual da Qualidade; PE05 – 
Assegurar a internacionalização; PE07 – Gerir a ação social; PS01 – Criar e controlar documentos e registos; 
PS02 – Comunicar interna e externamente.
Referencial 8 – Internacionalização – PE05 – assegurar a internacionalização.
Referencial 9 – Recursos humanos - - PS03 – Gerir os recursos humanos.
Referencial 10 – Recursos materiais e serviços – PE06 – Gerir a biblioteca; PE07 – Gerir a ação social; PE08 – 
Gerir a experimentação; PS05 – Gerir as infraestruturas; PS06 – Gerir as viaturas; PS07 – Assegurar as 
compras de bens e serviços.
Referencial 11 – Gestão da informação – PM01 – Avaliar a satisfação das partes interessadas; PS01 – Criar e 
controlar documentos e registos; PS02 – Comunicar interna e externamente; PS04 – Gerir os sistemas de 
informação. 
Referencial 12 – Informação pública – MQ01 - Manual de Qualidade; PE01 – Gerir a atividade académica; 
PE04 – Empreendedorismo e Empregabilidade; PE07 – Gerir a ação social; PM01 – Avaliar a satisfação das 
partes interessadas; PS02 – Comunicar interna e externamente; PS04 – Gerir os sistemas de informação.
Referencial 13 – Caracter cíclico da garantia externa da qualidade – PM02 – Auditar e melhorar 
continuamente.

De salientar ainda que o IPBeja pretende obter o reconhecimento externo do seu SIQ, face à norma NP EN 
ISO 9001:2015 durante o ano de 2017.

A7.3.2. Brief description of system (when system not certified by A3ES):
The Integrated Quality System (SIQ) of the Polytechnic Institute of Beja (IP Beja), whose scope encompasses 
the activities of "Higher Education and research of courses conducive and non conducive to a grade and 
associated services of IP Beja and its Research Centers", is supported in its Quality Manual and in various 
processes that describe the set of activities needed, the resources and responsibility for them in a controlled 
way, which in addition to covering all requirements listed in the Manual for the Audit Process, V1.2 October 
2016 of A3ES, meet the requirements of the NP EN ISO 9001:2015 standard.

The current processes of IP Beja are documented in 18 procedures:
• PE01 Manage academic activity
• PE02 Ensure the teaching and learning
• PE03 Ensure the research and development
• PE04 Entrepreneurship and Employability
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• PE05 Ensure the internationalization
• PE06 Manage the Library
• PE07 Manage social action
• PE08 Manage experimentation
• PG01 Planning the strategy
• PM01 Evaluate the satisfaction of interested parties
• PM02 Audit and continuously improve
• PS01 Create and control documents and records
• PS02 Communicate internally and externally
• PS03 Manage human resources
• PS04 Manage information systems
• PS05 Manage the infrastructure
• PS06 Manage the vehicles
• PS07 Ensure the purchase of goods and services

In addition to the procedures referred to the SIQ is also supported in internal regulations, forms and records 
where the procedures implemented are evidenced. All SIQ documentation is available for consultation at 
https://www.ipbeja.pt/servicos/gquap/Paginas/ProcessosProcedimentos.aspx 
The SIQ Leadership of IP Beja lies in its presidency, which assumes the ultimate responsibility for 
compliance with the rules laid down in the procedures, as well as in the promulgation of the Quality Policy 
and the dissemination throughout IP Beja and awareness of its entire faculty and non-teaching staff.
The Presidency of IP Beja delegates in the Quality, Evaluation and Procedures Office (GQAP) the operation, 
monitoring and control of the SIQ.
The GQAP has the following responsibilities:
• Plan, implement, deploy and maintain the Quality Management System with a view to promoting and 
monitoring the quality, the ongoing assessment and promotion and the proposal of best practices 
procedures of IP Beja;
• Implement self-assessment mechanisms of the performance of IP Beja, of its academic units, its scientific 
and pedagogical activities and services, established by the Evaluation and Quality Council;
• Develop initiatives and measures in accordance to the Council coordination for the Evaluation and Quality 
of IP Beja, promoting, in this context, initiatives aimed at systematic adoption of a quality policy and 
monitoring, in all sectors and performance areas of IP Beja, inducing an institutional culture and practice in 
this direction and ensuring its effective and permanent fulfillment;
• Develop initiatives and measures in accordance to the Council coordination for the Evaluation and Quality 
of IP Beja, promoting, in this context, both internally and externally, by proposing and developing actions for 
internal audit to the organizational and functional structures of IP Beja;
• Develop initiatives and measures in accordance to the Council coordination for the Evaluation and Quality 
of IP Beja, promoting the collaboration with various actors in order to create procedure manuals at all levels, 
to be disseminated following validation by the legal and statutory authorities of IP Beja.

The SIQ of IPBeja also has mechanisms for:
• Planning (Plan), through the planning of its activities, the definition of quality objectives and indicators for 
monitoring of processes, for which it defines the resources needed, responsibilities and deadlines for 
implementation/completion.
• Implementation (Do), guaranteeing the fulfillment of the goals and planning established through the practice 
of its adopted procedures and regulations.
• Check (Check), ensuring the monitoring of compliance with the SIQ objectives, indicators for monitoring 
processes and their goals. In parallel IP Beja ensures periodic evaluation of its SIQ by conducting internal 
audits, in order to evaluate compliance with the requirements of the A3ES as well as the NP EN ISO 
9001:2015 standard. Finally, the Presidency of the IP Beja reviews, at least once a year its´ SIQ, assessing the 
fulfillment of all planned activities, defining actions for non-fulfillment and plans in the SIQ for the following 
period.
• Performance (Act), the SIQ of IP Beja has mechanisms to act in the face of deviations occurring, as well as 
non-compliance/complaints or potential non conformities, ensuring the correct identification of causes or 
potential causes, implementing actions, giving the responsibility to staff for its implementation, monitoring 
their condition and evaluating the effectiveness of the actions undertaken, thus preventing its recurrence.

During the last quarter of 2016, an internal audit was carried out to the SIQ with a view to assess the state of 
compliance with the requirements of the NP EN ISO 9001:2015 standard, and the frameworks of A3ES, and it 
is currently in the implementation process of actions relating to the findings identified.

A7.3.2.1 Link para o manual de qualidade:
https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Manuais%20de%

20Procedimentos/Manual_Qualidade_v3.pdf

A8. Ensino

A8.1. Procura e acesso (artigo 4º, nº 2 c) do RJAES):
Tem existido por parte do IPBeja uma preocupação em ajustar a oferta formativa à evolução da procura pelos 
diferentes níveis de formação, mantendo os níveis de procura através do alargamento da base social de 
recrutamento, da diversificação dos territórios de origem de novos estudantes e na resposta aos desafios de 
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lançar novas modalidades de ensino (e.g. Cursos Técnicos Superiores Profissionais).

O IPBeja, desenvolvendo a sua atividade num contexto territorial de baixa densidade populacional e de forte 
recessão demográfica, adotou um conjunto de estratégias integradas que lhe permitiram mitigar a 
diminuição de candidatos por via do concurso nacional de acesso ao ensino superior, tradicionalmente a 
principal via de acesso dos alunos que frequentam o Ensino Secundário (ES).

Em termos contexto, por uma questão de comparabilidade estatística (DGEEC/MCTES) e Pordata) 
relativização positiva dos resultados, relativamente aos quais há dados estatísticos, importa referir que o 
IPBeja desenvolve a sua missão na NUTS II Alentejo, tal como a Universidade de Évora, o Politécnico de 
Portalegre e o Politécnico de Santarém. É precisamente neste território que entre os anos letivos 2008/09 e 
2014/15, assistimos a uma quebra de 29,4% dos alunos matriculados no Ensino Secundário e Profissional, 
com os naturais impactos no número de alunos matriculados nas IES deste território, que registram no 
período homólogo uma quebra global de 24,5%. Se no ano letivo 2008/09 estavam matriculados no ES e 
profissional 35.484 alunos, em 2014/15 o número tinha caído para os 25.035 alunos matriculados. Já nas IES 
da NUTS II, em 2008/09 estavam matriculados no ensino superior 17.214 alunos, em 2014/15 esse número 
tinha caído (24,5%) para os 12.990. No mesmo período, o IPBeja passou dos 2.972 alunos matriculados para 
os 2.455, o que representa uma quebra de 17,4% inferior à do conjunto das IES da NUTS II Alentejo (24,5%), 
tendo mesmo neste período passado de uma percentagem relativa de 17,27% para os 18,90% do conjunto 
dos alunos matriculados no Ensino Superior neste território, naquilo que sob o ponto de vista da procura 
poderia ser considerado “conquista de quota de mercado” sob o ponto de vista da procura. Para além destes 
números, em que existem dados que nos permitem a comparabilidade com o ES e profissional, bem como 
com as outras IES da NUTS II, registámos 2.364 alunos matriculados no ano letivo 2015/16, já no presente 
ano letivo temos 2.500 estudantes matriculados no número comunicado em março (RAIDES).

Em termos da resposta à procura, e tendo por referência o ano letivo 2015/16, de acordo com as estatísticas 
da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, o IPBeja colocou através do Concurso Nacional de 
Acesso (CNA) 506 vagas, distribuídas pelos 14 cursos de 1.º ciclo, tendo a procura superado esse número, 
pois inscreveram-se 576 alunos pela 1.ª vez, através de todos os regimes. Através do CNA o IPBeja registou 
267 inscritos no 1.º ano, pela 1.ª vez, através do regime geral de acesso, totalizando 272 inscritos pela 1.ª vez 
através do mesmo regime. Desta forma, e tendo em conta as vagas colocadas a concurso (506) o IPBeja 
registou 51,7% como taxa de ocupação de inscritos pela 1.ª vez através do regime geral de acesso. Contudo, 
os inscritos no 1.º ano, pela primeira vez, totalizaram 559 alunos, o que indicia a relevância da diversidade na 
captação de estudantes para as licenciaturas.

O facto do IPBeja ter registado no ano letivo 559 alunos inscritos no 1.º ano pela 1.ª vez, nos cursos de 1.º 
ciclo, resulta de uma forte aposta nos diferentes regimes de acesso e de ingresso, com o objetivo de 
diversificar a base social de recrutamento. Institucionalmente existe uma aposta consolidada na promoção 
dos Concursos Especiais de Ingresso, nomeadamente através do ingresso através das provas de avaliação 
especialmente adequadas para Maiores de 23 anos; do acesso para os alunos detentores dos diplomas de 
Especialização Tecnológica (DET); e para Titulares de Cursos Superiores. 

Dos três Concursos Especiais, as provas especialmente adequadas para maiores de 23 anos e o concurso 
para os titulares de um DET, representam a maioria dos inscritos através dos concursos especiais, com 
particular destaque no ano letivo 2015/16 para os detetores de um DET. Tal facto ficou a dever-se à grande 
aposta que o IPBeja manteve nos Cursos de Especialização Tecnológica (CET), até à introdução dos Cursos 
de Especialização Tecnológica no ano letivo 2014/15. Esta opção institucional de oferecer, durante vários 
anos, 9 cursos de Especialização Tecnológica, em funcionamento de acordo com a procurar e numa lógica 
de fileira formativa articulada com os cursos do 1.º ciclo, teve como objetivo alargar a base social de 
recrutamento de novos estudantes aos cursos profissionais. Isto tanto a cursos profissionais e decorrer em 
escolas de ensino profissional, como em escolas de Ensino Secundário que passaram a oferecer cursos 
profissionais. Em ambos os casos, é conhecida a dificuldades dos estudantes em realizarem com sucesso 
os diferentes exames nacionais de acesso, sem os quais, e mesmo concluindo os cursos profissionais 
equivalentes ao 12.º ano, não poderiam aceder a uma licenciatura através do concurso nacional de acesso. 
Desta forma, os cursos de especialização tecnológica constituíram-se como uma verdadeira opção de 
prosseguimento de estudos, o que foi devidamente estimulado pelo IPBeja através de mais e melhor 
informação prestada aos potenciais candidatos interessados em prosseguir estudos.

Com a criação dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais pelo Decreto-Lei n.º 43/2014 (atualmente 
regulados pelo Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 
63/2016, de 13 de setembro) e tendo em conta que esta modalidade de ensino iria substituir os cursos de 
especialização tecnológica naquilo que era a base de recrutamento de novos estudantes, de imediato foi 
constituído um grupo de trabalho em 2014 que preparou as condições de base para a criação e aprovação 
dos três primeiros cursos logo em 2014, dos quais funcionaram logo 2 no ano letivo 2014/15, e de mais 14 
cursos em 2015, dos quais entraram em funcionamento mais 8 cursos no ano letivo 2015/16, perfazendo um 
número de 10 cursos em funcionamento do total de 17 cursos TESP que fazem parte do atual portefólio 
desta modalidade de ensino.

No que se refere à procura pelos cursos TESP, no ano letivo 2015/2016 o IPBeja tinha 190 inscritos, dos 
quais 178 estavam inscritos no 1.º ano pela 1.ª vez, distribuídos por 10 cursos em funcionamento. Já no ano 
letivo 2016/17, o IPBeja conta com15 cursos TESP em funcionamento, de um conjunto de 17 aprovados, num 
total de 381 alunos matriculados. Esta evolução na procura exemplifica o esforço de recrutamento efetuado e 

Página 13 de 147AINST/16/00007 — Relatório de autoavaliação institucional

09-10-2017http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...


a assertividade da oferta formativa nesta modalidade de ensino, em função da procura no território de 
intervenção. E, em termos da base de recrutamento, confirma-se a procura destes cursos por parte de 
alunos do ensino profissional que, por idiossincrasias próprias, não ingressariam no ensino superior se não 
existisse esta oferta formativa.

Relativamente aos mestrados, o IPBeja conta com uma oferta estável de 12 cursos de 2.º ciclo, articulados 
numa lógica de fileira com os cursos TESP e os cursos de 1.º ciclo, em função da área de educação e 
formação. No conjunto dos cursos de mestrado há a preocupação que deem resposta às necessidades do 
tecido socioeconómico regional, o que permite alargar a procura de candidatos que já estão no mercado de 
trabalho e que retiram da frequência de um mestrado as mais-valias decorrentes da valorização académica.

Numa lógica de resposta às necessidades do mercado, nomeadamente daquelas que emergem das próprias 
solicitações das empresas, de referir que o IPBeja também tem desenvolvido cursos à medida das 
necessidades. Refira-se por exemplo uma pós-graduação em Turismo Industrial criada em conjunto com o 
Sinestecnopolo dando resposta a uma necessidade concreta. 

Para aumentar a base de recrutamento, nomeadamente a formação de ativos, o IPBeja também tem 
procurado criar cursos a distância (Licenciatura em Solicitadoria) ou que funcionam em horário pós-laboral 
(Gestão de Empresas), e com isto tem conseguido conquistar candidatos com especificidades próprias. Da 
mesma forma, foi criado um Centro de Línguas e Culturas que tem oferecido cursos de línguas de curta 
duração, bem como uma Unidade de Formação ao Longo da Vida cuja missão é oferecer ao mercado cursos 
de formação contínua. 

A8.1. Demand and admission (article 4th, no. 2 c) of RJAES):
IP Beja has had a concern in adjusting training offer to the development of demand through different training 
levels, maintaining demand levels through the enlargement of the social recruitment base, the diversification 
of the territories of origin of new students and responding to the challenges of launching new forms of 
teaching (e.g. Higher Vocational Technical Courses).

IP Beja, while developing its activity in a context of low population density and strong demographic 
recession, adopted a set of integrated strategies that enabled it to mitigate the reduction of candidates 
through the national competition for access to higher education, traditionally main access route for students 
attending Secondary Schools (ES).

In terms of context, as a matter of statistical comparability (DGEEC/MCTES) and Pordata) the positive 
relativization of results, in regard to those where there is statistical data, it should be noted that IP Beja 
develops its mission in NUTS II Alentejo, like the University of Évora, the Polytechnical Institute of Portalegre 
and the Polytechnical Institute of Santarém. It is precisely in this territory that between academic years 
2008/09 and 2014/15, a fall of 29.4% was witnessed in students enrolled in Secondary and Vocational 
Education, with natural impacts on number of students enrolled in IES in this territory, which recorded in the 
same period an overall drop of 24.5%. If in the academic year 2008/09, 35,484 students enrolled in ES and 
vocational, in 2014/15 the number had fallen to 25,035 students enrolled. Whereas in the EIS of NUTS II, in 
2008/09 17,214 students were enrolled in higher education, in 2014/15 this number had fallen (24.5%) to 
12,990. In the same period, IP Beja went from 2,972 students enrolled to 2,455, representing a fall of 17.4%, 
lower than combined IES of NUTS II Alentejo (24.5%), and even in this period went from a relative percentage 
of 17.27% to 18.90% of the total number of students enrolled in Higher Education in this territory, which from 
the demand point of view could be considered an "increase in market share". In addition to these figures, 
where there is data that allows us to compare with ES and vocational, as well as with other IES of NUTS II, we 
recorded 2,364 students enrolled in academic year 2015/16, and this academic year we have 2,500 students 
enrolled in the number reported in March (RAIDES).

As a response to demand, and by reference to academic year 2015/16, according to statistics from the 
Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, IP Beja placed through the National Competition for 
Access (CNA) 506 vacancies, distributed throughout 14 1st cycle courses, the demand exceeding this 
number, as 576 students registered for the first time, through all the regimes. Through CNA IP Beja recorded 
267 enrolled in the first year for the first time, through the general access system, totaling 272 entered for the 
first time using the same system. This way, and taking into account the vacancies put out to tender (506) IP 
Beja registered 51.7% as enrolled occupancy rate for the first time through the general access system. 
However, registrations in the 1st year, for the first time, totaled 559 students, which indicate the relevance of 
diversity in the uptake of students for undergraduate courses.

The fact that IP Beja registered in the academic year 559 students enrolled in the 1st year for the 1st time in 
the 1st cycle derives from a strong commitment to different access and entry regimes, with the aim of 
diversifying the social base of recruitment. Institutionally there is a consolidated focus on the promotion of 
Special Tenders for Access, in particular entry with assessment tests which are particularly appropriate for 
More than 23 years; access for students holders of degrees of Technological Specialization (DET); and for 
holders of Higher Education courses.

Of the three special tenders, the assessments particularly appropriate for More than 23 years and the tenders 
for DET holders represent the majority of the entries through special tenders, with particular emphasis on the 
academic year 2015/16 for DET holders. This was due to the large commitment made by IP Beja in 
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technological specialization courses (CET), until the introduction of technological specialization courses in 
the academic year 2014/15. This institutional option to offer, during several years, 9 technological 
specialization courses, operating in accordance to demand and in a logical row of articulated training 
combined with the 1st cycle courses, aimed to broaden the social recruitment base of new students to 
vocational courses. Both at the level of vocational courses and those ongoing in vocational education 
schools, as in secondary schools which started to offer vocational courses. In both cases, it is known the 
difficulties of students in carrying out successfully the various national exams for access, without whom, and 
even completing the vocational courses equivalent to 12th grade, could not access a degree through the 
national competition for access. In this way, technological specialization courses constituted themselves as 
a real option for further studies, which was duly stimulated by IP Beja through the supply of more and better 
information provided to potential applicants interested in pursuing studies.

With the creation of Higher Vocational Technical Courses by Decree-Law Nº 43/2014 (currently regulated by 
Decree-Law no. 74/2006, of March 24, in the wording given to it by Decree-Law Nº 63/2016 of 13 September) 
and taking into account that this form of education would replace technological specialization courses in 
what was the basis for recruitment of new students, a working group was immediately formed in 2014 which 
prepared the basic conditions for the creation and approval of the first three courses in 2014, of which 2 
opened in academic year 2014/15, and 14 more courses in 2015, of which 8 courses came into operation in 
2015/16, comprising a number of 10 courses in operation of the total of 17 TESP courses which are part of the 
current portfolio of this mode of education.

As regards the demand for TESP courses, in academic year 2015/2016 IP Beja had 190 students enrolled, of 
whom 178 were enrolled in the 1st year for the first time, distributed over 10 courses in operation. In 2016/17, 
IP Beja has 15 TESP courses in operation out of a group of 17 approved with a total of 384 students enrolled. 
This evolution in demand exemplifies the recruitment effort made and the assertiveness of training offer for 
this type of education, as a result of demand in the territory of intervention. And, in recruitment terms the 
demand of these courses by vocational education students is confirmed which, by their own idiosyncrasies, 
would not have entered in higher education if this training offer was not available.

In regard to Master degrees, IP Beja provides a stable offer of 12 2nd cycle courses, articulated in a logical 
row with TESP courses and 1st cycle courses, depending on the area of education and training. In all Masters 
courses there is the concern that they respond to the needs of the regional socio-economic fabric, which 
enables to extend the search for candidates who are already in the job market and that derive from the 
attendance of a Master´s the added values arising from academic promotion. In regard to this training offer, 
IP Beja had in the academic year 2015/16 310 students enrolled, a number that this academic year (2016/17) 
rose to 366, in a very positive development of demand for this training offer.

In a response logic to market needs, namely those arising from companies´ own requests, it should be noted 
that IP Beja has also developed courses tailored to needs. It should be mentioned for example a post-
graduate degree in Industrial Tourism created in conjunction with Sinestecnopolo responding to a real need.

To increase the recruitment base, including training of assets, IP Beja also sought to create distance courses 
(Degree for Solicitors) or that operate in the evenings (Business Management), and with this it has succeeded 
in winning candidates with specific characteristics. In the same way, a Center of Languages and Cultures 
was created which has offered short term language courses, as well as a Training Unit Throughout Life 
whose mission is to offer the market ongoing training courses.

A8.2. Sucesso escolar (artigo 4º, nº 2 d) e e) do RJAES): 
Pela necessidade de assegurar o normal funcionamento da instituição, de acordo com critérios de 
excelência e rigor, e pelo impacto que têm na instituição, o insucesso escolar e o abandono, são fatores que 
representam duas preocupações permanentes. Considerando que uma política integrada de combate ao 
insucesso escolar e a prevenção do abandono académico dependem em parte do conhecimento sobre a sua 
forma de manifestação assim como da complexidade dos fatores que os determinam, o IPBeja tem vindo a 
desenvolver um trabalho de sistematização e monitorização neste domínio. Esta reflexão tem permitido uma 
atuação preventiva dirigida a solucionar as fragilidades detetadas, através da implementação de medidas de 
política institucional, definidas pelos órgãos de gestão.
Das medidas de promoção do sucesso académico e combate ao abandono, realce-se desde logo, o trabalho 
realizado no momento da entrada do estudante na instituição, que permite definir o perfil do aluno 
matriculado no 1º ano do curso/1ª vez no IPBeja. Trata-se de um estudo que é realizado desde 2013/14 e que 
permite conhecer alguns traços relativos às suas competências socio-relacionais (adaptação e inserção no 
contexto académico, investimento relacional e social) e fatores de ordem biopsicológica (saúde física e 
psicológica, qualidade de vida e bem-estar e satisfação com a vida).
Noutro âmbito, e de forma a identificar as causas que motivaram alguns estudantes a não efetuarem 
matrícula no ano letivo seguinte, são identificados, até ao final do 1º semestre, aqueles que, estando 
matriculados no ano transato e em condições de prosseguirem os seus estudos, não efetuaram matrícula na 
instituição. Considerando que as causas poderão ser de natureza extrínseca ou intrínseca, relacionadas com 
o contexto, a instituição ou o próprio sujeito, é feito o contato por email ou via telefónica. Este recurso 
permite conhecer as justificações aludidas pelos estudantes para a não matrícula e, quando a razão 
apontada é de natureza económica, são disponibilizados um conjunto de soluções para dar resposta ao seu 
problema, como sejam as bolsas de mérito, bolsas BUD, entre outras. 
É também efetuada a monitorização da assiduidade dos estudantes, promovendo um registo mensal da 
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mesma, assim como a monitorização do insucesso ao longo do ano letivo. Neste ultimo caso, após terminar 
o 1º semestre e o período de lançamento das classificações em pauta das várias unidades curriculares 
(UC’s), é feito um estudo identificando os alunos que não obtiveram sucesso em mais de 50% das UC’s e é 
dado conhecimento desse facto ao diretor da Unidade Orgânica, que por sua vez faz chegar essa informação 
aos coordenadores de curso. No final de cada semestre, de forma a avaliar o grau de satisfação dos alunos 
face ao funcionamento de cada UC e à intervenção do(s) docente(s), é-lhes aplicado um questionário. De 
acordo com os resultados obtidos relativamente a estes dois indicadores, deverão ser intensificadas as 
estratégias já utilizadas e definir outras que conduzam à obtenção dos melhores resultados possíveis. 
Ainda temos que destacar o relatório síntese de avaliação dos cursos e os relatórios de autoavaliação 
elaborados pelas Comissões Técnico-científicas elaborados desde o ano letivo 2008/2009, os quais se 
encontram disponiveis em https://www.ipbeja.pt/servicos/gquap/Paginas/DocumentosInternos.aspx,
Tendo em consideração os alunos com dificuldades de aprendizagem, é promovida a realização de aulas que 
proporcionam a obtenção de pré-requisitos em algumas unidades curriculares específicas pertencentes ao 
1º ano dos planos de estudo. 
Através da Equipa de Coordenação do Regime Aplicável ao Estudante com Necessidades Educativas é 
efetuada a referenciação e acompanhamento dos alunos com necessidades educativas especiais, a 
identificação destes alunos permite o seu encaminhamento e acompanhamento pelos serviços do IPBeja que 
dispõem de meios para o efeito. De forma similar, mas através da Equipa de apoio à integração social do 
estudante do IPBeja, no âmbito da integração dos estudantes na sociedade académica pelos pares, é 
efetuada a referenciação e acompanhamento dos alunos que revelem dificuldades de integração social, 
sendo promovidas ações de acompanhamento e de integração na instituição e comunidade envolvente.
Apesar dos esforços desenvolvidos, os resultados ainda não correspondem às nossas expetativas. De 
acordo com os dados constantes no QUAR do IPBeja, no que se refere às taxas de conclusão de curso 
(sucesso) assim como relativamente ao abandono, podemos concluir que, nos anos 2014, 2015 e 2016 os 
resultados oscilaram, sendo que em 2015 foram mais favoráveis. Assim, no que se refere ao sucesso, os 
valores situaram-se no ano de 2014 em 64%, 2015 em 70% e 2016 em 68%. Por sua vez, relativamente ao 
abandono a tendência foi igual, a saber, 2014 - 14%, 2015-(13% e 2016 -14%.
É ainda possível referir alguns dados referentes ao tempo médio de conclusão dos cursos tendo em 
consideração a sua duração e ainda as taxas de progressão anual.
No que respeita ao tempo médio de conclusão para os anos letivos de 2013/14, 2014/15 e 2015/16 os 
resultados para os cursos com duração de três anos são respetivamente de 4,04; 3,93 e 3,82 o que 
representa um indicador que tem vindo a evoluir positivamente. Para os cursos de 4 anos os resultados são 
de 4,05, 4,14 e 4,17, valores muito próximos da duração real dos cursos o que nos pode levar a concluir 
sobre a quase inexistência de repetência.
Relativamente à taxa de progressão verificamos, de acordo com os dados obtidos, que em 2013/14 79% dos 
alunos transitaram para o ano curricular seguinte, taxa muito idêntica verificou-se em 2014/15 (80%), 
baixando este valor para 72% em 2015/16.

A8.2. Academic success (article 4th, no. 2 d) and e) of RJAES): 
The need to ensure the normal institutional operation in accordance to the criteria of excellence and rigor 
and the impact these have on the institution, school failure and drop out are factors that represent two 
permanent concerns. Whereas an integrated policy for combating school failure and the prevention of 
academic drop out depends partly on knowledge about their form of expression as well as the complexity of 
factors that determine it, IP Beja has developed systematization and monitoring work in this area. This 
reflection has permitted preventive action aimed at resolving the weaknesses found, through the 
implementation of institutional policy measures, as defined by the management bodies.
Of the measures for promotion of academic success and combating drop out, it should be emphasized from 
the outset the work carried out at the time of student entry into the institution which enables the definition of 
the student profile enrolled in the first year of the course/first time in IP Beja. It is a study that has been 
conducted since 2013/14 and which makes it possible to find out some aspects concerning its socio-
relational responsibilities (adaptation and integration in the academic context, social and relational 
investment) and biopsychological factors (physical and psychological health, quality of life and well-being 
and satisfaction with life).
In another context and in order to identify the causes that led some students to fail to enroll in the next 
academic year it is identified, until the end of the first semester, those students who, being enrolled in the 
previous year and in conditions of continuing their studies, failed to enroll in the institution. Whereas the 
causes can be extrinsic or intrinsic, related to the context, the institution or the subject itself, contact is made 
by email or telephone. This resource makes it possible to know the reasons mentioned by students for non 
enrolment, and when the reason provided is of an economic nature, a set of solutions are made available to 
respond to the problem, as merit based grants, BUD grants, among others. 
The monitoring of students attendance is also performed, promoting a monthly record of the same, as well as 
failure monitoring throughout the academic year. In this last case, following the conclusion of the 1st 
semester and the setting of grades in the various curricular units (UC's), a study is made identifying the 
students who were unsuccessful in over 50% of UC's and the Director of the Academic Unit is made aware of 
that fact, who passes this information onto the course coordinators. At the end of each semester, in order to 
assess student satisfaction levels in regard to the operation of each UC and faculty member(s) intervention, a 
questionnaire is applied. According to the results obtained from these two indicators, the strategies already 
in use should be intensified and others established that lead to the achievement of best possible results. 
We still have to highlight the course evaluation summary report and the self-evaluation reports produced by 
Scientific-technical commissions which have been prepared since 2008/2009, all of which are available at 
https://www.ipbeja.pt/servicos/gquap/Paginas/DocumentosInternos.aspx ,
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Taking into account students with learning difficulties, holding of classes is promoted that provide the 
obtaining of prerequisites in some specific curricular units belonging to the 1st year of study plans. 
Through the Coordination Team in the Regime Applicable to Students with Educational Needs, the referral 
and monitoring of students with special needs education is made, the identification of these students allows 
their referral and follow-up by IP Beja services that have the means to do so. Similarly, but through the social 
integration of IP Beja students support team, within the framework of integration of students in academic 
society by peers, the referral and monitoring of students who show difficulties in social integration is 
performed, follow up actions and integration into the institution and surrounding community are being 
performed.
Despite efforts made, the results do not yet match our expectations. According to the data presented in the IP 
Beja QUAR, in relation to completion rates (success) as well as in relation to drop out, we can conclude that, 
in 2014, 2015 and 2016 the results fluctuated, being that in 2015 there were more favorable. So, in terms of 
success, the values were found to be 64% in 2014, 70% in 2015 and 68% in 2016. In turn, in relation to drop 
out the trend was equal, namely 2014 - 14%, 2015-(13% and 2016 -14%.
It is also possible to relate some data regarding the average completion time of courses taking into account 
their duration and the annual rate of increase.
As regards the average completion time for academic years of 2013/14, 2014/15 and 2015/16 the results for 
courses with a duration of three years are respectively of 4.04; 3.93 and 3.82 which shows an indicator that 
has evolved positively. For 4 year courses, the results are 4.05, 4.14 and 4.17, values very close to the actual 
duration of courses which could lead us to conclude about the near absence of repetition.
In regard to progression rate we observed, in accordance to the data obtained, that in 2013/14 79% of 
students passed to the following curriculum year, a very identical rate to 2014/15 (80%), this value falling to 
72% in 2015/16.

A8.3. Ligação à investigação orientada (artigo 4º, nº 2 h) do RJAES):
A participação dos estudantes em atividades de investigação é incentivada e concretizada através das 
seguintes atividades:
• Os TESP, licenciaturas e mestrados incluem no seu plano de estudos unidades fortemente baseadas no 
trabalho autónomo dos estudantes, nomeadamente estágio, projeto, ou outras mais específicas como por 
exemplo projeto integrado ou ensino clínico. 
• Desde 2015 o IPBeja tem aberto candidaturas a “bolsas de mérito social” Apesar das atividades possíveis 
serem muito diversas, algumas das propostas têm sido apresentadas por docentes e têm permitido inserir 
alguns alunos em atividades de I&D independentemente do ano e ciclo de estudos que estão a frequentar.
• Os alunos são convidados a participar nos eventos realizados, nomeadamente workshops, palestras, 
congressos, seminários e exposições. Através dos docentes e das coordenações de cursos, os alunos no 
período letivo deslocam-se aos eventos que estejam a decorrer em simultâneo.
• Diversos cursos de curta duração em que os alunos podem participar ou são mesmo os principais 
destinatários.
• No âmbito dos diversos ciclos de estudos, são organizadas visitas de estudo consideradas relevantes para 
os alunos. O processo é organizado pelas coordenações de curso com base em formulários preenchidos 
pelos docentes.
• As provas finais das unidades curriculares de estágio ou projeto são públicas e abertas à assistência por 
alunos.
As atividades direcionadas aos alunos são listadas nos relatórios anuais de atividades do IPBeja e ainda nos 
relatórios de autoavaliação elaborados pelas Comissões Técnico-Científicas dos Cursos realizados 
anualmente

A8.3. Link to oriented research (article 4th, no. 2 h) of RJAES):
The participation of students in research activities is encouraged and accomplished through following 
activities:

• TESP, degrees and Masters of Science (MSc) include in its plan of studies units which are strongly based 
on the autonomous work of the students, namely internships, projects, or others much more specific such as 
integrated project or clinical education. 
• IPBeja has opened “social merit scholarships” applications since 2015. Notwithstanding the great variety of 
available activities, some of the proposals have been submitted by lecturers and have allowed some students 
to take part in R&D activities, regardless of the year and the cycle of studies they are attending.
• Students are invited to participate in events, namely workshops, lectures, congresses, seminars and 
exhibitions. In the academic year, through the lecturers and the courses’ coordination, students attend 
events which are taking place simultaneously.
• Several short-term courses in which students can participate or are even the main recipients.
• Within the different cycles of studies, relevant study visits to students are organised. The process is 
organised by the course coordination based on forms filled by lecturers.
• The final exams of the internship or project curricular units are public and open to students’ attendance.

Students’ driven activities are listed in the annual activity reports of IPBeja and also in self-assessment 
reports conducted yearly and written by the Technical-Scientific Commissions of the Courses.

A8.4. Inserção dos diplomados no mercado de trabalho (artigo 4º, nº 2 f) do RJAES): 
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Após o percurso académico e concluído o ciclo de estudos, é imperioso, para além do cálculo da taxa de 
diplomados, as instituições do ensino superior conhecerem os níveis de empregabilidade dos mesmos e 
perceber se a formação obtida corresponde às necessidades do mercado de trabalho. Assim, para obter 
estas respostas é necessário conhecer a opinião, não só dos diplomados mas também das entidades onde 
os mesmos desempenham as suas atividades profissionais.
Para o efeito, o IPBeja tem um Gabinete de Inserção na Vida Ativa (GIVA) que tem como principais objetivos 
auxiliar a inserção dos diplomados no mercado de trabalho, disponibilizando informação e promovendo um 
conjunto de ações que facilitem a sua integração e o acompanhamento do seu percurso profissional. 
Com o objetivo de conhecer o perfil de saída e as taxas de empregabilidade destacamos alguns trabalhos 
que são desenvolvidos anualmente no IPBeja e outros que não tendo essa periodicidade foram realizados 
em parceria com outras instituições e que tiveram uma expressão nacional. De entre estes últimos, 
destacamos os estudos “Preparados para Trabalhar” destinado a conhecer o desenvolvimento de 
competências transversais na formação inicial dos diplomados e “Novos Mercados de Trabalho e Novas 
Profissões”, com a participação de instituições empregadoras, com o objetivo de conhecer o sentimento 
destas face ao desempenho profissional de jovens licenciados, no âmbito do Consórcio “Maior 
Empregabilidade”.
No âmbito do auxilio à inserção no mercado de trabalho dos diplomados é promovida a divulgação de 
ofertas de emprego utilizado para o efeito diversos canais de informação, designadamente, a página do 
IPBeja (sub site do GIVA) as redes sociais (Facebook), e ainda o envio de e-mail a todos os diplomados. 
No IPBeja foi criada a IncubadoraIPBeja que se destina a oferecer à comunidade académica, aos diplomados 
e a toda a população em geral um conjunto de serviços (consultoria, apoio técnico, etc) na área do 
empreendedorismo, visando estimular a criação e o desenvolvimento de atividades empresariais ou de caris 
social (entidades sem fins lucrativos), apoiando os empreendedores no processo de desenvolvimento de 
ideias de negócio, de preferência em sectores inovadores e com potencial de crescimento, visando 
incentivar e facilitar a sua implementação no mercado num ambiente potenciador do seu sucesso e, desta 
forma, no âmbito das suas atribuições, contribuir e participar, enquanto polo dinamizador de sinergias 
potenciadoras do desenvolvimento, na promoção de atividades de ligação à sociedade tendentes à 
transferência e valorização económica do conhecimento como forma de desenvolvimento socioeconómico 
da Região.
Internamente, e com uma periodicidade anual, procede-se a inquéritos de satisfação aplicados aos 
diplomados que concluíram o seu ciclo de estudos há menos de 2 anos sobre a sua situação 
socio/profissional, bem como o impacto da formação obtida na atividade profissional.
A estes jovens diplomados é-lhes solicitado, em primeiro lugar, que respondam a um questionário on-line 
constituído por questões que permitam saber se estão empregados, há quanto tempo estão empregados e 
se desempenham essa atividade no âmbito da área de formação do curso que concluíram. Caso não 
tenhamos obtido resposta on-line, procuramos fazer este contacto via telefone, recorrendo à base de dados 
existente no IPBeja. Para além disso procura-se ainda saber sobre a importância de um conjunto de 
competências transversais que possam ter impacto na sua atividade profissional como sejam, planeamento 
e organização, resolução de problemas, comunicação oral, comunicação escrita, e outras mais específicas 
como por exemplo as competências técnicas. Todos os relatórios/estudos efetuados neste domínio estão 
disponíveis internamente (on-line) e podem ser consultados através do link 
https://www.ipbeja.pt/servicos/giva/Paginas/default.aspx.
No âmbito dos estudos internos realizados sobre o número de diplomados e as taxas de empregabilidade 
nos últimos três anos em análise, nomeadamente 2012/13, 2013/14 e 2014/15 pudemos verificar que, no 
primeiro dos anos referidos o número de diplomados foi menor que nos restantes (399), sendo o mais 
elevado em 2013/14 (495), existindo um decréscimo no último face ao anterior (450).
Através da monitorização da situação profissional dos diplomados, concluímos que as taxas de 
empregabilidade nos anos referidos anteriormente tiveram uma ligeira redução quer quando analisamos esta 
variável em termos globais ou quando a relacionamos com a área do curso.
Na primeira encontrámos valores que oscilaram entre 78% (2013), 72,5% (2014) e 68% (2015). Se tivermos em 
atenção apenas a área específica do curso os resultados foram os seguintes: 56% (2013), 56,4% (2014) e 52% 
(2015). Consideramos que estes valores são o espelho da realidade socioeconómica do país neste período 
onde se verificou uma recessão económico com reflexos no acesso ao mercado de trabalho. 

A8.4. Integration of graduates in the job market (article 4th, no. 2 f) of RJAES): 
Following completion of the academic path and the study cycle, it is essential, in addition to the calculation 
of the graduation rate, for institutions of higher education to ascertain employability levels and understand 
whether the training obtained matches the labor market needs. Thus, to obtain these answers it is necessary 
to ascertain the opinion, not only of graduates but also of the organizations where they carry out their 
professional activities.
For this purpose, IP Beja has an Office for Integration in Active Life (GIVA) whose main objectives is to assist 
graduate integration in the labor market, providing information and promoting a set of actions which facilitate 
their integration and monitoring their professional career. 
With the objective to determine exit profile and employability rates we highlight some works that are annually 
developed in IP Beja and others which do not have such periodicity but were conducted in partnership with 
other institutions and had national representativeness. Among the latter, we highlight the studies 
"Preparados para Trabalhar" program to determine transversal skills development in initial graduate training 
and "Novos Mercados de Trabalho e Novas Profissões", with the participation of employers, with the purpose 
of finding out their feelings in terms of young graduate professional performance within the framework of the 
consortium "Greater Employability".
In the context of aiding graduate integration in the labor market the dissemination of employment offers is 
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promoted using several information channels, namely, the IP Beja page (sub site of the GIVA) social 
networks (Facebook), and also sending an e-mail to all graduates. 
The IP Beja Incubator was intended to offer the academic community, graduates and the entire population in 
general a set of services (consulting, technical support, etc) in entrepreneurism, seeking to stimulate the 
creation and development of business activities or of a social nature (nonprofit), supporting entrepreneurs in 
the process of developing business ideas, preferably in innovative sectors and with growth potential, aiming 
to encourage and facilitate their market implementation in an environment that encourages their success 
and, thus, within the scope of its responsibilities, contribute and participate as a hub to foster enhancement 
development synergies, in the promotion of activities connected to society intended to transfer and 
economically enhance knowledge as a form of regional socio-economic development.
Internally, and with an annual periodicity, satisfaction surveys are applied to graduates who completed their 
study courses within the last 2 years regarding their socio/professional situation, as well as training impact 
of the training obtained in the professional activity.
These young graduates are firstly asked to respond to an online questionnaire consisting of questions to 
determine if they are employed, how long have they been employed and if they perform this activity within 
the training area of the course they have completed. If an online answer was not obtained, this contact is 
made via telephone, using the existing IP Beja database. Furthermore it is sought to find out the importance 
of a set of transversal skills that may have an impact on their professional activities such as planning and 
organization, problem solving, spoken and written communication, and other more specific such as for 
example technical skills. All reports/studies carried out in this field are internally available (online) and can be 
accessed via the link https://www.ipbeja.pt/servicos/giva/Paginas/default.aspx .
In the context of internal studies conducted on the number of graduates and employability rates in the last 
three years under review, including 2012/13, 2013/14 and 2014/15 we were able to verify that, in the first of the 
years referred graduate numbers were lower than in the others (399), the highest being in 2013/14 (495), there 
is a decrease in the latter compared to the previous (450).
Through monitoring the professional situation of graduates, we conclude that employability rates in the years 
mentioned earlier suffered a slight reduction either when we analyze this variable in global terms, or when we 
relate it to the course area.
In the first we found values that ranged from 78% (2013), 72.5% (2014) and 68% (2015). If we take into 
consideration only the specific course area the results were as follows: 56% (2013), 56.4% (2014) and 52% 
(2015). We believe that these values are the mirror of the socio-economic realities of the country during this 
period when there was an economic recession with consequences on labor market access.

A9. Corpo Docente

A9. O corpo docente (artigo 4º, nº 1 b) do RJAES, artº 44, 45 e 49 do RJIES):
O corpo docente do IPBeja é atualmente composto por 266 elementos, sendo 138 do género feminino e 128 
do masculino, o que demonstra a existência de grande paridade relativamente a esta variável. Estes 
docentes estão alocados em 8 departamentos do IPBeja, sedeados nas quatro Unidades Orgânicas, a saber 
Biociências (23 ETI’s) e Tecnologias e Ciências Aplicadas (19,95 ETI’s) na Escola Superior Agrária, Artes, 
Humanidades e Desporto (34,4 ETI’s) e Educação e Ciências Sociais e do Comportamento (20,3 ETI’s) na 
Escola Superior de Educação, Saúde (30,3 ETI’s) na Escola Superior de Saúde e Ciências Empresariais (39,8 
ETI’s), Engenharia (21,25 ETI’s) e Matemática e Ciências Físicas (10,75 ETI’s) na Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão. 
Tendo em consideração as cargas horárias atribuídas, assim como o tipo de contratações efetuadas, o total 
de docentes representam 199,75 ETI’s. Pese embora se encontrem distribuídos por departamentos e estes 
estejam sedeados nas Escolas, a distribuição do serviço docentes, dada a especificidade dos cursos e das 
unidades curriculares é transversal ao IPBeja e não às Escolas.
No que se refere ao vínculo laboral, 57,1% estão contratados em regime de tempo integral. Como 
consequência das alterações na oferta formativa decorrene dos Cursos de Especialização Tecnológica 
(CET’s) e mais recentemente dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP’s), houve necessidade 
de recorrer à contratação de novos docentes com conhecimentos em áreas específicas dos referidos cursos, 
na sua maioria contratados em regime de tempo parcial. Assim, para além do aumento do número de 
docentes a colaborar neste tipo de regime, verificou-se, igualmente, o aumento dos docentes com grau 
académico de licenciatura. Dos 114 docentes contratados atualmente em regime de tempo parcial, 22 apenas 
lecionam unidades curriculares dos CTeSP’s. Os restantes, na sua grande maioria, também lecionam 
algumas unidades curriculares dos cursos de 1º ciclo. 
No que se refere à categoria profissional, podemos constatar que a grande maioria são professores adjuntos 
ou coordenadores, representando estes, 60,82%, o que demonstra alguma estabilidade do corpo docente da 
instituição. Ainda a este propósito, há que referir o número muito reduzido, de professores coordenadores 
(9) existentes, representanto apenas 3,36% do universo do corpo docente. Para colmar esta fragilidade 
encontram-se atualmente abertos concursos nesta categoria, num número significativo (19), o que 
representará uma mais valia para a instituição.
Os restantes docentes, permanecem na instituição há já alguns anos, mas, tendo em consideração as 
dificuldades impostas pelo próprio estatuto da carreira docente e a flutuação que pode existir na oferta 
formativa, a qual estará sempre relacionada com as necessidades do mercado de trabalho e do meio 
envolvente, não têm sido contratados a tempo integral, o que poderá ser considerado um fator menos 
favorável. O regime de tempo integral poderia ter como consequência uma dedicação exclusiva à instituição. 
No que diz respeito ao grau académico, em termos globais, de referir que 69,4% dos docentes têm mestrado 
ou doutoramento. É notório uma evolução muito significativa do número de docentes com doutoramento nos 
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últimos três anos. Em 2014/15 o número de doutorados era de 81, em 2015/16, de 87 e atualmente de 90. Para 
além do esforço pessoal, para isso também tem contribuído a política da instituição, através do ajustamento 
do horário letivo e até, em alguns casos, de dispensas de serviço docente. Para além dos doutorados, 
adquiriram o grau de especialista 25 docentes com exclusividade e 5 a tempo parcial. 
Quanto aos níveis etários a idade média dos docentes é de 46,4 anos variando entre os 23 aos 70 anos sendo 
que a grande maioria se situa entre os 40 e os 59 anos, mais concretamente, 33,2% entre os 40 e os 49 anos 
e 32,8% entre os 50 e os 59 anos. Segue-se o grupo de idades compreendidas entre os 30 e os 39 (22,4). 
Tendo em consideração os valores apesentados, podemos afirmar que existe uma mescla no que à idade diz 
respeito, havendo por um lado alguma juventude e alguma maturidade. De realçar que uma parte 
significativa dos docentes têm um conhecimento profundo do IPBeja, por nele permanecerem há mais de 20 
anos (87 docentes) e terem desempenhado várias funções e ocupados vários cargos.
Fazendo o cruzamento com os cursos ministrados e a formação académica e profissional dos docentes, 
podemos afirmar que são cumpridas as exigências colocadas relativamente aos especialistas e doutores 
com intervenção direta na lecionação e responsabilidade nas várias unidades curriculares que os 
constituem.
Em termos de conclusão, podemos afirmar que o corpo docente, na sua generalidade, se mostra empenhado 
e motivado, participando em várias atividades para além da docência, como seja a organização e realização 
de eventos académicos de caráter pedagógico e científico, prestação de serviços à comunidade envolvente e 
desenvolvimento de projetos regionais, nacionais e internacionais. 
O desempenho dos docentes encontra-se condicionado por um conjunto de fatores dos quais destacamos, a 
excessiva carga horária, a dispersão por um número exagerado de unidades curriculares ministradas e ainda 
pelo seu envolvimento em tarefas de caráter burocrático e administrativo, sendo que este último poderá ser 
melhorado com recurso à otimização de procedimentos decorrentes de um sistema de garantia de qualidade 
aprovado recentemente.

A9. The teaching staff (article 4th, no. 1 b) of RJAES, 44th, 45th and 49th articles of RJIES):
The IP Beja faculty is currently composed of 266 elements, with 138 female and 128 male teachers which 
show the existence of great parity in this variable. These teachers are allocated in 8 IP Beja departments, 
based in four academic units, namely Biosciences (23 ETI's) and Technologies and Applied Sciences (19.95 
ETI's) at Escola Superior Agrária, Arts, Humanities and Sport (34.4 ETI´s) and Education and Social Sciences 
and Behavior (20.3 ETI's) at Escola Superior de Educação, Health (30.3 ETI's) at Escola Superior de Saúde e 
Ciências Empresariais (39.8 ETI's), Engineering (21.25 ETI's) and Mathematics and Physical Sciences (10.75 
ETI's) at Escola Superior de Tecnologia e Gestão. 
Taking into account the hourly loads assigned, as well as the type of recruitment made, the total number of 
teachers represents 199.75 ETI's. Although they are spread across departments and these are based in 
schools, the service faculty distribution, given the specificity of the courses and curricular units is 
transversal to IP Beja and not to the schools.
With regard to employment, 57.1% are engaged in full-time employment. As a result of changes in the training 
offer resulting from Technological Specialization Courses (CET) and more recently Higher Vocational 
Technical Courses (CTeSP's), there was a need to resort to hiring new Faculty with expertise in specific 
course areas, mostly contracted on a part-time basis. Thus, in addition to the increase in teachers´ numbers 
to collaborate in this type of regime, it was also seen, the increase of teachers with academic degree. Of 114 
teachers currently employed in part-time jobs, 22 only teach CTeSP's curricular units. The other, in the large 
majority will also teach some course units of 1st cycle courses. 
In regard to professional status, we can see that the vast majority are assistant professors or coordinators, 
these representing, 60.82%, which shows some stability of the institution teaching staff. Even in this regard, 
we must mention the very small number of existing teachers coordinators (9), representing only 3.36% of the 
faculty universe. To tackle this vulnerability tenders are currently open in this category in a significant 
number (19), which represents added value to the institution.
The other teachers, remain in the institution for some years now, but, taking into account the difficulties 
imposed by the career teaching statute and the fluctuation that may exist in the training offer, which is 
always related to labor market needs and the surrounding area, these have not been hired full time, which 
may be considered a less favorable factor. The full-time regime could result in an exclusive dedication to the 
institution. 
In regard to academic degree, in global terms, it should be noted that 69.4% of teachers have Masters or 
PHD´s. It is noticeable a very significant trend in the number of teachers with doctoral studies in the last 
three years. In 2014/15 the number of PHD´s was 81, in 2015/16, 87 and currently 90. In addition to the 
personal effort, to that effect has also contributed the policy of the institution, by adjusting school schedules 
and even, in some cases, exemptions from teaching service. In addition to the PHD degree, 25 teachers have 
acquired the specialist degree with exclusivity and 5 part time. 
As for age, the average age of teachers is 46.4 years ranging between 23 to 70 years, the vast majority is 
between the ages of 40 and 59, more specifically, 33.2% between the ages of 40 and 49 and 32.8% between 
the ages of 50 and 59 years. It follows the group between the ages of 30 and 39 (22.4). Taking into account the 
values shown, we can say that there is a mixture in what concerns age, on the one hand some youth and 
some maturity. It should be noted that a significant part of the teachers have a thorough knowledge of IP 
Beja, having remained for more than 20 years here (87 teachers) and having played many roles and occupied 
several positions.
Intersecting the courses taught and the education and training of teachers, we can say that the requirements 
are complied with which are placed on specialists and doctors with direct intervention in lecturing and 
responsibility in various curricular units that constitute them.
In terms of conclusion, we can say that the faculty, in general, is committed and motivated, engaged in 
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various activities in addition to teaching, as is the organization and holding of academic events of a 
pedagogical and scientific character, provision of services to the surrounding community and development 
of regional, national and international projects. 
The performance of teachers is conditioned by a number of factors of which we highlight, the excessive 
workload, the dispersal through an exaggerated number of course units taught and also for their involvement 
in bureaucratic and administrative tasks, the latter can be improved using the optimization of procedures 
resulting from a quality assurance system recently approved.

A10. A atividade cientifica e tecnológica (artigo 4º, nº 1 d) do RJAES)

A10.1. Políticas de investigação científica orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento 
profissional de alto nível (artigo 4º, nº 2 g) e i) do RJAES): 

A investigação orientada, desenvolvimento tecnológico, e a prestação de serviços desenvolvida pelo IPBeja 
tem como referencial oito (8) áreas de atuação estratégica a saber: (1) Educação e Formação de Adultos, (2) 
Agricultura e Tecnologia Alimentar, (3) Água e Ambiente, (4) Tecnologias do Conhecimento e Criatividade 
Multimédia, (5) Turismo e Património (natural e cultural), (6) Saúde e Qualidade de Vida, (7) Animação e 
Intervenção Comunitária. Estas áreas enquadram a capacidade instalada de investigação aplicada e de 
prestação de serviços. Adicionalmente, vão ao encontro dos desígnios regionais consignados no plano de 
Ação Regional – Alentejo 2020, espelhados no plano estratégico do IPBeja.

A investigação, as prestações de serviços, a formação e o apoio ao ensino são concretizados por um 
conjunto de micro e meso-estruturas de I&DT integradas, na sua maioria, nas unidades orgânicas do IPBeja. 
O documento disponível em https://www.ipbeja.pt/PrestacaoServicos/Paginas/Missao.aspx sistematiza e 
indica as tipologias de atuação de cada estrutura.

O Gabinete de Projetos apoia a elaboração da componente administrativa e financeira das candidaturas dos 
projetos financiados, bem como da respetiva execução.

A valorização do trabalho desenvolvido respeitante à investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e 
desenvolvimento profissional de alto nível é efetuada no âmbito da avaliação docente sob a forma de 
múltiplos indicadores de resultado, vide “Regulamento Geral do Sistema de Avaliação do Pessoal Docente 
do Instituto Politécnico de Beja” constante do Despacho N.º 5996/2015, publicado no D.R. , 2.ª Série, N.º 107, 
de 3 de junho de 2015.

No princípio de 2016, iniciou-se a aplicação do “Regulamento de Apoio à Publicação Científica e 
Tecnológica” que atribui prémios monetários ao registo de patentes e à publicação em revistas nos três 
primeiros quartis Scopus ou ISI, bem como bolsas de apoio à publicação em revistas indexadas e à 
participação em conferências com atas indexadas nessas mesmas bases de dados.

Relativamente à melhoria e monitorização da atividade de investigação orientada e desenvolvimento 
tecnológico estão implementadas as seguintes medidas:
• Recolha dos dados relativos a produção científica (publicações e projetos) para inclusão nos relatórios de 
atividades e dos planos de atividades;
• Recolha dos dados relativos às publicações científicas registadas em nome do IPBeja nas bases de dados 
internacionais Scopus e Thomson Reuters (anteriormente ISI Web of Knowledge);
• Registo das publicações de cada docente junto da Biblioteca do Instituto Politécnico de Beja e consequente 
publicação no repositório digital do IPBeja indexado pelo RCAAP;
• Registo pelo Gabinete de Projetos do IPBeja de todos os projetos envolvendo financiamento externo e/ou 
interno e todas as prestações de serviço pontuais (não regulares).

A10.1. Scientific research, technological development and high level professional development (article 4th, no. 2 
g) and i) of RJAES): 

Oriented research, technological development and provision of services developed by IPBeja is based on 
eight (8) strategic areas of activity, namely: (1) Education and Adults Training, (2) Agriculture and Food 
Technology, (3) Water and Environment, (4) Knowledge Technologies and Multimedia Creativity, (5) Tourism 
and Heritage (natural e cultural), (6) Health and Quality of Life, (7) Animation and Community Intervention. 
These areas encompass the installed capacity for applied research and service provision. In addition, they 
meet the regional goals set forth in the Regional Action Plan – Alentejo 2020, reflected in the strategic plan of 
IPBeja.

Research, provisions of services, training and teaching support are carried out by a set of integrated R&DT 
micro and meso-structures, for the most part, in organic units of IPBeja. The document available at 
https://www.ipbeja.pt/PrestacaoServicos/Paginas/Missao.aspx systematizes and indicates the typologies of 
action of each structure.

The Technical Office provides administrative and financial support in the elaboration and execution of the 
applications of funded projects.

The valuing of the work developed on oriented research, technological and high level professional 

Página 21 de 147AINST/16/00007 — Relatório de autoavaliação institucional

09-10-2017http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...

https://www.ipbeja.pt/PrestacaoServicos/Paginas/Missao.aspx
https://www.ipbeja.pt/PrestacaoServicos/Paginas/Missao.aspx
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...


development is carried out in the scope of the lecturers’ assessment in the form of multiple outcome 
indicators, see “General Regulation of the Assessment System of the Faculty Members of Instituto 
Politécnico de Beja” set forth in Order No. 5996/2015, published at D.R. , Series 2, No. 107, dated 3rd June, 
2015.

In the beginning of 2016, the “Support Regulation for Scientific and Technological Publications”, which 
awards monetary prizes for patent registration and publication in journals in the first three Scopus or ISI 
quartiles, as well as for scholarships to support publications in indexed journals and participation in 
conferences with indexed journals in these same databases, started to be applied.

Following measures have been implemented towards improvement and monitoring of the oriented research 
activity and technological development: 
• Collection of scientific production data (publications and projects) for inclusion in activity reports and 
activity plans;
• Collection of data referring to scientific publications registered under the name of IPBeja on international 
Scopus and Thomson Reuters databases (formerly ISI Web of Knowledge) 
• Registration of each lecturer’s publications at Biblioteca do Instituto Politécnico de Beja and consequently 
publication in the digital repository of IPBeja, indexed by RCAAP;
• Registration by the Technical Office of IPBeja of all projects involving external and internal funding and all 
occasional services (non-regular).

A10.2. Políticas de prestação de serviços à comunidade (artigo 4º, nº 2 l), m) e n) do RJAES):
Nos termos do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior e de acordo com o definido nos 
Estatutos do Instituto Politécnico de Beja, estão definidas as suas atribuições (Artigo 3º) que obrigam a uma 
participação ativa nas atividades de desenvolvimento da comunidade local e regional. De entre as 
atribuições definidas e relacionadas com este domínio, destacamos:
- Realização de ações de formação profissional e de atualização de conhecimentos;
- Prestação de serviços à comunidade e de apoio ao desenvolvimento;
- Cooperação e o intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições congéneres;
Para além das atribuições definidas importa considerar que a ligação à comunidade representa para o 
Instituto Politécnico de Beja um fator estratégico com implicações nas suas atividades internas de caráter 
formativo.
Também a comunidade, reconhecendo que o Instituto é possuidor de conhecimentos técnicos, de tecnologia 
e recursos humanos qualificados e especializados, tem solicitado a sua colaboração, em diversas áreas do 
saber.
Neste documento, não restringimos a prestação de serviços àquelas que geram receitas próprias para o 
Instituto, mas também outro tipo de colaborações, que não sendo efetuadas a título oneroso e 
salvaguardando aspetos concorrenciais, representem uma mais valia para as instituições que solicitam a 
participação do Instituto.
Assim, no que se refere a colaborações com outras entidades no âmbito de parcerias e protocolos 
estabelecidos e numa perspetiva mais lata, indicamos um conjunto de entidades com as quais existe uma 
cooperação efetiva:
Conselho Municipal de Educação da Câmara Municipal de Beja;
Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja – Conselho Geral;
Agrupamento de Escolas Nº 2 de Beja – Conselho Geral;
Escola Profissional de Odemira – Conselho Consultivo;
Conselho de Administração e Conselho Científico e Tecnológico da Lógica;
Conselho Fiscal da Alentejo XXI;
Conselho Fiscal da Agência Regional de Energia do Centro e Baixo Alentejo (ARECBA)
Conselho Económico e Social da Câmara Municipal de Beja;
Sinestecnopolo – Direção e Assembleia Geral;
Núcleo Empresarial e Regional do Baixo Alentejo (NERBE) – Assembleia Geral;
Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL);
Rede Social da Câmara Municipal de Beja;
Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo (CEBAL);
Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal (CIMBAL);
Associação de Desenvolvimento Local (ESDIME);
Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio;
Comissão de Ética para a Saúde (ARSAlentejo);
Rede de Turismo do Baixo Alentejo.
Existe um “Regulamento de Prestação de Serviços Especializados à Comunidade” onde, para além de serem 
referidos um conjunto de considerandos, são definidos entre outros aspetos, os procedimentos adotados, 
implementação das propostas apresentadas, responsabilidades do promotor da prestação do serviço, 
competências do Gabinete de Prestações de Serviços Especializados à Comunidade, afetação de verbas, 
valores de referência, remunerações, preço dos serviços, bens adquiridos no âmbito das prestações, direitos 
do autor, responsabilidade civil. 
Este regulamento pode ser consultado, no site oficial do IPBeja através do link: 
https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Regulamentos/Attachments/92/Regulamento%
20de%20Presta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Servi%C3%A7os%20%C3%A0%20Comunidade.pdf
Neste âmbito das prestações de serviço especializada à comunidade que, pela sua natureza, geram receitas 
próprias, existem um conjunto de equipamentos e serviços no IPBeja que são permanentemente solicitados 
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e que passamos a referir:
- Centro de Transferência do Conhecimento (CTCo) – Promoção de ações de formação em diversas áreas;
- Centro de Ciência e Tecnologia dos Alimentos – Análises físico-químicas (microbiológicas e sensoriais); 
Cooperação com empresas locais e regionais; Empresas de assessoria; Produtores e transformadores de 
produtos alimentares; Desenvolvimento de produtos alimentares.
- Centro de Experimentação Agrícola – Instalação e colheita de ensaios de campo; Inspeção de 
pulverizadores; Consultoria agrícola.
- Centro de Investigação e Apoio ao Envelhecimento Ativo – Apoio Psicológico ao Sénior; Formação ao 
longo da vida.
- Centro de Investigação em Economia e Gestão – Formação profissional; Cooperação com entidades 
sedeadas nas áreas de implementação do IPBeja.
- Centro de Línguas e Culturas – Promoção da aprendizagem e do desenvolvimento contínuo de 
competências linguísticas e culturais; 
- Centro de Hortofrutícola – Pareceres técnicos na área de intervenção estratégica.
- Laboratório de Análise de Sementes e Matérias Primas Vegetais – Análises e ensaios de sementes; 
Análises para a avaliação e controlo da qualidade de cereais; Análises em azeitona e bagaço; Análises e 
ensaios no âmbito da certificação e recertificação de cereais de outono-inverno; Análises foliares (azoto, 
fósforo, potássio, enxofre e boro).
- Laboratório de Análise de Terras – Avaliação da fertilidade do solo; Aconselhamento de fertilização e 
correção para várias culturas; Consultoria: apoio aos utentes.
- Laboratório de Animação Territorial – Conceção de cenários demográficos; Diagnósticos socioeconómicos; 
Criação de roteiros culturais e patrimoniais.
- Laboratório de Apoio à Atividade Física e Saúde – Avaliação da condição física e emissão de relatórios na 
área do rendimento desportivo; Programa de combate à obesidade; Programa de preparação física e 
funcional para polícias de intervenção e bombeiros; Realização de cartas concelhias desportivas.
- Laboratório de Arte e Comunicação Multimédia – Produção Audiovisual (documentário, Vídeo participativo, 
Cobertura de eventos; Animação 2D e 3D.
- Laboratório de Biologia – Cursos de curta duração; Oficinas.
- Laboratório de Controlo de Qualidade de Águas de Consumo e de Águas de Rega – Análises físico-
químicas de águas destinadas ao consumo humano, águas balneares, águas de rega e similares; 
Consultoria: apoio aos utentes.
- Laboratório de Controle de Qualidade de Águas Residuais – Análises físico-químicas de águas residuais 
urbanas e industriais; Consultadorias: apoio a utentes.
- Laboratório de Materiais – Ensaios das propriedades geométricas dos agregados ; ensaios das 
propriedades mecânicas e físicas dos agregados; Ensaios de betão fresco; Ensaios de betão endurecido; 
Ensaio de betão nas estruturas.
- Laboratório de Nutrição Animal – Doseamento do azoto em solos; Consultoria no domínio da alimentação 
animal.
- Laboratório de Proteção Civil e Segurança – Planeamento de emergência de proteção civil; Medidas de 
autoproteção e segurança contra incêndios de edifícios; Avaliação de riscos higiénicos, de segurança e 
ergonómicos.
- Laboratório de Sanidade Vegetal – Análises e ensaios informativos sobre os inimigos das culturas; 
Pareceres técnicos e promoção de ações de formação; Análises de identificação de espécimes de pragas; 
Análises de identificação de agentes patogénicos; Análises de identificação de espécimes da flora da região.
- Laboratório de Sistemas Eletrónicos, processamento de sinal e instrumentalização – Integração de 
sistemas eletrónicos para a agricultura, indústria; Consultoria na área dos sistemas de processamento de 
sinal em equipamentos eletrónicos de baixo consumo energético; Integração de equipamentos com 
instrumentação e sensores; Integração de sistemas com geoprocessamento de sinal.
- Laboratório de Solos – Análise granulométrica e limites de consistência; Caracterização geométrica, 
classificação e compactação de solos e elaboração de relatórios geológicos-geotécnicos; Ensaios de 
compactação Proctor, edométricos, corte direto simples e capacidade de resistência.
- Laboratório de Tecnologias de Regadio – Análise laboratorial de algumas propriedades físicas do solo com 
aplicação na atividade agrícola.
- Laboratório de Sistemas de Informação e Interatividade – Consultoria e desenvolvimento de sistemas de 
informação com interfaces para sistemas web, sistemas móveis e sistemas desktop; Desenvolvimento de 
tecnologias de apoio para pessoas com necessidades especiais.
Lan Ubinet – Segurança Informática e Cibercrime – Auditorias de segurança informática; Testes de 
penetração profissional em sistemas informáticos; Análises forenses e sistemas informáticos; 
Desenvolvimento de software à medida nos domínios da computação móvel, redes de sensores e controlo. 
Informação mais detalhados sobre os serviços mencionados podem ser obtida no site da página oficial do 
IPBeja, através do link: https://www.ipbeja.pt/PrestacaoServicos/Paginas/Missao.aspx
Todas as ações realizadas, e de acordo com o definido no regulamento de prestação de serviços 
especializados à comunidade, têm um caráter institucional, necessariamente com base em protocolos 
operacionalizados através de acordos específicos, ou contratos, onde se definem concretamente os deveres 
e obrigações inerentes, de forma objetiva e inequívoca.

A10.2. Consultancy policies (article 4th, no. 2 l), m) and n), of RJAES):
According to the Legal Framework of Higher Education Institutions and to the Statutes of Instituto 
Politécnico de Beja, its attributions (Article 3) are established and require an active participation in the 
development activities of the local and regional communities. Among the assignments set up and related to 
this domain, we highlight:
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- Holding vocational training activities and knowledge update;
- Provision of community and development support services;
- Cooperation and cultural, scientific and technical exchange with similar institutions;
In addition to setting up assignments, one should consider that the connection to the community is a 
strategic asset for Instituto Politécnico de Beja with implications in its internal training activities.
Also the community, recognising that the Institute boasts technical knowledge, technology and qualified and 
expertise human resources, has asked its collaboration in several areas of knowledge.
In this document, we do not restrict the provision of services to those generating appropriate income to the 
Institute, but we also promote other type of collaboration, which although not requiring any kind of payment 
but safeguarding competition aspects, represent an asset for the institutions asking for the Institute’s 
participation.
Thus, with regard to collaboration with other entities within the scope of established partnerships and 
protocols and within a broader view, please find hereafter a set of entities with whom there is an effective co-
operation:
Conselho Municipal de Educação da Câmara Municipal de Beja;
Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja – General Council;
Agrupamento de Escolas Nº 2 de Beja – General Council;
Escola Profissional de Odemira – Consulting Board;
Conselho de Administração e Conselho Científico e Tecnológico da Lógica;
Conselho Fiscal da Alentejo XXI;
Conselho Fiscal da Agência Regional de Energia do Centro e Baixo Alentejo (ARECBA)
Conselho Económico e Social da Câmara Municipal de Beja;
Sinestecnopolo – Management and General Meeting;
Núcleo Empresarial e Regional do Baixo Alentejo (NERBE) – General Meeting;
Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL);
Rede Social da Câmara Municipal de Beja;
Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-Alimentar do Alentejo (CEBAL);
Conselho Estratégico para o Desenvolvimento Intermunicipal (CIMBAL);
Associação de Desenvolvimento Local (ESDIME);
Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio;
Comissão de Ética para a Saúde (ARSAlentejo);
Rede de Turismo do Baixo Alentejo.
There is a “Regulation for the Provision of Services to the Community” where, in addition to providing 
opinions, the adopted procedures, the implementation of submitted proposals, liabilities of the service 
promotor, the skills of the Technical Office for the Regulation of the Provision of Specialised Services to the 
Community, allocation of funds, reference values, wages, the cost of services, the goods acquired within the 
scope of benefits, copyright, civil liability are set forth, among others aspects. 
To access this regulation please consult the official website of IPBeja through the link: 
https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Lists/Regulamentos/Attachments/92/Regulamento%
20de%20Presta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Servi%C3%A7os%20%C3%A0%20Comunidade.pdf
In this scope of provision of specialised services to the community which, by their nature, generate their own 
revenues, there is a set of equipment and services available at IPBeja being permanently requested, as 
referred to below:
- Centro de Transferência do Conhecimento (CTCo) – Promotion of training actions in several areas;
- Centro de Ciência e Tecnologia dos Alimentos – Physicochemical analyses (microbiological and sensorial); 
Cooperation with local and regional companies; Consulting companies; Producers and food processors; 
Development of food products.
- Centro de Experimentação Agrícola – Installation and collection of field tests; Inspection of sprayers; 
Agricultural Consulting.
- Centro de Investigação e Apoio ao Envelhecimento Ativo – Psychological Support to Seniors; Lifelong 
training.
- Centro de Investigação em Economia e Gestão – Vocational training; Cooperation with entities based in the 
areas of IPBeja implementation.
- Centro de Línguas e Culturas – Promotion of learning and continuous development of language and cultural 
skills; 
- Centro de Hortofrutícola – Technical advice on strategic intervention.
- Laboratório de Análise de Sementes e Matérias Primas Vegetais – Seed analyses and tests; Analysis for 
assessment and quality control of cereals; olives and oilseed cake analysis; Analysis and tests in the scope 
of certification and recertification of autumn-winter cereals; Foliar analyses (nitrogen, phosphorus, 
potassium, sulfur and boron).
- Laboratório de Análise de Terras – Assessment of soil fertility; Fertilisation and correction advice for 
various crops; Consultancy: support to users.
- Laboratório de Animação Territorial – Design of demographic scenarios; Socioeconomic diagnoses; 
Creation of cultural and heritage itineraries.
- Laboratório de Apoio à Atividade Física e Saúde – Assessment of physical condition and reporting in the 
field of sports performance; Obesity Programme; Physical and functional preparation programmes for 
intervention police and firefighters; Carrying out of sports charters.
- Laboratório de Arte e Comunicação Multimédia – Audiovisual production (documentary, participation video, 
Coverage of events; 2D and 3D Animation.
- Laboratório de Biologia – Short term courses; Workshops.
- Laboratório de Controlo de Qualidade de Águas de Consumo e de Águas de Rega –Physicochemical 
analysis of water intended for human consumption, bathing water, irrigation water and similar; Consultancy: 
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support to users.
- Laboratório de Controle de Qualidade de Águas Residuais – Physicochemical analysis of urban
and industrial waste water; Consultancy: support to users.
- Laboratório de Materiais – tests on aggregates’ geometrical properties; tests on aggregates’ mechanical 
and physical geometrical properties; Fresh concrete tests; Hardened concrete tests; Concrete tests on 
structures.
- Laboratório de Nutrição Animal – Nitrogen determination in soils; Consultancy in the field of animal 
nutrition.
- Laboratório de Proteção Civil e Segurança – Emergency civil protection planning; Self-protection measures 
and fire safety of buildings; Assessment of hygiene, safety and ergonomic risks.
- Laboratório de Sanidade Vegetal – Informative analyses and tests about crop enemies; Technical advice 
and promotion of training actions; Identification analysis of pest specimens; Identification analysis of 
pathogenic agents; Identification analysis of specimens of the region’s flora.
- Laboratório de Sistemas Eletrónicos, processamento de sinal e instrumentalização – Integration of 
electronic systems for agriculture, industry; Consultancy in the field of signal processing systems in low-
energy electronic equipment; Integration of equipment with instrumentation and sensors; Integration of 
systems with signals’ geoprocessing.
- Laboratório de Solos – Particle size analysis and limits of consistency; Geometric, classification and 
compaction of soils and elaboration of geological-geotechnical reports; Proctor compaction tests, oedometer 
test, straight simple cut and resistance capacity.
- Laboratório de Tecnologias de Regadio –Laboratorial analysis of some physical properties of the soil with 
application in agricultural activities.
- Laboratório de Sistemas de Informação e Interatividade – Consultancy and development of information 
systems with interfaces for web systems, mobis and desktop systems; Development of support technologies 
for people with special needs.
Lan Ubinet – Segurança Informática e Cibercrime – Computer security audits; Professional penetration in 
computer systems; Forensic analyses and computer systems; Development of customized software in the 
field of mobile computing, sensor networks and control. 
More detailed Information about these services available on the official page of IPBeja, through following link:
https://www.ipbeja.pt/PrestacaoServicos/Paginas/Missao.aspx
All actions carried out, as set forth in the regulation for the provision of specialised services to the 
community, have institutional character, necessarily based on protocols operationalised through specific 
agreements or contracts, where inherent duties and obligations are set up objectively and unequivocally.

A10.3. Políticas de captação de receitas próprias (artigo 4º, nº 2 o) do RJAES):
A diminuição real das verbas do OE transferidas para as instituições de ensino superior (IES), conjugada 
com o aumento da estrutura de custos fixos associada ao acréscimo de encargos decorrentes do regime 
transitório, ao aumento dos encargos por conta da entidade patronal (CGA), e às alterações na taxa do IVA 
que oneram as aquisições de bens e serviços, obriga a procurar soluções alternativas que garantam a 
sustentabilidade financeira do IPBeja, soluções essas que se materializam ao nível da formação, 
investigação e transferência de conhecimento. 
Propinas: Em virtude dos problemas decorrentes da desertificação do interior do país, a política de captação 
de receitas próprias ao nível das propinas, obriga a um trabalho adicional aos seguintes níveis:
1 - Combate ao insucesso e ao abandono
Apoio adicional da docência em determinadas disciplinas, reforço de apoios sociais, e programas 
específicos (como as bolsas de mérito social, entre outras) que permitam colmatar as dificuldades 
financeiras dos estudantes.
2 - Recuperação das propinas em atraso relativamente a matriculas efetuadas em anos anteriores.
As propinas constituem a principal fonte de receitas próprias das IES. Nos últimos anos, o valor acumulado 
das dívidas dos alunos atingiu níveis muito expressivos nas IES e em especial nas do interior, tendo o 
próprio Tribunal de Contas determinado que se procedesse à cobrança coerciva de propinas.
A possibilidade de recuperação das propinas, constitui uma fonte de receitas extraordinárias. Para o efeito,o 
IPBeja tem negociado planos de pagamentos com os alunos, para que possam cumprir os seus 
compromissos, evitando o recurso a penhoras decorrentes de cobranças coercivas. 
3 - Aumento das receitas decorrentes da oferta letiva
O aumento das receitas daqui decorrentes está a ser implementada através da identificação de novos 
públicos (internacionalização), bem como na diversificação da oferta formativa, nomeadamente nos cursos 
Técnicos Superiores Profissionais (TePS).
Outras receitas:
Parceiros e Projetos
No Plano Estratégico (2014/17), o IPBeja definiu oito áreas estruturais de intervenção que se materializam em 
investigação aplicada, em colaboração com a comunidade (empresas, entidades do setor público e da 
administração local, associações e outras entidades do setor privado) que permitem explorar o potencial de 
I&DT instalado no IPBeja. Destacam-se a presença no Sistema Regional de Transferência de Tecnologia, no 
Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo, do qual o IPBeja é sócio fundador. Trata-se de um trabalho 
concertado que apresenta um elevado potencial de captação de receitas próprias decorrentes de parcerias 
efetuadas neste âmbito. 
Foram ainda consolidados os laços de cooperação com todos os municípios do Baixo Alentejo e Alentejo 
Litoral, com a CIMBAL e a CIMAL, com todas as escolas secundárias, profissionais e agrupamentos de 
escolas do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral que se poderão traduzir na captação de outras receitas.

Página 25 de 147AINST/16/00007 — Relatório de autoavaliação institucional

09-10-2017http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...

https://www.ipbeja.pt/PrestacaoServicos/Paginas/Missao.aspx
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...


A10.3. Own revenue aquisition policies (article 4th, no. 2 o), of RJAES):
The effective decrease of the State Budget funding transferred to Higher Education Institutions (IES), 
together with an increase in the structure of fixed costs which comes along with the rise of the burden 
resulting from the transitory regime, the increase in the charges borne by the employers (CGA) and the 
changes in VAT rate which encumbers the purchases of goods and services, obliges to seek for alternative 
solutions to guarantee the financial sustainability of IPBeja, materialising in training, research and transfer of 
knowledge. 
Tuition fees: Due to the problems arising from desertification in the interior of the country, the policy for 
raising own revenues with regard to tuition fees requires additional work at following levels:
1 - Fighting school failure and dropout 
Additional support of lecturers in specific disciplines, reinforcement of social benefits and specific 
programmes (such as social merit scholarships, among others) enabling to cover the financial difficulties of 
students.
2 - Recovery of overdue tuition fees in respect of enrollments carried out in previous years.
Tuition is the main source of IES own income. In recent years, the accumulated amount of students’ debts 
reached significant levels at IES, mainly in the ones located in the interior, leading the Court of Audit to 
determine the coercive collection of tuition fees.
The possibility of tuition recovery is a source of extraordinary income. On this purpose, IPBeja has 
negotiated payment plans with the students so that they can fulfill their commitments, avoiding the use of 
garnishment resulting from coercive collections. 
3 – Revenue increase resulting from school offer
The resulting revenues increase is being implemented through the identification of new publics 
(internationalisation), as well as through the diversification of the training offer, namely in the Vocational 
Higher Technical Courses (TePS).
Other revenues:
Partners and Projects
In the Strategic Plan (2014/17), IPBeja hat set up eight structural intervention areas which materialise in 
applied research, in collaboration with the community (companies, public and local government entities, 
associations and other private sector entities) allowing to explore the potential of R&TD installed at IPBeja. 
The presence at the Sistema Regional de Transferência de Tecnologia, at Parque de Ciência e Tecnologia do 
Alentejo, of which IPBeja is founding partner, is to be highlighted. This is a concerted work with high 
potential for raising own revenues resulting from partnerships in this area. 
The cooperation ties with all municipalities of Baixo Alentejo and Alentejo Litoral, with CIMBAL and CIMAL, 
with all secondary schools, vocational schools and school groups of Baixo Alentejo and Alentejo Litoral have 
been consolidated, which could end up in revenue increase.

Perguntas A11. a A13.

A11. Políticas de colaboração nacional (artigo 4º, nº 1 e) e nº 2 j) do RJAES):
Na construção e conteúdo dos Planos estratégicos do Instituto Politécnico de Beja para 2010-13 e 2014-2017 
foram equacionadas as linhas de força fundamentais para dar resposta aos desafios institucionais no futuro. 
As metas, objetivos e ações a desenvolver, no contexto do quadro de políticas nacionais em matéria de 
parcerias e redes, teve em conta as Prioridades de Intervenção do Plano de Ação Regional - Alentejo 2020, 
nomeadamente a Agricultura de regadio, o Turismo e Lazer, o Património e Cultura, a Economia Verde, o 
Património Natural, a Animação Territorial/Dinamização Socioeconómica, a Economia Social e a Economia 
do Mar.
Este edifício configurador de políticas de desenvolvimento regional, simultâneo ao quadro nacional, orientou 
as Áreas Estratégicas de Atuação do IPBeja para o Alentejo 2020, definidas em função desse quadro e, 
igualmente, das políticas de orientação política para o sector do Ensino Superior. Foram assim definidas as 
áreas de. Educação e Formação de Adultos, Agricultura e Tecnologia Alimentar, Água e Ambiente, Energias 
Sustentáveis, Tecnologias do Conhecimento e Criatividade Multimédia, Turismo e Património (natural e 
Cultural), Saúde e Qualidade de Vida e Planeamento e Animação Comunitária.
As políticas implementadas no terreno pelo IPBeja, foram suportadas pelo corpus político de 
desenvolvimento socioeconómico e educativo identificado em termos regionais e local.
As redes e parcerias (i – redes na lógica das áreas estratégicas do ipbeja; ii – redes na lógica das políticas 
educativas nacionais, regionais e locais) foram estruturadas em função dos pressupostos já referenciados, 
justificadas também pela:
i) Necessidades de articulação com as lógicas de investigação definidas no Plano estratégico;
ii) Necessidades da internacionalização para nos Planos estratégicos do IPBeja e a ligação aos principais 
vetores identificados, nomeadamente os países CPLP, Palop, Europa, Brasil e Macau;
iii) Necessidades de articulação com as instituições de ensino não superior da região (Agrupamentos de 
Escolas);
iv) Necessidades de articulação com os Conselhos Estratégicos de Desenvolvimento Inter Municipal do 
Alentejo (as CIM);
v) Necessidades de articulação com as lógicas empresariais da região, no sentido de um efetivo trabalho 
conjunto e, igualmente, de dar resposta aos desafios e aos problemas técnico- científicos identificados;
vi) Resposta aos desafios colocados pela política educativa central, nomeadamente do nosso ministério de 
ensino superior (veja-se, por ex. o projeto piloto Competências Digitais, o Movimento Código Portugal, o 
Diretório dos Repositórios Digitais, o Plano Nacional de Leitura, entre outros).
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O quadro configurador identificado, constituiu-se como fundamental para a construção dos Planos 
Estratégicos do instituto e para as respostas aos desafios que, continuamente, foram sendo colocados à 
instituição pelas políticas educativas. Políticas orientadas para a internacionalização, para a investigação 
contextualizada, para as questões sociais, para os estudantes, para as nossas ofertas formativas.
O IPBeja é uma instituição de ensino superior que está fortemente implicada em todas as dimensões que 
enquadram a sua missão e as suas opções de orientação estratégica são fundamentais para uma instituição 
que se quer implicada nas questões próprias da aldeia global.
A estratégia de internacionalização sofreu nos últimos anos um maior dinamismo fruto de alterações de 
política interna e da necessidade de captação de novos públicos tendo como base a boa qualidade do ensino 
superior instalada. Nesta lógica o IPBeja delineou uma estratégia focada na obtenção de resultados 
concretos e mensuráveis, cujos efeitos são já muito evidentes, nos estudantes internacionais que connosco 
estão.
Nos últimos tempos alargámos o nosso âmbito de intervenção com outras culturas, procurando aliar cada 
vez mais o binómio “internacionalização – investigação”. Continuaremos a observar, todas as oportunidades 
possíveis de trabalho, em lógicas de partenariado ao serviço de modelos de investigação que permitam a 
emergência de projetos conjuntos. 
Continuaremos a refletir os nossos caminhos, as nossas opções, no quadro da reconversão profissional dos 
docentes, na formação continuada do pessoal não docente, na elevação da qualidade de formação dos 
nossos estudantes. Iremos observar os sinais da mudança e assumir e (re)definir novas políticas de 
colaboração nacional, suportados pela ideia de um mundo em mudança e do aceitar os novos desafios. Será 
este o rumo do IPBEJA. 

A11. National cooperation policies (article 4th, no. 1 e) and no. 2 j) of RJAES):
In the construction and contents of the strategic Plans of Instituto Politécnico de Beja for 2010-13 and 2014-
2017, the main guiding lines have been considered in order to respond to future institutional challenges. The 
goals, aims and actions to be developed in respect of the national policies’ framework on issues related to 
partnerships and networks took the Intervention Priorities of the Regional Action Plan - Alentejo 2020 into 
account, namely Irrigation Agriculture, Tourism and Leisure, Heritage and Culture, Green Economy, Natural 
Heritage, Territorial Animation/ Socioeconomic Boost, Social Economy and Sea Economy.

This building configurator of regional development policies, simultaneously with the national framework, 
guided the Strategic Action Areas of IPBeja for Alentejo 2020, set up according to that framework and also to 
the policies of political orientation for the sector of Higher Education. In this way, 8 structural intervention 
areas have been established: Education and Adults Training, Agriculture and Food Technology, Water and 
Environment, Sustainable Energy, Knowledge Technologies and Multimedia Creativity, Tourism and Heritage 
(natural and cultural), Health and Quality of Life, Planning and Community Animation.
In this context, we also take straight responsibility to help achieving the goal of having 40% degrees among 
the population aged between 30 and 34 years until 2020. On that purpose, in addition to existing training offer 
(from degrees level to Masters of Sciences), we have been able to bet in vocational and technical higher 
courses, which have been planned and will be developed as straight partnership with companies and 
multiple private and public entities.
The policies implemented on the ground by IPBeja were borne by the political corpus of socioeconomic and 
educational development identified at regional and local levels.
The networks and partnerships (i – networks in the logic of strategic areas of IPBeja; ii – networks in the logic 
of national, regional and local educational policies) were structured with regard to suppositions already 
mentioned, also justified by:
i) Articulation requirements with research principles set forth in the strategic Plan;
ii) Internationalisation requirements for IPBeja strategic Plans and the link to the main identified vectors, 
namely CPLP countries, Palop, Europe, Brazil and Macau;
iii) Articulation requirements with non-higher education institutions of the region (School Groups);
iv) Articulation requirements with the Strategic Councils for Inter Municipal Development of Alentejo (the 
CIM);
v) Articulation requirements with the business principles of the region towards an effective joint work, as well 
as to respond to challenges and identified technical-scientific problems;
vi) Response to the challenges from central education policy, namely from our higher education Cabinet (as 
an example please see the pilot project of Digital Competences, the Portugal Code Movement, the Directory 
of Digital Repositories, the National Reading Plan, among others).
The identified configurator framework was crucial to build up the strategic Plans of the institute and to 
respond to challenges constantly placed to the institution by the education policies. IPBeja is a higher 
education institution strongly involved in all dimensions framed within its mission and its options of strategic 
orientation are essential for an institution wanting to get involved in issues concerning to the global village.
Thus, it is deemed as strategic to IPBeja the participation in national and international networks and 
consortia, among which we highlight the presence in the Regional System of Technology Transfer, at Parque 
de Ciência e Tecnologia do Alentejo, of which we are founding partners, or at the Science and Technology 
Network of Alentejo, where we assumed the vice-presidency. It is a concerted job uniting IPBeja to more than 
30 institutions from all over the Alentejo, where the Universidade de Évora and Institutos Politécnicos de 
Portalegre and Santarém are to be stressed, as well as Lógica-EMSA, LNEG, COTR, CEBAL, ACOS, Campo 
Arqueológico de Mértola and ADPM in our subregion.
We shall keep on reflecting our experience and options on the vocational retraining framework of lecturers, 
on continuous training of non-teaching staff, on raising the training quality of our students. We shall observe 
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the signs of change, assume and (re) define new national collaboration policies, supported by the idea of a 
changing world and accepting the new challenges. This shall be the direction of IPBEJA.

A12. Políticas de internacionalização (artigo 4º, nº 1 e) e nº 2 j) do RJAES): 
A internacionalização é uma das prioridades para o IPBeja pela sua missão institucional de colaborar na 
criação de um mundo global, em que se privilegia o domínio das competências, independentemente do local 
onde as mesmas são obtidas.
A estratégia internacional do IPBeja assenta em 4 pilares: a atração de alunos internacionais, espaço 
europeu de ensino Europeu, internacionalização do Campus e a prestação de serviços.
Com base na aprendizagem realizada na implementação do programa Erasmus ao longo de 20 anos, (em 
2016 obtivemos a distinção de boas práticas por parte da EU), temos encetado esforços para aumentar a 
capacidade de atrair estudantes internacionais. Privilegiámos, em termos de política diretiva e numa primeira 
fase, os países da CPLP e realizámos trabalhos que nos levaram a aumentar o número de protocolos nos 
diversos países e a consolidar parcerias que nos projetam e valorizam nos diferentes territórios e nos seus 
governos. Entre as diversas existentes destacamos as seguintes: A parceria com o governo de Angola, em 
que participamos no ambicioso projeto de qualificar os futuros quadros técnicos até 2020, e onde 
assumimos o compromisso de formar alunos em diversas áreas e a parceria com organizações não 
governais em São Tomé e Guiné-Bissau. Em Moçambique iniciámos conversações com o ministério do 
ensino superior para que os seus bolseiros viessem estudar para Beja e fomos a instituição convidada para 
apresentar a sua estratégia de cooperação no I encontro de Reitores de Moçambique em 2015. Em Cabo 
Verde temos uma abordagem diferenciada, em que desenvolvemos uma parceria de confiança com uma ONG 
e que nos levou a organizar I Fórum Lusófono em 2016 que contou com a presença de 10 presidentes de 
Câmaras de Cabo Verde (de cinco ilhas) com a assinatura de diversos protolocos que implicam medidas 
objetivas de divulgação do IPBeja e de recrutamento de estudantes. No Brasil fomos a quarta instituição de 
ensino superior portuguesa a fazer um acordo com o INEP para a utilização da prova do ENEM. Este acordo 
implica o nosso reconhecimento dessa prova para efeitos de acesso aos nossos cursos e podermos aceder 
à sua plataforma de dados. Estamos igualmente a trabalhar com o governo Federal de João Pessoa e com 
várias faculdades e institutos brasileiros, em diversos âmbitos, com destaque para a dupla titulação de 
cursos e mobilidade de estudantes e de docentes. De destacar o acordo assumido com o governo do 
Panamá para que os seus bolseiros estudem nas nossas licenciaturas e mestrados.
De forma a potenciar a nossa internacionalização elaboramos uma nova oferta formativa não conferente de 
grau designada por Ano Preparatório para EILP que é orientado, por um lado, para a integração plena do 
futuro estudante internacional e por outro lado, cria condições para uma efetiva preparação prévia do 
estudante em termos científicos, na área que em pretende formar-se. 
O 2º pilar está relacionado com os pressupostos de criação do Espaço Europeu de Ensino Europeu, o IPBeja 
tem vindo a reforçar a sua cooperação com instituições europeias, do domínio da formação, do ensino, da 
investigação e desenvolvimento e do sector empresarial, recorrendo: aos instrumentos programáticos e 
financeiros disponibilizados pela UE de estímulo à cooperação no domínio do ensino superior e 
transferência de tecnologia e inovação, com destaque para o Programa Erasmus+; ao estabelecimento de 
acordos e parcerias com instituições europeias de ensino superior consideradas privilegiadas no âmbito da 
internacionalização do Instituto; à participação, enquanto entidade coordenadora ou parceira, em projetos de 
investigação e desenvolvimento envolvendo parceiros internacionais (i.e Ska, I2TEP, RITECA); modernização 
dos procedimentos relacionados com a mobilidade (implementação do software MOBILIDADE NET); membro 
e a partir de 2017 coordenador do Consórcio ERASMUS AL SUD com mais 4 IES portuguesas e que 
envolverá a gestão de 570 bolsas de mobilidade por ano.
O 3º pilar designado de Internacionalização do Campus do IPBeja, aposta na promoção de iniciativas e 
atividades que, implicando tanto os estudantes, os docentes e os não docentes como as dimensões 
académica e organizacional, contribuam para fortalecer as competências internacionais e interculturais da 
comunidade académica e para promover modelos, educativos e de gestão, assentes em pressupostos de 
qualidade e referência internacionais. 
Criar condições para o desenvolvimento de atividades que, assentes no espaço físico do Instituto, 
promovam a sua internacionalização é um importante compromisso no sentido de criar as condições 
internas que permitam ao Instituto adaptar e reforçar a sua oferta formativa destinada a públicos 
estrangeiros, com destaque para as seguintes ações: A aprendizagem de línguas e culturas estrangeiras, 
pela oferta de cursos através do Centro de Línguas e Culturas do IPBeja e disponibilizada à comunidade 
académica e exterior; O reforço da dimensão internacional dos curricula, através da reestruturação 
sistemática, da atualização dos conteúdos e da integração de seminários e aulas promovidas por docentes 
estrangeiros no normal funcionamento dos cursos e um plano transversal em cada semestre de UC em 
língua inglesa; A organização de iniciativas e eventos interculturais, que promovem o conhecimento sobre 
outros países e o entendimento e empatia por outras culturas; A participação em redes internacionais que, 
nos domínios do ensino/aprendizagem, investigação e gestão organizacional, favorecem uma cultura de 
excelência e de partilha de boas práticas de base internacional. 
A quarta valência passa por conseguir posicionar a instituição para prestação de serviços especializados ao 
nível da formação e de colaboração cientifica junto dos nossos parceiros internacionais.

A12. Internationalisation policies (article 4th, no. 1 e) and no. 2 j) of RJAES): 
Internationalization is one of the key priorities for IP Beja due to its institutional mission to collaborate in the 
creation of a global world, in which the skills area is privileged, regardless of where the same were obtained.
IP Beja´s international strategy rests on four pillars: the attraction of international students, a European area 
of European education, Campus internationalization and services provision.
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Based on learning achieved in the implementation of the Erasmus program over 20 years, (in 2016 we 
achieved the best practices distinction on behalf of the EU), we have undertaken efforts to increase the ability 
to attract international students. We have privileged, in terms of directive policy and as a first step, the CPLP 
countries and carried out projects that led us to increase the number of protocols in the various countries 
and consolidate partnerships that promote and value us in different territories and within their governments. 
Among the several projects available we highlight the following: the partnership with the Angolan 
government, in which we participate in the ambitious project to qualify future technical management until 
2020, and where we are committed to train students in various areas and partnerships with nongovernmental 
organizations in São Tomé and Guinea Bissau. In Mozambique we have begun talks with the Ministry of 
Higher Education so that their fellows could study in Beja and we were the invited institution to present its 
cooperation strategy in the first rectors meeting of Mozambique in 2015. In Cape Verde we adopted a 
differentiated approach, in which we developed a partnership of trust with an NGO that led us to organize the 
I Fórum Lusófono in 2016 which was attended by 10 Municipal Presidents of Cape Verde (from five islands) 
with the signing of several protocols involving objective measures of dissemination of IP Beja and 
recruitment of students. In Brazil we were the fourth Portuguese institution of Higher Education to make an 
agreement with the INEP for the use of the ENEM test. This agreement involves our recognition of those tests 
for purposes of access to our courses and to be able to access their database. We are also working with the 
Federal government of João Pessoa and with several colleges and institutes in Brazil, in various contexts, 
with emphasis on dual degree courses and student and faculty mobility. We emphasize the agreement 
entered into with the government of Panama so that their fellows study our undergraduate and master's 
degrees.
In order to strengthen our internationalization we have prepared a new non-awarding degree training course 
offer called Preparatory Year for EILP that is oriented on the one hand toward the full integration of the future 
international student and on the other creates the conditions for an effective prior preparation of the student 
in scientific terms, in the area that they want to be trained in.
The second pillar is related with the assumptions of creation of a European Area of European education, IP 
Beja has strengthened its cooperation with European institutions in the field of training, education, research 
and development and the business sector, resorting to: the instruments and financial resources provided by 
the EU to stimulate the cooperation in the field of higher education and technology transfer and innovation, 
with emphasis to Erasmus+ Program; the establishment of agreements and partnerships with European 
Higher Education institutions considered privileged in the context of the internationalization of the Institute; 
to participation, while coordinating or a partner body in research and development projects involving 
international partners (i.e. Ska, I2TEP, RITECA); procedures modernization relating to mobility 
(implementation of software MOBILIDADE NET); member and from 2017 consortium coordinator of ERASMUS 
AL SUD with 4 more Portuguese EIS´s which will involve the management of 570 mobility grants per year.
The third pillar designated Internationalization of the IP Beja Campus, is committed to the promotion of 
initiatives and activities that involve both students, teachers and non-teaching staff as well as the academic 
and organizational dimensions, that contribute to strengthening the international and intercultural expertise 
of the academic community and to promote educational and management models, based on quality and 
international benchmark assumptions.
To create conditions for the development of activities that, based on the physical area of the Institute, 
promote its internationalization is an important commitment to create internal conditions that allows the 
institute to adapt and strengthen its training offer aimed at foreign publics, with emphasis on the following 
courses: The learning of foreign languages and cultures, by the provision of courses through the IP Beja 
Center for Languages and Cultures and made available to the academic community and the exterior; the 
strengthening of the international dimension of curricula, through systematic restructuring, updating of 
content and the integration of seminars and lectures sponsored by foreign teachers in the normal functioning 
of the courses and a transversal plan in each semester of complementary units in English; The organization 
of initiatives and intercultural events, promoting knowledge about other countries, understanding and 
empathy for other cultures; The participation in international networks which, in the fields of 
education/learning, research and organizational management, foster a culture of excellence and best 
practices sharing of an international basis.
The fourth strong point aims to position the institution for the provision of specialized services at the level of 
training and scientific collaboration with our international partners.

A13. Instalações (artigo 4º, nº 1 h) do RJAES):
O Instituto Politécnico de Beja, dispõe de várias instalações que são utilizadas por toda a comunidade 
académica. Identificamos de seguida, estes espaços comuns por edifício, as respetivas Áreas Úteis e ainda o 
seu Estado de Conservação de acordo com a nossa avaliação.

No edifício dos Serviços Comuns I (Presidência) localiza-se o Auditório Principal do IPBeja, com uma 
capacidade de 300 lugares, com uma área útil de 354,84 m2 e um Estado de Conservação considerado de 
Bom, a Biblioteca com uma capacidade de 204 lugares, com uma área útil de 611,91 m2 e com um Estado de 
Conservação considerado de Bom, o Refeitório com uma capacidade de 300 lugares, com uma área útil de 
533,12 m2 e um Estado de Conservação considerado de Bom, a Sala de Reuniões I com uma capacidade de 
12 lugares, com uma área útil de 22,91 m2 e um Estado de Conservação considerado de Bom e a Galeria ao 
Lado (espaço de exposições) com uma área útil de 189,70 m2 e um Estado de Conservação considerado de 
Bom.

No edifício dos Serviços Comuns II localiza-se a Sala de Reuniões II com a capacidade de 28 lugares, com 
uma área útil de 59,49 m2 e um Estado de Conservação considerado de Bom.
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No edifício da Escola Superior Agrária localiza-se o Auditório da ESAB com uma capacidade de 162 lugares, 
com uma área útil de 154,43 m2 e um Estado de Conservação considerado de Bom, o Museu Botânico, com 
uma área útil de 50,35 m2 e um Estado de Conservação considerado de Bom, a Sala de Reuniões 1, com uma 
capacidade de 30 lugares, com uma área útil de 41,70 m2 e um Estado de Conservação considerado de Bom 
e a Sala de Reuniões 2, com uma capacidade de 16 lugares, com uma área útil de 67,91 m2 e um Estado de 
Conservação considerado de Bom.

No edifício da Escola Superior de Educação localiza-se o Auditório da ESEB com uma capacidade de 130 
lugares, com uma área útil de 137,70 m2 e um Estado de Conservação considerado de Bom, o Ginásio com 
uma área útil de 381,86 m2 e um Estado de Conservação considerado de Bom e a Sala de Reuniões da ESEB 
com uma capacidade de 10 lugares, com uma área útil de 33,81 m2 e um Estado de Conservação 
considerado de Bom.

No edifício da Escola Superior de Saúde localiza-se a Sala de Reuniões da ESSB com uma capacidade de 14 
lugares, com uma área útil de 31,55 m2 e um Estado de Conservação considerado de Bom.

No edifício da Escola Superior de Tecnologia e de Gestão localiza-se o Auditório A01 com uma capacidade 
de 84 lugares, com uma área útil de 100,74 m2 e um Estado de Conservação considerado de Muito Bom, o 
Auditório A02 com uma capacidade de 84 lugares, com uma área útil de 100,74 m2 e um Estado de 
Conservação considerado de Muito Bom, a Sala de Reuniões 1 com uma capacidade de 10 lugares, com uma 
área útil de 22,13 m2 e um Estado de Conservação considerado de Muito Bom, a Sala de Reuniões 3 com 
uma capacidade de 28 lugares, com uma área útil de 101,31 m2 e um Estado de Conservação considerado de 
Muito Bom.

A13. Facilities (article 4th, no. 1 h) of RJAES):
The Instituto Politécnico de Beja boasts several facilities which are used by the entire academic community. 
We then identify these common spaces per building, the corresponding Floor Areas and also their 
Preservation Status according to our assessment.

In the building of the Common Services I (Presidency) there is the Main Auditorium of IPBeja, with a capacity 
of 300 seats, a floor area of 354,84 m2 and a Preservation State with Good assessment rate, a Library with a 
capacity of 204 seats, a floor area of 611,91 m2 and a Preservation State with Good assessment rate, the 
Refectory with a capacity of 300 seats, with a floor area of 533,12 m2 and a Preservation State with Good 
assessment rate, Meeting Room I with a capacity of 12 seats, with a floor area of 22,91 m2 and a Preservation 
State with Good assessment rate and the Galeria ao Lado (exhibition space) with a floor area of 189,70 m2 
and a Preservation State with Good assessment rate.

In the building of the Common Services II there is the Meeting Room II with a capacity of 28 seats, a floor area 
of 59,49 m2 and a Preservation State with Good assessment rate.

In the building of Escola Superior Agrária there is the ESAB Auditorium with a capacity of 162 seats, a floor 
area of 154,43 m2 and a Preservation State with Good assessment rate, a Botanical Museum, with a floor area 
of 50,35 m2 and a Preservation State with Good assessment rate, Meeting Room 1 with a capacity of 30 seats, 
a floor area of 41,70 m2 and a Preservation State with Good assessment rate and Meeting Room 2 with a 
capacity of 16 seats, a floor area of 67,91 m2 and a Preservation State with Good assessment rate.

In the building of Escola Superior de Educação there is the ESEB Auditorium with a capacity of 130 seats, a 
floor area of 137,70 m2 and a Preservation State with Good assessment rate, the Gym with a floor area of 
381,86 m2 and the ESEB Meeting Room with a capacity of 10 seats, a floor area of 33,81 m2 a Preservation 
State with Good assessment rate.

In the building of Escola Superior de Saúde there is the ESSB Meeting with a capacity of 14 seats, a floor area 
of 31,55 m2 and a Preservation State with Good assessment rate.

In the building of Escola Superior de Tecnologia e de Gestão there is the A01 Auditorium with a capacity of 
84 seats, a floor area of 100,74 m2 and a Preservation State with Very Good assessment rate, the A02 
Auditorium with a capacity of 84 seats, a floor area of 100,74 m2 and a Preservation State with Very Good 
assessment rate, Meeting Room 1 with a capacity of 10 seats, a floor area of 22,13 m2 and a Preservation 
State with Very Good assessment rate, Meeting Room 3 with a capacity of 28 seats, a floor area of 101,31 m2 
and a Preservation State with Very Good assessment rate.

Perguntas A14. a A16.

A14. Mecanismos de ação social (artigo 4º, nº 1 i) do RJAES):
Nos termos da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, são modalidades de apoio social indireto o acesso à 
alimentação e ao alojamento, o acesso aos serviços de saúde, o apoio a atividades culturais e desportivas e 
o acesso a outros apoios educativos.
Os Serviços de Ação Social (SAS) do IPBeja têm ainda como missão legal assegurar a existência de um 
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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, garantindo que nenhum estudante será excluído do ensino superior por 
incapacidade financeira. Constituem competências dos 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.
Neste contexto a ação social indireta constitui um mecanismo importante para a promoção da igualdade de 
oportunidades na frequência do ensino superior. No IPBeja existem vários mecanismos de apoio indireto aos 
estudantes: atribuição de senhas de alimentação, condicionada ao resultado de uma entrevista social; 
atribuição de alojamento numa das cinco residências de estudantes disponíveis na Instituição.
A ação social da Instituição concretiza-se ainda por intermédio da intervenção do Gabinete de Alimentação 
(GA) que garante a qualidade e a segurança alimentar, quer no refeitório, quer nos bares das escolas, quer 
ainda nas próprias residências onde é realizado controlo de segurança e higiene alimentar a frigoríficos, 
alimentos e espaços de confeção ou preparação. No refeitório há um cuidado permanente, procurando 
assegurar-se uma alimentação diversificada, equilibrada e completa.
O GA tem também a finalidade de promover hábitos de alimentação saudável: para tal são disponibilizando 
consultas de aconselhamento alimentar. Sempre que solicitado o GA colabora em atividades/projetos 
desenvolvidos pelos estudantes, colaboradores e/ou pela comunidade na área da sua intervenção.
Por sua vez, a atribuição do alojamento é concretizada com base nos seguintes critérios: em primeiro lugar 
atribui-se o alojamento a estudantes bolseiros; em segundo lugar, em função da distância e da carência 
económica; por último a disponibilidade existente.
No que diz respeito aos serviços de saúde, os SAS dispõem de um Gabinete de Apoio Psicopedagógico, que 
tem como missão, a prestação de serviços de apoio psicológico aos estudantes, de avaliação psicológica, de 
consultas de aconselhamento, de aconselhamento vocacional e e de aconselhamento de carreira, bem como 
o encaminhamento para os serviços de saúde, quando tal se justifique. 
São recorrentes ações de prevenção de hábitos de vida saudáveis, ações de promoção e divulgação de boas 
práticas ao nível de comportamentos de risco e colaboração com entidades externas e da comunidade, com 
ações de rastreio de doenças, em especial, no âmbito de comportamentos de risco próprios das idades dos 
estudantes: entre outros exemplos, as campanhas de prevenção do HIV/SIDA ou do alcoolismo.

No contexto da intervenção dos SAS atua também o Gabinete de Apoio à Atividade Desportiva que tem como 
missão a promoção da atividade desportiva entre a população académica.
Os SAS dispõem ainda de um Gabinete de Apoio Social que é responsável pela análise dos processos de 
candidatura de atribuição de bolsa de estudo da Direção Geral do Ensino Superior, acompanhamento e 
encaminhamento para as instituições da comunidade responsáveis pela atribuição de benefícios a 
estudantes economicamente carenciados 
Cumulativamente com um sistema de apoios sociais diretos eficiente, a ação social indireta deve promover a 
estabilidade necessária para o sucesso académico dos estudantes do ensino superior. 
Assim os SAS IPBeja dispõem ainda de outros mecanismos de apoio social aos estudantes, nomeadamente 
as Bolsa de Mérito Social, cujos objetivos são: 
a) Explorar e desenvolver aptidões e competências vocacionais e profissionais;
b) Promover oportunidades de desenvolvimento de competências pessoais, profissionais e ocupacionais 
dos estudantes;
c) Facilitar a integração dos estudantes no mercado de trabalho;
d) Promover a integração social e académica dos estudantes;
e) Reforçar a ligação ao IPBeja;
f) Apoiar o sucesso académico e incentivar a prossecução de estudos em situação de carência económica;
g) Complementar outras respostas e medidas de apoio social já existentes no IPBeja;
h) Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IPBeja. 
Assentes sobre a preocupação da criação de uma rede de apoio transversal e adequada a dar resposta aos 
problemas atuais e às circunstâncias que fazem perigar a realização da missão dos SAS, e em complemento 
a todos os apoios já existentes foi ainda criado um outro projeto, inovador e exclusivo, resultado de uma 
parceria com uma fundação privada: as Bolsas Bud que têm como objetivo principal possibilitar o regresso e 
a continuidade dos estudos superiores aos estudantes que tenham saído do sistema por comprovadas 
dificuldades económicas e financeiras. Através dessa bolsa, os estudantes que tenham abandonado os 
estudos por razões de natureza económica são convidados a regressar à Instituição, recebendo uma bolsa 
que suporta todas as despesas com dívidas em atraso e a propina do novo ano letivo.

A14. Social mechanisms (article 4th, no. 1 i) of RJAES):
Pursuant to Law Nº 62/2007, of 10th September, the following are indirect methods of social support: access 
to food and housing, access to health services, support for cultural and sporting activities and access to 
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other educational support.
The Social Action Services (SAS) of IP Beja also have as legal mission to ensure the existence of a system 
that allows higher education access and the frequency of their institutions to all students on equal 
opportunities for access, attendance and school success by overcoming economic, social and cultural 
inequalities, ensuring that no student will be excluded from higher education due to financial incapacity. The 
following are SAS responsibilities:
a) Assign study grants;
b) Grant loans;
c) Promote the creation, maintenance and operation of residences, cafeterias and bars;
d) Promote the establishment of protocols with the community, in order to facilitate student access to 
benefits resulting from there;
e) Promote the creation, maintenance and operation of information services, reproduction, bibliographic 
support and educational materials;
f) Support sporting and cultural activities;
g) Grant students emergency aid, exceptional support, in cash or in kind, to attend to unforeseen situations 
and emergencies that are framed in the goals of social action in higher education;
h) To support the integration of students in active life.
In this context indirect social action constitutes an important mechanism for the promotion of equal 
opportunities in higher education participation. At IP Beja there are several mechanisms to indirectly support 
students: allocation of food vouchers, subject to the result of a social interview; allocation of accommodation 
in one of the five student halls available at the institution.
The social action of the institution is fulfilled through the intervention of the Food Office (GA), which 
guarantees the quality and food safety, either in the cafeteria or in the school bars, or even in students´ own 
halls where control of food safety and hygiene in refrigerators, food and cooking or preparation is made. In 
the cafeteria there is a permanent care, seeking to ensure a supply of diversified, balanced and complete 
food.
The GA also has the purpose to promote healthy eating habits: to that effect it offers consultations for advice. 
Whenever requested the GA collaborates in activities/projects developed by students, employees and/or the 
community in the area of intervention.
In turn, housing allocation is made based on the following criteria: in first place halls are provided to grant 
students; secondly, as a result of distance and economic hardship; and finally availability.
With regard to health services, the SAS have a Psychopedagogical Support Office, which has as its mission, 
the provision of psychological support to students, psychological assessment, counseling consultation, 
vocational and career counseling, as well as the referral to health services where this is justified.
The protection of a healthy lifestyle is a recurring action, actions of promotion and dissemination of best 
practices at the level of risk behaviors and collaboration with external bodies and the community, with 
screening of diseases, in particular in the context of specific risk behaviors to students of this age group: 
among other examples, the HIV/AIDS prevention campaigns, or alcoholism.

In the context of the SAS intervention the office to support the sport activity also operates that has as its 
mission the promotion of sporting activity among the academic population.
The SAS have a Social Support Office which is responsible for examining the application process for 
allocating scholarships of the General Direction of Higher Education, monitoring and referral to the 
Community institutions responsible for the allocation of benefits to economically needy students.
In addition to an efficient, direct social support system, indirect social action should promote the necessary 
stability for the academic success of students in higher education.
So the IP Beja SAS have other social support mechanisms for students, particularly Social Merit Grants, 
whose objectives are:
a) Explore and develop vocational and professional skills and competences;
b) Promote development opportunities of personal, professional and occupational skills of students;
c) Facilitating the integration of students into the labor market;
d) Promote social and academic integration of students;
e) Strengthen the connection to IP Beja;
f) To support academic success and encourage the continuation of studies in a situation of economic 
hardship;
g) Complement other responses and measures of social support already existing at IP Beja;
h) To improve the quality of services provided by IP Beja.
Based on the concern of the creation of a transversal and adequate support network to respond to current 
issues and circumstances that endanger the fulfilment of the SAS mission and in addition to all the support 
already in existence another innovative and exclusive project was created, the result of a partnership with a 
private foundation: the Bud Grants that have as main objective to enable the return and continuity to higher 
studies of students who have left the system for proven economic and financial difficulties. Through this 
grant, students who have abandoned their studies for reasons of an economic nature are invited to return to 
the institution, receiving a scholarship that supports all expenses associated to debts in arrears and the new 
academic year fees.

A15. Informação para o exterior (artigo 4º, nº 2 p) do RJAES):
A divulgação e publicitação de informação é da responsabilidade dos órgãos competentes que asseguram a 
sua disseminação através do GICOM, que adequa os conteúdos a difundir aos diferentes canais e suportes 
de comunicação, salvaguardando a acessibilidade multilingue à informação e implementação de uma 
estratégia de comunicação integrada.
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A informação encontra-se segmentada de acordo com a missão institucional e reflete a estrutura orgânica, 
subdividindo-se cada um dos segmentos em função das necessidades de atualização dos conteúdos, das 
necessidades de publicitação periódica de informação, e dos canais utilizados, com destaque para o site do 
Instituto. 
Os principais segmentos estruturam-se e operacionalizam-se de acordo com informação: i) de carácter geral 
sobre o IPBeja; ii) sobre investigação e prestações de serviços à comunidade; iii) sobre a oferta formativa.
A informação de carácter geral, subdivide-se em : i) informação de carácter geral sobre a instituição e os 
seus órgãos; ii) informação sobre a orgânica do IPBeja, onde se inclui a descrição das quatro escolas e dos 
oito departamentos, incluindo informação sobre os cursos e os docentes que lhes estão afetos; iii) 
informação útil e relacional sobre a comunidade, incluindo o envolvimento cultural do instituto na região; iv) 
informação sobre cada um dos serviços, com uma descrição da missão e dos serviços prestados; v) acesso 
a informação de carácter académico; vi) divulgação de informação diária.
Já a informação sobre a investigação e a prestação de serviços à comunidade, estrutura-se de acordo com 
um layout de informação padronizada de acordo com a tipologia de atuação de cada uma das estruturas 
laboratoriais, nomeadamente com a descrição das atividades de investigação desenvolvida, a descrição dos 
serviços prestados e o envolvimento da estrutura em atividades de formativas.
No que se refere à divulgação de informação e publicitação da oferta formativa, existe uma subsegmentação 
em função do nível académico da formação. Desta forma, os subsegmentos correspondem aos CTePS’s e 
aos cursos de 1.º e 2.º ciclos, aos quais se juntam os cursos breves e formação contínua. Para cada um 
destes subsegmentos, existe um conjunto de suportes e canais de comunicação com toda a informação de 
carácter académico. Desses suportes, com destaque para a comunicação digital, fazem parte: i) o microsite 
para cada um dos cursos agregado ao site do IPBeja; ii) o portal académico; iii) uma app com acesso ao 
microsite do curso; iv) as redes sociais de cada curso; vi) brochuras para cada um dos segmentos da oferta 
formativa, em papel e digital.
Com base nos conteúdos de cada curso e com o propósito de os divulgar de acordo com a estratégia de 
comunicação integrada, são feitas campanhas de publicidade anuais com projeção de meios e ações de 
comunicação em escolas, em feiras e festivais de música, em jornais e revistas, nas redes sociais e mailing 
direto.

A15. Public Information (article 4th, no. 2 p) of RJAES):
The dissemination and disclosure of information is the responsibility of the competent bodies that ensure 
their dissemination through the GICOM, which adequates the content to be broadcast to different channels 
and media, while safeguarding the multilingual accessibility to information and implementing a strategy of 
integrated communication.
The information is segmented in accordance to the institutional mission and reflects the organizational 
structure, sub dividing each of the segments on the basis of need of updating content, the needs of regular 
publication of information, and the channels used, with emphasis on the website of the Institute.
The main segments are structured and operationalized according to information: (i) general information 
about IP Beja; ii) on research and services provision to the community; (iii) about the training offer.
The information of a general nature, can be divided into: (i) general information about the institution and its 
bodies; (ii) information on the organizational structure of IP Beja, which includes a description of the four 
schools and eight departments, including information about the courses and the teachers affected to them; 
iii) useful information and relational about the community, including the cultural involvement of the institute 
in the region; (iv) information on each of the services, with a description of the mission and the services 
provided; v) access to information of an academic nature; (vi) dissemination of daily information.
Information about research and service provision to the community is structured according to a layout of 
standardized information in accordance with the typology of activity of each of the laboratory structures, 
namely with the description of the research activities carried out, the description of services provided and 
the involvement of the structure in training activities.
With regard to the dissemination of information and advertising of training offer, there is a sub-segmentation 
depending on the academic level of training. In this way, the sub-segments correspond to the CTePS's and 
the courses of 1st and 2nd cycles, to which are added short courses and continuous education. For each of 
these sub-segments, there is a set of supports and communication channels with all the information of 
academic nature. These supports, with emphasis on digital communication, are part: (i) the micro-site for 
each of the courses added to the site of IP Beja; ii) the academic portal; (iii) an app with access to course 
micro-site; iv) the social networks of each course; (vi) brochures for each of the training offer segments in 
paper and digital.
Based on the contents of each course and with the purpose to disclose them in accordance to the strategy of 
integrated communication, advertising campaigns are made with annual projection of media and 
communication actions in schools, at fairs and music festivals, in newspapers and magazines, on social 
networks and direct mailing.

A16. Plano estratégico (Sumário executivo):
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 
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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 do Plano Estratégico do IPBeja de 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!

2. DESAFIOS E CONSTRANGIMENTOS À ATUAÇÃO DO IPBEJA (ANÁLISE SWOT)

Pontos Fortes
• Recursos humanos qualificados;
• Plano Estratégico partilhado e orientador;
• Envolvimento dos estudantes em vários órgãos de gestão institucional;
• Diversidade sociocultural dos estudantes (aumento dos alunos internacionais);
• Imagem institucional e marca IPBeja; 
• Diversidade dos perfis formativos (licenciaturas, mestrados e TEsP);
• Proximidade e bom relacionamento entre pessoal docente, não docente e alunos;
• Projetos em parceria com instituições, nacionais e internacionais de Ensino superior e não superior e 
Administração Central e local; 
• Reforço da internacionalização com especial relevo na relação com os PALOP;
• Implementação do sistema de gestão de qualidade;
• Implementação de um sistema integrado de gestão;
• Diversificação da relação com a comunidade em termos de áreas formativas e transferência de 
conhecimento.

Pontos Fracos
• Competências em línguas estrangeiras dos recursos humanos;
• Preparação cultural e científica dos estudantes;
• Dificuldades na articulação processual entre serviços;
• Ligação com o tecido empresarial da região;
• Escassa internacionalização e disseminação de atividades de I&DT;
• Inexistência de análise de benchmarking dos projetos e competências;
• Constrangimentos decorrentes dificuldade de captação de estudantes em algumas áreas formativas;
• Fraca sustentabilidade das prestações de serviços à comunidade.
Oportunidades
• Impacto positivo nas qualificações académicas e profissionais da comunidade;
• Rentabilização dos perfis formativos e criação de unidades de e_learning e b_learning;
• Necessidades crescentes de formação ao longo da vida;
• Potenciar parcerias de colaboração nacional e internacional;
• Inovação associada ao regadio e ao sector agroalimentar;
• Novo enquadramento legislativo do ensino superior localizado em território do interior (Programa nacional 
de coesão territorial); 
• Posicionamento estratégico do IPBeja nos corredores internacionais;
• Reorganização do potencial de prestação de serviços e de criação de oportunidades de negócio.
Ameaças
• Agudização da retração do financiamento público;
• Rede viária incompleta e deficitária rede de transportes públicos;
• Níveis de qualificação da população residentes- elevada taxa de analfabetismo e baixa taxa de diplomados 
com ensino superior;
• Envelhecimento populacional e desertificação das regiões rurais e do interior;
• Dificuldade na regeneração do tecido empresarial;
• Dimensão produtiva da região Alentejo;
• Reduzida afetação de recursos humanos muito especializados par I&DT.

3. A VISÃO
Tendo por base a sua Missão, bem como, os desafios e os constrangimentos à ação existentes 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:
• 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);
• 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;
• CREDIBILIDADE enquanto “marca de qualidade” e de referência “local, regional, nacional e internacional” a 
nível pedagógico, científico e organizacional;
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• EXCELÊNCIA na ação que deve ser assumida como um compromisso de todos.

4.OS EIXOS E OS DOMÍNIOS ESTRATÉGICOS 
Eixo I - Qualidade Reconhecida no ensino e Aprendizagem
Domínios:
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

Eixo II - Promover a Inovação
Domínios:
II. 1. Desenvolver de dinâmicas de sustentabilidade
II.2. Na relação com a comunidade

Eixo III - O IPBeja como Centro de Conhecimento, boas Práticas e melhores Tecnologias Disponíveis
Domínios:
III.1. Sustentabilidade da investigação

Eixo IV - Funcionamento do IPBeja como Comunidade Aberta, Solidária, Participativa e Coerente
Domínios: 
IV.1. Dimensão social do IPBeja
IV.2. Dimensão cultural do IPBeja
IV.3. Dimensão ambiental do IPBeja

Eixo V - Promover a Cultura e Identidade Institucional, suportada por um Modelo de Transversalidade
Domínios:
V.1. Dinâmica e funcionamento organizativo em conformidade com o modelo estatutário
V.2. Consolidar a cultura de avaliação

Eixo VI - Reforçar a Internacionalização num contexto de Diversificação e Qualidade
Domínios:
VI. Estratégia para a internacionalização

5. O PLANO DE AÇÃO
As intervenções estratégicas consignadas no Plano Estratégico do IPBeja para 2014-17 apresentam uma 
continuidade com trabalho realizado no quadriénio antecedente e, simultaneamente operacionalizam novos 
campos de ação e novas apostas em que se destacam:
PRINCIPAIS LINHAS DE AÇÃO para o IPBEJA
•Aumentar a Participação da Comunidade IPBeja;
•Promover o apoio social para a integração dos estudantes
•Promover o sucesso educativo e prevenir o abandono escolar
•Criar Uma Unidade de Educação e Formação ao Longo da Vida
•Formar o corpo docente em metodologias ativas de ensino e aprendizagem
•Racionalizar a oferta educativa: Aumentar a Atração e a Sustentabilidade
•Implementar o plano de cooperação estratégica com as escolas e centros de formação
•Reforçar a cooperação ibérica, nomeadamente ao nível de programas doutorais
•Certificar os laboratórios
•Certificar um sistema de gestão da qualidade
•Implementar um sistema integrado de gestão
•Consolidar a mobilidade internacional de colaboradores não docentes, docentes e estudantes
•Afirmar o IPBeja enquanto interlocutor da CPLP
•Cooperação com a Sul América.
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.

A16. Strategic plan (Summary):
1 - STRATEGY
The Legal Regime for Higher Education Institutions (RJIES) - Law Nº 62/2007 of 10th September - framed and 
defined a new legal scenario for the operation of Higher Education Institutions (IES) in Portugal. The RJIES 
embodies the values and the shared goals at international level by introducing additional responsibility to the 
IES at the level of its mission and its strategic objectives.
In this context, the Polytechnic Institute of Beja (IP Beja) has updated its statutes (published in September 
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2008) and implemented a reconfiguration of organizational dynamics more in keeping with the 
TRANSVERSAL GOAL of becoming a RESPONSIVE AND PROACTIVE EDUCATIONAL INSTITUITION within 
the framework of its MISSION.
"in the service of the production and dissemination of knowledge, creation and transmission of culture and 
knowledge of professional nature, research oriented and experimental development, focused especially in 
vocational education and training in advanced techniques aimed professionally and encouraging lifelong 
learning" (Diário da República, 2008: p. 38465).
This ambition is based and fulfilled in 6-Axes and 17 Strategic Areas that are operationalized in guiding goals 
of the IP Beja Strategic Plan from 2014-2017.
THE FULFILLMENT OF THE STRATEGIC COMMITMENT OF IP BEJA IS COLLECTIVE!
MADE BY ALL AND FOR ALL, while respecting the principles of PARTICIPATORY AND LEARNING CHANGE!

2. IP BEJA PERFORMANCE CHALLENGES AND CONSTRAINTS (SWOT ANALYSIS)

Strong Points
 Qualified human resources;
 Shared and guiding Strategic Plan;
 Student involvement in various institutional management bodies;
 Socio-cultural diversity of students (increase of international students);
 IP Beja Institutional image and brand;
 Training profile mix (undergraduate, masters and Higher Technical Vocational courses - TEsP);
 Proximity and good relationship among teaching staff, non-teaching staff and students;
 Projects in partnership with national and international institutions of Higher Education and Non higher and 

Central and local government;
 Strengthening internationalization with particular emphasis on the relationship with the PALOP;
 Implementation of quality management system;
 Implementation of an integrated management system;
 Diversification of the relation with the Community in terms of training areas and knowledge transfer.

Weak points
 Foreign language skills of human resources;
 Cultural and scientific preparation of students;
 Difficulties in the procedural articulation between services;
 Liaison with the business fabric of the region;
 Lack of internationalization and dissemination of R&D activities;
 Lack of benchmarking analysis of projects and skills;
 Constraints arising from the difficulty of student catchment in some training areas;
 Weak sustainability of service provision to the community.

Opportunities
 Positive impact on academic and professional qualifications of the community;
 Maximization of training profiles and creation of e learning and b learning units;
 Growing needs of lifelong learning;
 Strengthen collaborative partnerships nationally and internationally;
 Innovation associated with irrigation and the agrifood sector;
 New legislative framework of higher education located in the territory of the interior (National Program of 

territorial cohesion);
 Strategic positioning of IP Beja in international corridors;
 Reorganization of the potential for service provision and the creation of business opportunities.

Threats

 Increased shrinkage of public funding;
 Incomplete road network and insufficient public transport network;
 Levels of qualification of the resident population- high rate of illiteracy and low rate of graduates with 

higher education;
 Aging population and desertification of rural areas and the interior;
 Difficulty in regeneration of the business fabric;
 Productive dimension of the Alentejo Region;
 Reduced allocation of very specialized human resources for RTD.

3. THE VISION
Based on its Mission, as well as, the challenges and constraints to action IP Beja assumes as VISION:
"The excellence and innovation in know-how and learning through practice, deeply committed to the 
development prospects of the surrounding context ".
This objective presupposes:

 Sustained COMPETENCE based on quality assurance of all processes (training and educational offer, 
apprenticeships and support for students, research and development of external relations, 
internationalization, human and physical resources);

 Constant INNOVATION in the procedures and practices with the new training and performance 
requirements of higher education institutions while learning organizations, sustainable and socially 
responsible;

 CREDIBILITY as a "Quality Brand" and of "local, regional, national and international level" reference at an 
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educational, scientific and organizational level;
 EXCELLENCE in action that should be taken as a commitment of all.

4.THE AXES AND STRATEGIC AREAS
Axis 1 – Recognized quality in teaching and learning
Areas:
I. 1. Learning linked to employment and entrepreneurism
I.2. Education and lifelong learning
I.3. Attracting new clients
I.4. Strategic focus on applied research
I.5. Consolidate the Bologna Process
I.6. Consolidate the IP Beja brand associated to the quality of intervention in the areas of strategic 
performance.

Axis II - Promoting Innovation
Areas:
II. 1. Develop sustainability dynamics
II.2. In the relationship with the community

Axis III – IP Beja as a Center of Knowledge, best practices and best technologies available
Areas:
III.1. Research sustainability

Axis IV - Operation of IP Beja as an Open Community, Caring, Participatory and Coherent
Areas:
IV.1. Social dimension of IP Beja
IV.2. Cultural dimension of IP Beja
IV.3. Environmental dimension of IPBeja

Axis V - Promote Institutional Culture and Identity, supported by a transversality model
Areas:
V.1. Dynamics and organizational functioning in accordance with the statutory model
V.2. Consolidate assessment culture

Axis VI - Strengthen internationalization in the context of Diversification and Quality
Areas:
VI. Internationalization strategy

5. ACTION PLAN
The strategic interventions set out in the IP Beja Strategic Plan for 2014-17 show a continuity of the work 
carried out in the previous four years and, simultaneously the operationalization of new fields of action and 
new commitments of which the following stand out :
THE MAIN ACTION LINES FOR IP BEJA

 Increase community participation in IP Beja;
 Promote social support for the integration of students
 Promoting educational success and preventing early school drop out
 Create an Education and Training Unit for Lifelong Learning
 Train faculty in active teaching and learning methodologies
 Rationalize educational offer: Increase attraction and Sustainability
 Implement strategic cooperation plan with schools and training centers
 Strengthen Iberian cooperation, particularly at the level of doctoral programs
 Certify the laboratories
 Certify a quality management system
 Implement an integrated management system
 Consolidate international mobility of non-teaching staff, teachers and students
 Assert IP Beja while discussion partner of the CPLP
 Cooperation with South America.

For the operationalization of the Action Plan the following indicators were contracted with each responsible 
team:
a) objectives to be met,
b) achievement indicators,
c) outcome indicators,
d) goals,
e) financial resources estimated as necessary and,
f) schedule of implementation. 

A16.1 Link para plano estratégico:
https://www.ipbeja.pt/servicos/spde/planoestr/Paginas/default.aspx
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Anexo I

Perguntas B1. e B2.

B1. Diagrama da Instituição, incluindo as diferentes Unidades Orgânicas (PDF, máx. 200kB):
B1._Organograma do IPBeja.pdf

B2. Número global de docentes / Total number of teachers

Designação / Name N.º total / Total 
number

ETI / 
FTE

Em tempo integral / 
Full Time

Docentes doutorados / Teachers with PhD 91 86.2 83
Docentes não doutorados com título de especialista / Teachers without PhD 
with specialist title 25 23.55 22

Docentes especialistas não doutorados (reconhecimento pelo CTC) / 
Specialists teachers without PhD (recognition by CTC) 4 2.75 2

Outros docentes / Other teachers 102 66.5 40
222 179 147

B3. - Centros e unidades de investigação não integrados em Unidades Orgânicas

B3 - Centros e unidades de investigação não integrados em Unidades Orgânicas / Centres and research units 
not integrated into Units

Designação / Name Investigadores Doutorados / Researchers with 
PhD Classificação FCT / FCT rating

Os centros estão sediados nas Unidades 
Orgânicas 0 Não existem centro não 

integrados
(1 Item) 0

B4. - Serviços de apoio de utilização comum

B4 - Serviços de apoio de utilização comum / Support services of common use

Designação / Name Pessoal / Staff
Serviço de Recursos Humanos 5
Serviços Financeiros 7
Serviço de Tesouraria 3
Serviço de Aprovisionamento e Património 7
Serviços Jurídicos 1
Serviços de Tecnologias de Informação 10
Serviços de Planeamento e Desenvolvimento Estratégico 3
Serviços Académicos I 4
Serviços Académicos II 2
Gabinete de Acesso ao Ensino Superior 2
Gabinete de Inserção na Vida Ativa 1
Gabinete de Apoio ao Aluno 1
Gabinete de Apoio Psicopedagógico 1
Gabinete de Relações Internacionais 3
Gabinete de Qualidade, Avaliação e Procedimentos 3
Gabinete de Projetos 4
Gabinete de Imagem e Comunicação 6
Serviço de Expediente e Arquivo 2
Serviços de Alojamentos 8
Gabinete de Apoio à Atividade Desportiva 1
Serviços Técnicos 2
Serviço de Gestão de Viaturas 4
Biblioteca 6
Gabinete de Aconselhamento e Controlo Alimentar 1
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(24 Items) 87

B5. - Unidades de prestação de serviços

B5 - Unidades de prestação de serviços / Units of consultancy

Designação / Name Pessoal / Staff
Não existem unidades específicas de prestação de serviços na instituição 0
(1 Item) 0

B6 - Dimensão do apoio social

B6.1. - Bolsas de estudos

B6.1. Bolsas de estudos / Scholarships

2013/14 2014/15 2015/16
Total de estudantes / Total of students 2589 2425 2302
Bolsas Pedidas / Scholarships requested 776 777 835
Bolsas Concedidas / Scholarships Awarded 586 585 649
Bolsa máxima / Maximum value scholarship 539 539 539
Bolsa média / Average value scholarship 185 189 171

B6.2 - Residências (2015/16)

B6.2.1 Número de camas em residências (2015/16):
292

B6.2.2 Taxa de ocupação (%):
91

B6.3 - Alimentação (2015/16)

B6.3.1 Número de lugares em refeitório:
260

B6.3.2 Número de refeições servidas (média diária):
140

B6.3.3 Número anual de refeições:
28478

B6.4 - Outros apoios

B6.4 Outros apoios:
Para além das bolsas referidas no ponto B6.1, existem outras apoios que passamos a referir:
Bolsas BUD - resultam de uma parceria entre o IPBeja e a JBFernandes Memorial Trust. É uma medida de 
apoio social integrada na estratégia dos Serviços de Ação Social para combater o abandono escolar e tem 
como objetivo principal promover o regresso ao ensino superior de estudantes dos cursos de 1.º ciclo que 
tenham interrompido os seus estudos por razões de natureza económica.
A estes estudantes, a bolsa assegura o pagamento da propina em vigor. Assim, em função do valor atribuído 
pela Fundação JB Fernandes Memorial Trust.
Contabilizado o número total de 50 reingressos no ano letivo 2015/2016, constatou-se que, nesse mesmo ano 
letivo, foram contabilizados 43 reingressos, sendo que destes, 27 alunos usufruíram a Bolsa Bud.
- Bolsas de Mérito Social:
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As Bolsas de Mérito Social visam através de experiencias de formação complementar em contexto real de 
trabalho, concretizar os seguintes objetivos:
- Explorar e desenvolver, aptidões e competências vocacionais e profissionais;
- Promover oportunidades de desenvolvimento de competências pessoais, profissionais e ocupacionais dos 
estudantes;
- Facilitar a integração académica e profissional dos estudantes;
- Reforçar a ligação ao IPBeja;
- Apoiar o sucesso académico e incentivar a prossecução de estudos em situação de carência económica;
- Complementar outras respostas e medidas de apoio social já existentes no IPBeja;
- Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo IPBeja.
A bolsa de estudante-colaborador concretiza-se através da atribuição de uma bolsa de mérito social 
materializada num pagamento preferencialmente mensal, no contexto da execução dos termos anteriormente 
protocolados entre o IPBeja e o Banco Santander. 
No Ano de 2016, registaram-se 112 candidatos a Bolsas de Mérito Social, tendo sido colocados 111 
candidatos, 1 Não admitido por se encontrar diplomado 2014/2015.

- Atribuição de senhas de alimentação a estudantes carenciados após entrevista social
A entrevista é feita pelos assistentes sociais dos serviços após preenchido de um modelo e feito um 
diagnóstico social.
Após a entrevista social, podem ser concedidas aos estudantes do IPBeja, a isenção do pagamento de 
refeições, mediante a entrega de senhas socias, sendo estas do uso exclusivo dos estudantes beneficiários 
deste apoio.
Os serviços de ação social dispõem ainda de um Gabinete de Apoio Psicopedagógico (GAPP) e de um 
Gabinete de Apoio à Atividade Desportiva (GAAD) 
GAPP
Apresentam-se entre outras as seguintes atividades:
- Avaliação e aconselhamento psicológico;
- Avaliação e aconselhamento vocacional;
- Aconselhamento de carreira;
- Aconselhamento sobre sexualidade e comportamentos de risco;
- Aconselhamento sobre consumos de estupefacientes e outros aditivos. 
GADD
Apresentam-se entre outras as seguintes atividades com caráter regular:
- Basquetebol
- Fitness
- Futsal
- Voleibol.

B6.4 Other support:
In addition to scholarships referred to in section no. B6.1, there are other supports, as mentioned below:
BUD Scholarships – are the result of a partnership between IPBeja and JBFernandes Memorial Trust. It is a 
social support measure integrated in the strategy of the Social Action Services to fight school dropout and its 
main goal is to promote the return of students of the 1st first cycle, who have interrupted their studies due to 
economic reasons, to higher education.
The scholarship ensures the payment to these students of the tuition fees in force. In this way and according 
to the value assigned by JB Fernandes Memorial Trust Foundation.
Taking into consideration the total number of 50 re-enrolments in school year 2015/2016, one can notice that 
43 re-enrolments have been registered in this same school year, of which 27 students benefited from the Bud 
Scholarship.
- Social Merit Scholarship:
The Social Merit Scholarship aims to achieve following objectives through complementary training 
experiences in working environment:
- Explore and develop vocational and professional skills and competences;
- Promote development opportunities of personal, professional and occupational students’ skills;
- Ease academic and professional integration of students;
- Reinforce the connection to IPBeja;
- Support academic success and encourage the pursuit of studies in case of economic need;
- Complement other responses and social support measures already available at IPBeja;
- Improve the quality of service provided by IPBeja.
The student-employee scholarship is accomplished through the award of a social merit grant materialised on 
a monthly payment preferentially, in the context of the execution of the terms previously set up between 
IPBeja and Banco Santander. 
In the year 2016, there were 112 applications to the Social Merit Scholarship, of which 
111 candidates have been placed and 1 was not admitted due to having already graduated in 2014/2015.

- Allocation of meal tickets to needy students after social interview.
The interview is conducted by the social services workers after filling out a template or carrying out a social 
diagnosis.
After the social interview, IPBeja students may be granted exemption from payment of meals, through 
delivery of social vouchers for the exclusive use of the students who are entitled to this support.
The social action services also boast a Psycho-pedagogical Support Office (GAPP) and a Support Office for 
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Sports Activity (GAAD) 
GAPP - Gabinete de Apoio Psicopedagógico 
Among others, some of the available activities are:
- Psychological assessment and counseling;
- Vocational assessment and counseling;
- Career counseling;
- Sexuality and Risk Behavior counseling;
- Counseling on the use of drugs and other additives. 
GADD- Gabinete de Apoio à Atividade Desportiva
Among others, some of the activities regularly available are:
- Basketball
- Fitness
- Futsal
- Voleyball.

B6.5 - Orçamento

B6.5.1 Orçamento de Estado:
310000

B6.5.2 Receitas Próprias:
657915

B6.5.3 Total:
967915

B7. - Síntese da oferta educativa

B7 - Síntese da oferta educativa / Summary of the training offer

Cursos / Study Programmes Nº de cursos / Number of study Programmes Nº de estudantes / Number of students
Licenciatura / Licenciatura 15 1595
Mestrado / Master 11 286
TeSP / TeSP 10 190
(3 Items) 36 2071

II – Unidade Orgânica
Perguntas C1. a C5.

C1. Designação:
Escola Superior Agrária De Beja

C2. Oferta educativa (artigo 11º, nº 4, da LBSE; artigo 3º do RJIES; artigo 6º, nº 5, artigo 8º, nº 3, artigo 16º, nº 5 e 
artigo 18º, nº 4 do decreto-lei 74/2006 republicado pelo decreto-lei 63/2016):

O Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) é uma instituição de ensino superior ao serviço da sociedade, 
destinada à produção e difusão do conhecimento, criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de 
natureza profissional, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental, concentrado 
especialmente em formações vocacionais e em formações técnicas avançadas, orientadas profissionalmente 
e incentivando a formação ao longo da vida
A Escola Superior Agrária, criada por decreto lei em 1979, é um das 4 unidades orgânicas que constituem o 
IPBeja. A missão da ESA assenta em 4 eixos: ensino, investigação, transferência de tecnologia e serviços de 
apoio à comunidade. Estes eixos desenvolvem.se em 3 áreas do conhecimento, cada vez mais interligadas e 
que não podem ser dissociadas: ambiente, agricultura alimentar.
A realidade do tecido produtivo e empresarial da região de influência do IPBeja, nomeadamente dos sectores 
agrícola, agro-alimentar e florestal, tem sofrido alterações em resultado, fundamentalmente, do forte 
investimento no regadio do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, que beneficia uma área de cerca 
de 120.000 hectares, com produções essencialmente de vinha e olival, fruteiras, arvenses como o milho e o 
girassol, hortícolas, cereais de regadio.
O Programa Operacional do Alentejo 2020 (PORA 2020) contempla: a valorização dos activos específicos, 
reforço do ensino superior, cientifico e tecnológico, modernização dos sectores tradicionais, actividades 
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emergentes e novas actividades e produção de bens e serviços transaccionáveis, com potencial exportador, 
como é o caso do azeite, do vinho e de produtos alimentares tradiciona, e considera como eixos prioritários, 
entre outros, o "Ensino e Qualificação do Capital Humano" e o "Emprego e valorização económica de 
recursos endógenos".
É nas componentes da inovação, transferência de conhecimento e qualificação de activos e não activos, que 
as instituições de ensino superior (IES) se revelam como peça fundamental no desenvolvimento do território, 
devido à sua localização e proximidade ao território, e às relações com os agentes económicos da região no 
âmbito de parcerias, prestação de serviços e investigação. As IES têm um papel fundamental na organização 
do conhecimento e nas relações com os agentes económico com vista à inovação e transferência do 
conhecimento. É nesta óptica que se desenvolve a missão da Escola Superior Agrária do IPBeja. 
A oferta formativa enquadra-se nas áreas da agricultura, ambiente e agro-alimentares, de acordo com o 
Plano Estratégico do IPBeja, que contempla as áreas da "Agricultura e Tecnologia Alimentar" e "Água e 
Ambiente" como áreas de intervenção estratégica, que também integram os objectivos do Sistema Regional 
de Transferência de Tecnologia (SRTT.
Com o objectivo de responder às necessidades de formação de jovens e reforço de activos, a oferta 
formativa da ESA organiza-se numa fileira de formação que contempla, em cada uma das áreas de 
conhecimento, 3 níveis de formação académica: 7 Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), 3 
licenciaturas e 3 mestrados. Esta fileira permite uma formação ao longo da vida, em áreas técnicas e 
científicas contempladas no Programa Operacional do Alentejo 2020 e na Estratégia Regional de 
Especialização Inteligente (EREI), com a possibilidade de construção de um percurso de formação coerente 
do nível 4 ao nível 6.
A ESA pretende formar diplomados nas áreas de conhecimento mais associadas à realidade da região onde 
se insere, para que estejam aptos para inserção nos sectores produtivos da região, o que também contribui 
para a fixação de jovens qualificados em territórios de baixo densidade, como é o Alentejo. Esta oferta 
formativa encontra-se adequada tanto à diversidade da procura como às necessidades do país e da região 
em quadros qualificados nas suas áreas de ensino e formação.
Os planos de estudo dos cursos são, na sua maioria, elaborados e alterados tendo em conta os contributos 
e necessidades das empresas e entidades da região. Nalguns casos através de questionários e workshops 
realizados para o efeito, noutros com base no feedback que se vai obtendo no âmbito da realização dos 
estágios curriculares.
A realização de estágios curriculares surge como um fator decisivo na promoção de emprego e na 
consolidação da relação da Escola com o tecido económico e produtivo, permitindo ajustar a própria oferta 
às expectativas e necessidades da comunidade. Em complemento, em várias unidades curriculares são 
desenvolvidos trabalhos que incluem temáticas multidisciplinares, permitindo dar aos alunos uma visão 
integradora das matérias lecionadas e uma maior aproximação aos problemas e necessidades do sector 
produtivo.
Devendo ser o ensino politécnico orientado por uma perspectiva de investigação aplicada e de 
desenvolvimento, vocacionada para a compreensão e resolução de problemas concretos, pretendemos que 
os nossos estudantes mantenham um estreito contacto com o sector produtivo da região, através de visitas, 
workshops temáticos, palestras, reuniões com empregadores. Muitas destas acções são desenvolvidas em 
parcerias com entidades regionais e/ou nacionais.
O contacto e a proximidade mantida com as instituições de ensino de nível secundário e profissional, 
permite avaliar as expectativas deste universo de alunos e organizar formações que sejam atractivas para a 
continuação de estudos, contribuindo para a redução do abandono precoce e para a valorização técnica e 
profissional da população jovem da região.
O modelo de gestão dos cursos da ESA decorre dos estatutos do IPBeja, homologados pelo Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em despacho de 20 de Agosto de 2008. O mesmo assenta nas figuras 
de um Coordenador de Curso e de uma Comissão Técnico-Científica e Pedagógica do Curso (CTCP). O 
Coordenador de Curso tem sob a sua responsabilidade a coordenação científica, técnica e pedagógica do 
Curso, coadjuvado pela CTCP. Esta é constituída pelo respetivo Coordenador de Curso, três docentes e três 
alunos representantes de cada um dos três anos lectivos. A função da CTCP reside na condução das 
atividades de coordenação científica do curso, pelo que, qualquer revisão ou atualização dos conteúdos 
programáticos das unidades curriculares tem que ser aprovada no âmbito da referida comissão. Importa 
salientar que este modelo de funcionamento permite uma participação mais ativa dos alunos no 
conhecimento, tomada e condução de decisões importantes.
No que se refere à natureza do corpo docente, a ESA reúne as condições necessárias para o funcionamento 
da sua oferta formativa, de acordo com o definido no artigo 6º, nº 5, artigo 8º, nº 3, artigo 16º, nº 5 e artigo 18º, 
nº 4 do decreto-lei 74/2006 alterado pelo decreto-lei 115/2013, o que se comprova pelo facto de todas estas 
formações estarem já acreditadas pela A3ES.
Salienta-se o facto de possuir um corpo docente próprio, academicamente qualificado e especializado nas 
áreas de formação fundamentais dos ciclos de licenciatura e mestrado, estruturas de apoio que permitem um 
ensino com forte componente de aplicação prática assegurando aos estudantes a aplicação dos 
conhecimentos e saberes adquiridos às actividades e competências associadas ao respectivo perfil 
profissional da formação.
Em relação aos CTESP, todos os cursos propostos (e aprovados) obtiveram parecer favorável do IEFP, 
evidenciando a relevância dos CTeSP para o mercado de trabalho regional e a sua inserção em área de 
educação e formação com empregabilidade comprovada.
Na procura constante de garantir que a nossa oferta formativa se encontra adequada à missão de uma 
instituição de natureza politécnica, no delineamento da oferta formativa, sobretudo a nível dos CTeSP, a 
elaboração das propostas é precedida de reuniões com representantes do tecido produtivo da região e 
realização de inquéritos. Todos os cursos integram momentos de estágio curricular, realizados 
preferencialmente em empresas e instituições externas à ESA; nestes momentos de formação, com duração 
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variável consoante os cursos, os estudantes são acompanhados sempre por um docente da ESA e quase 
sempre por um responsável no local do estágio. Estes estágios contemplam a realização de um relatório ou 
trabalho de fim de curso, com apresentação e discussão oral do mesmo perante um júri nomeado para o 
efeito.
Após a conclusão dos Cursos, a situação profissional dos alunos é monitorizada por forma a acompanhar o 
seu trajecto profissional ou escolar e permitir recolher informação sobre as necessidades de formação 
contínua por eles sentidas. Irá ser também realizado um inquérito aos empregadores para identificação de 
pontos fortes e pontos fraco do curso e das competências associadas

C2. Training offer (article 11th, no. 4, of LBSE; article 3th of RJIES; article 6th, no.5, article 8th, no.3, article 16th, 
no. 5, and article 18th, no. 4 of decree-law 74/2006 changed by decree-law 63/2016):

The Polytechnic Institute of Beja (IP Beja) is a Higher Education institution at the service of society, intended 
for the production and dissemination of knowledge, creation, transmission and dissemination of culture and 
knowledge of a professional nature, research oriented and experimental development, focused especially in 
vocational education and advanced technical training, guided professionally and encouraging lifelong 
learning
The Higher School of Agriculture, created by decree law in 1979, is one of the 4 academic units that 
constitute IP Beja. The ESA mission is based on 4 principles: education, research, technology transfer and 
support services to the community. These axes are developed in 3 areas of knowledge, increasingly 
interconnected and which cannot be dissociated: environment, agri food.
The business and productive fabric reality in the business area of influence of IP Beja, namely the 
agricultural, agri-food and forestry sectors, has changed as a result, essentially, due to strong investment in 
irrigated areas of the Multi Purpose Enterprise of the Alqueva Dam, which benefits an approximate area of 
120,000 hectares, with production of vines and olive groves, fruit trees, crops such as maize and sunflower 
seeds, vegetables and irrigated cereals essentially.
The Operational Program of Alentejo 2020 (PORA 2020) comprises: the exploitation of specific assets, 
strengthening of higher education, science and technology, modernization of traditional sectors, emerging 
and new activities and production of tradable goods and services, with export potential, as the case of olive 
oil, wine and traditional food products, and considers as priorities, among others, the "Education and 
Qualification of Human Capital" and "Employment and Economic Enhancement of Endogenous Resources".
It is within the components of innovation, knowledge transfer and asset and non-asset qualification, that 
those higher education institutions (IES) reveal themselves as a fundamental part in the territorial 
development, due to their location and proximity to the territory and to relations with economic actors in the 
region in the scope of partnerships, services provision and research. The IES have a fundamental role in the 
organization of knowledge and in relations with the economic agents with a view to innovation and 
knowledge transfer. It is in this context that the Escola Superior Agrária of IP Beja mission is developed. 
The training offer is framed in Agriculture, Environment and Agri-food products area, in line with the IP Beja 
strategic plan, which includes the areas of "Agriculture and Food Technology" and "Water and Environment" 
as strategic intervention areas, which also form part of the objectives of the Regional System of Transfer of 
Technology (SRTT).
With the aim of responding to training needs of young people and asset strengthening, the ESA training offer 
is organized in a training line which comprises, in each knowledge area, 3 levels of academic education: 7 
Higher Technical Professional Courses (CTeSP), 3 degrees and 3 masters. This line provides life-long 
training, in technical and scientific areas contemplated in the Operational Program of Alentejo 2020 and the 
Regional Strategy for Smart Specialization (EREI), with the possibility of building a consistent training path 
from level 4 to level 6.
The ESA intends to train graduates in knowledge areas associated to the regional reality in which it operates, 
so that they are suitable for insertion in the productive sectors in the region, which also contributes to the 
retention of qualified youngsters in low density areas, as the Alentejo. This training offer is suited both to the 
diversity of demand and country and regional needs in qualified staff in their areas of education and training.
The course study plans are mostly drawn up and amended taking into account contributions and needs of 
regional companies and bodies. In some cases through questionnaires and workshops held for this purpose, 
the others based on feedback obtained within the course of the curricular internships.
The curricular traineeships emerge as a decisive factor in employment promotion and in the consolidation of 
the school relationship with the economic and productive fabric, enabling the adjustment of the training offer 
itself to the needs and expectations of the community. In addition, in several curricular units works are 
developed that include multidisciplinary themes, providing the students with an overview of the subjects 
taught and a closer approximation to the problems and needs of the productive sector.
Polytechnic learning should be guided by a view of applied research and development, aimed at 
understanding and resolution of specific problems we want our students to maintain a close contact with the 
regional productive sector, through visits, thematic workshops, lectures, meetings with employers. Many of 
these activities are developed in partnerships with regional and/or national bodies.
The contact and proximity maintained with Secondary and Vocational school institutions, enables the 
assessment of expectations of this universe of students and to organize training courses that are attractive 
to continuation of studies, contributing to early drop out reduction and for the technical promotion and 
vocational training of young people in the region.
The ESA model of management of courses arises from the statutes of IP Beja, approved by the Ministry of 
Science, Technology and Higher Education in the order of 20th August 2008. The same is based on the roles 
of a Course Coordinator and a Scientific-Technical Commission and Pedagogical of the course (CTCP). The 
Course Coordinator has the responsibility of scientific, technical and pedagogical course coordination, 
assisted by the CTCP. This is constituted by the course coordinator, three lecturers and three student 
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representatives from each of the three academic years. The function of the CTCP lies in conducting the 
scientific coordination activities of the course, so that any revision or updating of the curricular units course 
content must be allowed within the framework of the commission. It should be noted that this operating 
model allows for a more active participation of students in areas of knowledge and conducting important 
decision making.
With regard to the nature of the teaching staff, the ESA meets the necessary conditions for the operation of 
its training offer, in accordance to the defined in Article 6th, paragraph 5, Article 8th, paragraph 3, Article 
16th, paragraph 5 and Article 18th, paragraph 4 of the Decree Law 74/2006 as amended by Decree Law 
115/2013, which is substantiated by the fact that all these training courses were already accredited by A3ES.
It should be noted that it possesses its own teaching body, academically qualified and specialized in the 
fundamental training areas of graduate and master courses, support structures that enable a teaching with 
strong component of practical application by ensuring students the application of knowledge and skills 
acquired to the activities and responsibilities associated with their professional training profile.
In relation to CTESP, all courses offered (and approved) obtained a favorable opinion of the IEFP, showing 
the relevance of CTeSP to the regional labour market and its insertion in the area of education and training 
with proven employability.
In the constant search to ensure that our training offer is appropriate to the mission of an institution of a 
polytechnic nature, in the outline of training offers, especially at the level of CTeSP, the preparation of 
proposals is preceded by meetings with representatives of the regional productive fabric and enquiries are 
carried out. All courses incorporate curricular traineeships, held preferentially in companies and institutions 
outside ESA; in these training moments, with variable duration depending on the courses, students are 
always accompanied by a faculty member of ESA and almost always by a responsible at the traineeship site. 
These traineeships include the completion of a report or final course work, with the presentation and oral 
discussion of the same before a jury appointed for the purpose.
Following the completion of the course, the professional status of students is monitored in order to 
accompany their professional or education path and to collect information on continuous training needs they 
have experienced. A survey of employers will also be carried out to identify strengths and weaknesses of the 
course and the skills associated with it.

C3. Estudantes:
Proveniência Geográfica: predominância de estudantes provenientes do Distrito de Beja, com percentagens 
sempre superiores a 50%, em todos os cursos da ESA, sendo os valores mais elevados na licenciatura em 
Ciência e Tecnologia dos Alimentos (74%) e o mais baixo mo mestrado em Engenharia Alimentar (53%). De 
registar a proveniência de estudantes em todos os cursos da ESA dos distritos de Évora (entre 5% e 17%) e 
Setúbal (entre 5% e 20%), e a procura do mestrado em Engenharia do Ambiente por estudantes provenientes 
do Distrito de Faro (16%).
Quanto à origem académica dos estudantes inscritos nos Cursos 2ºCiclo, verifica-se que 50% dos alunos, ou 
mais, realizaram o 1º ciclo no IPBeja, nomeadamente: 75% em Agronomia, 70,6% em Engenharia Alimentar e 
75% em Engenharia do Ambiente
Evolução da procura – alunos inscritos: Verificam-se oscilações no período em análise (2013/14, 2014/15 e 
2015/16), registando-se um aumento no número associado à licenciatura em Agronomia. Para os anos 
lectivos em análise, e para os cursos de licenciatura, verificou-se a seguinte evolução no número de 
inscritos: Agronomia – 158, 164, 195; Agronomia (PL) – 7, 5, 0; Biologia e Recursos Naturais – 7, 2, 0; 
Engenharia Alimentar/Ciência e Tecnologia dos Alimentos – 102, 78, 81; Engenharia do Ambiente – 71, 65, 62. 
Em relação aos cursos de mestrado, registou-se a seguinte evolução: Agronomia – 40, 48, 37; Engenharia 
Alimentar – 33, 40, 39; Engenharia do Ambiente – 24, 19, 20. Em relação aos CTeSP não é possível avaliar a 
evolução de inscritos, tendo apenas disponíveis os seguintes dados: Culturas Regadas – 24 inscritos em 
2015/16; Inovação e tecnologia Alimentar – 10 inscritos em 2015/16; Viticultura e Enologia – 12 inscritos em 
2014715, e 24 em 2015/16. Em 2014/15, ultimo ano de funcionamento destes cursos, de havia 95 estudantes 
matriculados nos 6 Cursos de especialização Tecnológica (CET’s); em 2016/16, este número era apena de 4. 
O número de alunos inscritos em curso da ESA foi: 442, em 2013/14; 528 em 2014/15; 496 em 2015/16. O 
número total de alunos inscritos diminui em 2015/16, devido ao encerramento dos CET’s.
Regimes de Ingresso: A grande percentagem de ingresso nos cursos de licenciatura verifica-se através dos 
concursos especiais (M23 anos, Titulares de cursos superiores, Titulares de DET), sempre com valores 
superiores a 60%. Dentro desta forma de ingresso, constata-se o maior peso relativo do ingresso de Titulares 
de DET em todos os cursos de 1ºCiclo da ESA, com valores que variam entre 47% (Agronomia, em 2015/16) e 
88% (Engenharia do Ambiente, em 2014/15). Quanto ao concurso nacional de acesso, o seu peso relativo é 
muito reduzido, variando entre 0% (Engenharia do Ambiente, 2015/16) e 21% (Ciência e Tecnologia dos 
Alimentos, em 2015/16). De salientar o interesse demonstrado pelos estudantes internacionais no curso de 
Agronomia, representando actualmente cerca de 15% do total de ingressos.
De referir ainda que o número de vagas tem-se mantido constante, com excepção do curso de Agronomia, 
que passou de 35 em 2013/14, para 45 em 2014/15.
Número de Bolseiros Verifica-se, na maioria dos cursos, um aumento no número de bolseiros, sobretudo em 
2015/16; nos restantes, existe uma estabilização dos números. Estes valores variam entre 5% e 31%. São os 
cursos de licenciatura Ciência e Tecnologia dos Alimentos /Engenharia Alimentar que apresentam maior 
número de bolseiros para o período em análise respetivamente: 31%, 40% e 38%.
Estatuto de Trabalhador-estudante: A nível das licenciaturas, apenas o curso de Agronomia (com 29%) 
apresenta uma percentagem superior ao valor médio do IPBeja (24%). Relativamente aos Cursos 2ºCiclo é o 
Mestrado em Agronomia (com 69%) que apresenta uma percentagem muito superior à média do IPBeja 
(49%), o que é evidente do interesse desta formação para activos, que a encaram como uma possibilidade de 
actualização de conhecimentos e aquisição de novas competências, em resposta aos desafios colocados 
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pela reorganização da estrutura produtiva agrícola da região. A nível dos CTeSP, as percentagens são 
relativamente baixas (entre 4 e 10%).
Mobilidade por Curso (2015/16): 
De salientar a mobilidade de estudantes recebidos no curso de licenciatura em Ciência e Tecnologia dos 
Alimentos (12 estudantes), o mais elevado do IPBeja. Por outro lado, apresenta-se desfavorável a mobilidade 
de estudantes dos Cursos 2ºCiclo, certamente ligado ao número elevado de trabalhadores-estudantes. De 
uma forma geral, o número de estudantes enviados em mobilidade é reduzido, sendo o mais elevado no 
curso de licenciatura em Agronomia (5 estudantes).
Sucesso escolar dos alunos 1º ano/1ª vez por Curso (2015/16):
Em relação ao sucesso escolar nas licenciaturas conclui-se que as maiores taxas de insucesso se verificam 
em: Bioquímica (Engenharia do Ambiente - 79%;) e Topografia e Cartografia (Agronomia – 60%).
Não se pode concluir que haja uma relação direta entre o sucesso e a forma de ingresso nos cursos. 
Considerando as três formas de ingresso, os cursos apresentam as seguintes taxas de sucesso 
(considerando a totalidade das três formas de ingresso em análise): Agronomia -37,2%; Engenharia 
Alimentar/Ciência e Tecnologia dos Alimentos -59,3%;Engenharia do Ambiente - 56,3%.
Em todos os cursos de Cursos 2ºCiclo não existem unidades curriculares com taxas de insucesso 
superiores a 30%.
Considerações finais:
O recrutamento de alunos verifica-se especialmente difícil no curso de Engenharia do Ambiente, 
considerando todas as formas de ingresso, e em todos os cursos da ESA, se considerarmos apenas o 
concurso nacional de acesso. Para esta realidade, julgamos que contribui o baixo número de estudantes no 
ensino secundário no distrito de Beja quando comparado com outros distritos. No curso de Engenhara do 
Ambiente, acresce, a este constrangimento, a exigência da prova de acesso de Matemática.

C3. Students:
Geographical origin: predominance of students from the District of Beja, with percentages always above 50% 
in all ESA courses, the highest in the Science and Technology degree (74%) and the lowest in the Food 
Engineering masters (53%). It should be noted the students origin in all ESA courses, from the Évora 
(between 5% and 17%) and Setúbal district (between 5% and 20%), and the demand Environmental 
Engineering master´s by students from the Faro district (16%).
As to the academic origin of students enrolled in Second Cycle courses, it is seen that 50% of students, or 
more, performed the 1st cycle in IP Beja, namely: 75% in Agronomy, 70.6% in Food Engineering and 75% in 
Environmental Engineering
Evolution of demand – students enrolled: There are variations in the period under review (2013/14, 2014/15 
and 2015/16), an increase being recorded in the number associated with the degree in Agronomy. For the 
academic years in analysis, and for degree courses, the following trend was found in the number of 
enrolments: Agronomy - 158, 164, 195; Agronomy (PL) - 7, 5, 0; Biology and Natural Resources - 7, 2, 0; Food 
Engineering/Food Science and Technology - 102, 78, 81; Environmental Engineering - 71, 65, 62. In relation to 
Masters´ courses, these were as follows: Agronomy - 40, 48, 37; Food Engineering - 33, 40, 39; Environmental 
Engineering - 24, 19, 20. In relation to CTeSP it is not possible to evaluate the evolution of enrolled students, 
only the following data is available: Irrigated Crops - 24 enrolled in 2015/16; Food Innovation and Technology 
- 10 enrolled in 2015/16; Viticulture and Oenology - 12 enrolled in 2014/15, and 24 in 2015/16. In 2014/15, the 
last year of operation of these courses, there were 95 students enrolled in 6 Technological specialization 
courses (CET); in 2015/16, this number was only 4. 
The number of students enrolled in the ESA courses was: 442 in 2013/14; 528 in 2014/15; 496 in 2015/16. The 
total number of students enrolled decreased in 2015/16, due to CET´s closure.
Entry arrangements: A large percentage of entries in graduate courses is seen through special access (M23 
years, holders of higher education courses, DET holders), always with values higher than 60%. Within this 
entry arrangement, there is a higher relative weight of entrance of DET holders in all ESA 1st Cycle courses, 
with values ranging between 47% (Agronomy, in 2015/16) and 88% (Environmental Engineering, in 2014/15). 
As for the National competition for access, its relative weight is very small, ranging between 0% 
(Environmental Engineering, 2015/16) and 21% (Food Science and Technology, in 2015/16). To emphasize the 
interest shown by international students in the Agronomy course, now represents about 15% of the total 
enrolments.
Also note that the number of vacancies has remained constant, with the exception of the Agronomy course 
which went from 35 in 2013/14, to 45 in 2014/15.
Number of fellows: There is, in most courses, an increase in the number of grantees, especially in 2015/16; in 
the remaining, numbers have stabilized. These values vary between 5% and 31%. These are degree courses 
in Food Science and Technology /Food Engineering that have a higher number of grantees for the period 
under review respectively: 31%, 40% and 38%.
Student worker status: At the level of undergraduate courses, only the Agronomy course (29%) shows a 
higher percentage to the IP Beja average (24%). With regard to Second Cycle courses the Master's Degree in 
Agronomy (with 69%) displays a considerably higher percentage than IP Beja average (49%), which is evident 
in the interest of this training for actives, who see it as a possibility of updating knowledge and acquiring new 
skills, in response to the challenges posed by the reorganization of the agricultural productive structure in 
the region. At the level of CTeSP, the percentages are relatively low (between 4 and 10%).
Course mobility (2015/16 ): 
To emphasize student mobility in the degree course in Food Science and Technology (12 students), the 
highest of IP Beja. On the other hand, the mobility of Second Cycle students is unfavourable, certainly due to 
the large number of student workers. In general, the number of students sent on mobility is reduced, the 
highest being in the degree course in Agronomy (5 students).
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School success of students 1st year/1st time per course (2015/16):
In relation to school success in undergraduate courses it is concluded that the highest rates of failure were 
in: Biochemistry (Environmental Engineering - 79%;) and Topography and Cartography (Agronomy - 60%).
It cannot be concluded that there is a direct relationship between success and the form of joining the 
courses. Considering the three forms of entry, the courses have the following success rates (considering all 
three forms of joining under analysis): Agronomy -37,2%; Food Engineering/Food Science and Technology 
-59,3%;Environmental Engineering - 56.3%.
In all Second cycle courses there are no curricular units with rates of failure greater than 30%.
Final Considerations:
Student recruitment is especially difficult in the Environmental Engineering course, considering all entry 
forms and in all ESA courses, if we consider only the National competition for access. We believe that the low 
number of students in secondary education in the Beja district when compared to other districts contributes 
to this reality. In the course of Environmental Engineering, moreover, there is the requirement of a 
Mathematics access test which contributes to this constraint.

C4. Diplomados:
Em todas as licenciaturas, mais de 50% dos diplomados obteve o diploma ao fim de 3 anos de curso, com 
excepção da licenciatura em Engenharia do Ambiente nos anos de 2013/14 (47,1%) e 2014/15 (42,1%). As 
percentagens mais elevadas verificam-se nos cursos: Agronomia (PL) (100%) e Biologia e Recursos Naturais 
(77,8%), em 2013/14; Agronomia (61,5%) em 2014/15; Engenharia do Ambiente (80%) e Agronomia (64%), em 
2015/16. Considerando a percentagem de estudantes que terminam os cursos em N e N+1 anos (3 e 4 anos), 
é sempre igual ou superior a 75%.
Nos cursos de mestrado, a situação é significativamente diferente, verificando-se percentagens de 
diplomados bastante inferiores, estes diplomados concluíram os seus cursos maioritariamente ao fim do 
número de anos considerado nos planos curriculares.
Relativamente aos CET´s, verifica-se que 100% dos diplomados concluíram os seus cursos ao fim do ano de 
duração do curso. Nos CTeSP, apenas 3 diplomados em 2015/16, do curso de Viticultura e Enologia.
Quanto à estratégia de promoção de emprego dos diplomados da ESA, a realização de estágios surge como 
um fator decisivo, sendo que muitas das entidades acolhedoras têm nos seus quadros alunos e ex-alunos 
dos cursos da ESA. A disponibilidade para a aceitação de mais alunos e a boa interação entre a comunidade 
académica e o tecido empresarial regional evidenciam o bom resultado alcançado a este nível
O Gabinete de Inserção na Vida Ativa (GIVA) disponibiliza informação regular, diretamente a todos os 
estudantes, de acordo com os cursos que são ministrados no IPBeja. Esta informação é remetida através de 
uma base de dados que contém os contactos dos estudantes, sendo enviada a oferta de emprego para os 
estudantes, diplomados e respectivos coordenadores de curso, de acordo com áreas.
O GIVA tem ainda a incumbência de gerir as ofertas de emprego on-line a disponibilizar aos estudantes no 
Link,
https://www.ipbeja.pt/servicos/giva/Lists/Ofertas%20de%20Emprego/AllItems.aspx
que se encontra disponível no site do GIVA.
O GIVA promove a empregabilidade dos seus estudantes e diplomados nomeadamente na realização de 
ações que lhes são dirigidas, convidando técnicos do Instituto de Emprego e Formação Profissional, do 
Centro Nacional Europass e em parceria com a Fórum Estudante.
Dão-se a conhecer incentivos para estágio e emprego e dá-se formação sobre técnicas destinadas a 
promover o sucesso na inserção no mercado de trabalho, tais como a preparação para uma entrevista de 
emprego e a realização de currículo vitae.
O GIVA estabelece o elo de ligação entre o IPBeja e as empresas/entidades acolhedoras de estágios, criando 
uma rede ativa de contactos, em que anualmente é elaborado um estudo sobre a satisfação das entidades 
acolhedoras de estágio e a satisfação do estudante face à entidade de estágio.
O GIVA em articulação com o GQUAP, realiza a recolha de informação dos perfis de empregabilidade e 
inserção profissional dos diplomados. Este trabalho permite analisar a inserção dos diplomados de cursos 
do IPBeja no mercado de trabalho, obter informação sociodemográfica e conhecer a opinião dos inquiridos 
sobre a formação realizada no âmbito do ciclo de estudos que frequentaram na Instituição. Existem também 
projetos interinstitucionais que foram desenvolvidos no âmbito da participação do IPBeja no Consórcio 
Maior Empregabilidade. O trabalho designado: “Preparado para trabalhar?”, teve como objetivo a recolha 
informação relevante sobre a empregabilidade dos diplomados, no período de 2007 a 2012, identificar as 
competências que os empregadores mais valorizam nos diplomados das IES; identificar as competências 
que os diplomados mobilizam nos contextos profissionais; identificar as competências nas quais os 
diplomados revelam maior/menor preparação em relação aos perfis profissionais assumidos, entre outros. 
Com o referido estudo pretendeu-se ainda auscultar a opinião dos empregadores e dos estudantes 
diplomados.
Foram efetuadas sessões de focus group realizadas separadamente com as entidades empregadoras e com 
os estudantes diplomados. O estudo foi posteriormente editado sob a responsabilidade da Forum Estudante 
e do Consórcio Maior Empregabilidade.
O IPBeja implementou internamente, em Novembro de 2014, com início efetivo da atividade em janeiro de 
2015, uma Incubadora de Empresas (www.ipbeja.pt/incubadora) integrada no seu Centro de Transferência de 
Conhecimento e dotada de espaços próprios e de um conjunto de infraestruturas e de competências, 
incluindo salas de trabalho equipadas e mobiladas, que lhe permitem apoiar, promover e dinamizar o 
empreendedorismo e a criação dos próprios postos de trabalho na comunidade. Atualmente esta estrutura já 
possui 10 empresas instaladas, das quais oito delas integram promotores que são ex-estudantes do IPBeja.
Com base nos resultados dos inquéritos realizados pelo GIVA, verifica-se que a percentagem de diplomados 
das licenciaturas da ESA que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos é de 
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55,6% para Engenharia Alimentar, 68,8% para Agronomia, 100% para Biologia e Recursos Naturais e 18,2% 
para Engenharia do Ambiente. Verifica-se que são os diplomados em Agronomia que obtiveram uma maior 
percentagem emprego em sectores de actividade do curso (68,8%).
De acordo com http://infocursos.mec.pt/, apenas 4,7% de recém-diplomados do curso de licenciatura em 
Agronomia se encontravam registados como desempregados no Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, em Dezembro de 2015, taxa esta muito inferior à média nacional. Este valor é de 8,2% para os 
diplomados na licenciatura de Ciência e tecnologia dos Alimentos, também inferior à média nacional para 
esta área de formação. Quanto à licenciatura em Engenharia do Ambiente, este valor é de 17,7%.

C4. Graduates:
In all undergraduate courses, more than 50% of graduates received a diploma after 3 years of course, with 
the exception of the Degree in Environmental Engineering in the years 2013/14 (47.1%) and 2014/15 (42.1%). 
The highest percentages are found ins: Agronomy (PL) (100%) and Biology and Natural Resources (77.8%), in 
2013/14; Agronomy (61.5%) in 2014/15; Environmental Engineering (80%) and Agronomy (64%), in 2015/16. 
Considering the percentage of students who complete the courses in N and N+1 years (3 and 4 years), it is 
always equal or greater than 75%.
In Masters courses, the situation is significantly different, with far lower percentages of graduates, these 
graduates completed their courses mostly at the end of the number of years considered in the curriculum.
For CET's, it appears that 100% of graduates completed their courses at the end of the year duration of the 
course. In CTeSP, only 3 graduates in 2015/16, in the course of Viticulture and Oenology.
In regard to the strategy for the promotion of ESA graduates employment, the holding of internships emerges 
as a decisive factor, being that many of the host organizations have on their staff ESA course students and 
ex-students. The willingness to accept more students and good interaction between the academic community 
and regional business highlights the good results achieved at this level
The Office of Integration into Active Life (GIVA) provides regular information, directly to all students, in 
accordance to the courses taught at IP Beja. This information is sent through a data base that contains 
students´ contacts, employment offers being sent to students, graduates and their course coordinators, 
according to areas.
GIVA also has the task of managing online job offers to provide students with the Link,
Https://www.ipbeja.pt/servicos/giva/Lists/Ofertas%20de%20Emprego/AllItems.aspx
which is available on the GIVA website.
GIVA promotes the employability of its students and graduates in particular carrying out actions addressed 
to them, inviting Institute of Employment and Vocational Training technicians, the National Europass Center 
and in partnership with the Student Forum.
It provides incentives for training and employment and training on techniques designed to promote success 
in entering the labour market, such as the preparation for a job interview and the completion of curriculum 
vitae.
GIVA establishes the link between IP Beja and host companies/bodies of internships, creating an active 
network of contacts, in which each year a study is prepared on the satisfaction of the organizations hosting 
internships and the satisfaction of the student with the organization hosting the internship.
GIVA in conjunction with GQUAP, performs the collection of information from employability profiles and 
employability of graduates. This work allows the analysis of the insertion of IP Beja graduates in the labour 
market, obtain socio demographic information and to find out the opinion of respondents about the training 
undertaken within the framework of the study cycle of those who attended the Institution. There are also 
interinstitutional projects that were developed in the scope of the IP Beja participation in the Consortium 
More Employability. The work called: "Ready to work?", aimed to collect relevant information about the 
employability of graduates in the period from 2007 to 2012, identifying the skills that employers value most in 
EIS graduates; identify the skills that graduates have generated in professional contexts; identifying the 
skills in which the graduates show greater/lesser preparation in relation to the professional profiles made, 
among others. Also with this study it was intended to seek the opinion of employers and of graduates.
Focus group sessions were held separately with employers and with graduates. The study was later 
published under the responsibility of the Student Forum and the Consortium More Employability.
IP Beja implemented internally, in November 2014, beginning with effective activity in January 2015, a 
Business Incubator (www.ipbeja.pt/incubator) built into its Knowledge Transfer Center and endowed with its 
own space and a set of infrastructure and skills, including equipped and furnished work rooms, which 
allowed it to support, promote and boost entrepreneurism and the creation of their own jobs in the 
community. Currently this structure already has 10 companies set up, of which eight of them integrate 
promoters who are former IP Beja students.
Based on the results of surveys conducted by GIVA, it appears that the percentage of graduates of 
undergraduate courses of ESA who obtained employment up to one year after the completion of the study 
course is 55.6% for Food Engineering, 68.8% for Agronomy, 100% for Biology and Natural Resources and 
18.2% for Environmental Engineering. It is seen that graduates in Agronomy are those who obtained a higher 
percentage employment in sectors of activity of the course (68.8%).
In accordance to Http://infocursos.mec.pt/, only 4.7% of recent graduates of the degree course in Agronomy 
were registered as unemployed at the Institute of Employment and Vocational Training, in December 2015, 
this rate being far below the national average. This value is 8.2% for the graduates in Food Science and 
Technology degrees, also below the national average for this area of training. As for the degree in 
Environmental Engineering, this value is 17.7%.

C5. Corpo docente:
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No ano letivo 2015/2016 estavam ao serviço do IPBeja um total de 226 docentes, sendo que 17 estavam 
exclusivamente a leccionar nos CTeSP’s. Os docentes estão afetos aos departamentos do IPBeja, que são 
em número de 8, e colaboram na lecionação dos vários cursos das diferentes unidades orgânicas. Na ESA 
estão localizados os departamentos de Biociências (BioC) e de Tecnologias e Ciências Aplicadas (TCA), aos 
quais estão afetos, respectivamente 23 e 18 docentes. 
O corpo docente localizado na ESA integra 73,2% de doutores (75,6%, considerando também os 
especialistas) em várias áreas, sendo que as maiores percentagens se verificam nas áreas dos códigos 
CNAEF:621 (24,4%) e 541 (17,1%).
O número de especialista é muito reduzido: apenas 1 docente (não doutorado) é considerado especialista 
pelo CTC. Dos 41 docentes considerados, apenas 1 não se encontra em regime de exclusividade. Quanto às 
categorias: 2 professores coordenadores (4,9%) e 39 professores adjuntos (95,1%), sendo que destes 7 
(17,1%) se encontram em CTFP por tempo indeterminado (período experimental 5 anos). Alguns destes 
docentes são investigadores integrados nos seguintes Centros/Unidades de Investigação (ponto D8): 
- LEAF - Centro de Investigação em Agronomia, Alimentos, Ambiente e Paisagem, do Instituto Superior de 
Agronomia – Universidade de Lisboa (ISA-UL)
- FibEnTech - Fiber Materials and Environmental Technologies
- GeoBioTec – Geobiociências, Geoengenharias e Geotecnologias
- Instituto de História Contemporânea (FCSH) - Universidade Nova de Lisboa
- MARÉ - Centro de ciências do mar e do ambiente
Caraterização do corpo docente por curso (2015/16):
Licenciatura em Agronomia: 22 docentes; 9,55 ETI; 12 docentes com 50-59 anos; 41% doutorados na área do 
curso e 18% em outra área, e 5% de especialistas; 91% CTFP por tempo indeterminado, 4% em período 
experimental e 5% a termo resolutivo certo; 95% com dedicação exclusiva;
Licenciatura em Ciência e Tecnologia dos Alimentos: 20 docentes; 7,15 ETI; 12 docentes com 40-49 anos; 
30% doutores na área do curso e 35% em outra área; 75% CTFP por tempo indeterminado, 15% em período 
experimental e 10% a termo resolutivo certo; 100% com dedicação exclusiva;
Licenciatura em Engenharia do Ambiente: 19 docentes; 5,08 ETI; 9 docentes com 40-49 anos e 8 com 50-59 
anos; 16% doutores na área do curso e 53% em outra área; 63% CTFP por tempo indeterminado, 37% em 
período experimental; 100% com dedicação exclusiva;
A licenciatura em Agronomia é a que apresenta um maior número de ETI´s e também maior percentagem do 
corpo docente no escalão etário 50-59 anos.
Mestrado em Agronomia: 17 docentes; 1,35 ETI´s; 9 docentes com 50-59 anos; 59% doutorados na área do 
curso e 17% em outra área; 76% CTFP por tempo indeterminado, 18% em período experimental e 6% a termo 
resolutivo; 100% de professores adjuntos; 100% com dedicação exclusiva;
Mestrado em Engenharia Alimentar: 13 docentes; 1,02 ETI´s; 6 docentes com 40-49 anos; 46% doutores na 
área do curso e 31% em outra área; 77% CTFP por tempo indeterminado, 23% em período experimental; 
100% de professores adjuntos; 100% com dedicação exclusiva;
Mestrado em Engenharia do Ambiente: 10 docentes; 1,14 ETI´s; 6 docentes com 50-59 anos; 30% doutores na 
área do curso e 70% em outra área; 60% CTFP por tempo indeterminado, 40% em período experimental; 
100% de professores adjuntos; 100% com dedicação exclusiva;

O corpo docente dos cursos respeita os rácios previstos, o que contribuiu para a sua acreditação pelo prazo 
máximo. O regime de contratação predominante do corpo docente é a prestação de serviços a tempo integral 
com dedicação exclusiva. A larga maioria do corpo docente detém a categoria profissional de Professor 
Adjunto.
Pode dizer-que que na generalidade o corpo docente é estável, motivado e com formação avançada nas 
áreas dos cursos. Destaca-se a ligação de alguns docentes a importantes centros de investigação. Realça-se 
a existência, desde há vários anos, de procedimentos formais de avaliação do pessoal docente.
Refere-se, como elemento menos favorável, a idade média do corpo docentes. É necessário iniciar um 
processo de renovação do corpo docente, com doutorados mais jovens. Também a dimensão do corpo 
docente é reduzida e verifica-se, por isso, a necessidade de afetação de um grande número de atividades 
burocráticas para a quantidade de docentes em cada curso e departamento. Este facto reduz a 
disponibilidade dos docentes para outros domínios, designadamente ao nível das atividades de investigação 
e de produção científica

C5. Teaching staff:
In the academic year 2015/2016 a total of 226 teachers was at the service of IP Beja, 17 of those were 
exclusively to teach CTeSP's. Teachers are attached to IP Beja departments, 8 in total, and collaborate in 
lecturing various courses of different academic units. The Biosciences (BioC) and Applied Sciences and 
Technologies (TCA) departments are located at ESA, which respectively employ 23 and 18 teachers. 
The faculty located at ESA contains 73.2% of PHD´s (75.6%, also considering the specialists) in various areas 
and the highest percentages are in the areas of CNAEF codes: 621 (24.4%) and 541 (17.1%).
The number of specialists is very low: only 1 Faculty (non PHD) is considered an expert by CTC. Of the 41 
teachers considered, only 1 is not on an exclusive basis. For those categories: 2 coordinating teachers 
(4.9%) and 39 assistant professors (95.1%), of which 7 (17.1%) have been in CTFP indefinitely (experimental 
period (5 years). Some of these teachers are researchers under the following Centers/Research Units (point 
D8): 
- LEAF - Center for Research in Agronomy, Food, Environment and Landscape, of the Instituto Superior de 
Agronomia - Universidade de Lisboa (ISA-UL)
- FibEnTech - Fiber Materials and Environmental Technologies
- GeoBioTec - Geobiosciences, Geoengineering and Geotechnologies
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- Institute of Contemporary History (FCSH) - Universidade Nova de Lisboa
- MARÉ – Center of Marine Sciences and the environment
Characterization of the teaching staff per course (2015/16) :
Agronomy degree : 22 faculty; 9.55 ETI; 12 teachers with 50-59 years; 41% PHD´s in the area of the course 
and 18% in another area, and 5% of specialists; 91% CTFP for an indefinite period, 4% in trial period and 5% 
on a fixed term; 95% exclusively dedicated;
Food Science and Technology degree : 20 faculty; 7.15 ETI; 12 teachers with 40-49 years; 30% PHD´s in the 
area of the course and 35% in another area; 75% CTFP for an indefinite period, 15% in trial period and 10% on 
a fixed term; 100% exclusively dedicated;
Environmental Engineering degree: 19 faculty; 5.08 ETI; 9 teachers with 40-49 years and 8 with 50-59 years; 
16% PHD´s in the area of the course and 53% in another area; 63% CTFP for an indefinite period, 37% in trial 
period; 100% exclusively dedicated;
The Agronomy degree offers the greater number of ETI's and also a higher percentage of faculty in the age 
group of 50-59 years.
Masters degree in Agronomy: 17 teachers; 1.35 ETI's; 9 teachers with 50-59 years; 59% PHD´s in the area of 
the course and 17% in another area; 76% CTFP for an indefinite period, 18% in trial period and 6% on a fixed 
term; 100% assistant teachers; 100% exclusively dedicated;
Masters degree in Food Engineering: 13 faculty; 1.02 ETI's; 6 teachers with 40-49 years; 46% PHD´s in the 
area of the course and 31% in another area; 77% CTFP for an indefinite period, 23% in trial period; 100% 
assistant teachers; 100% exclusively dedicated;
Masters Degree in Environmental Engineering : 10 faculty; 1.14 ETI's; 6 teachers with 50-59 years; 30% PHD´s 
in the area of the course and 70% in another area; 60% CTFP for an indefinite period, 40% in trial period; 
100% assistant professors; 100% exclusively dedicated;

The faculty of courses complies with ratios provided, which contributes to their accreditation for the 
maximum period. The prevailing procurement regime of faculty is the provision of services full time 
exclusively dedicated. The large majority of the Faculty holds the professional category of Assistant Teacher.
In general, it can be said that the faculty is stable, motivated and with advanced training in the areas of the 
courses. The connection of some teachers to important research centers is highlighted. It is also emphasized 
the existence, from several years ago of formal evaluation procedures of teaching staff.
It is also mentioned, less favourably, the average age of faculty. It is necessary to begin a process of renewal 
of the faculty, with younger PHD´s. Also the size of the faculty is reduced and there is, therefore, the need to 
allocate a large number of bureaucratic activities to the number of teachers in each course and department. 
This reduces teacher availability in other areas, namely at the level of research activities and scientific 
production.

Perguntas C6. a C10.

C6. Instalações:
As instalações da ESA são constituídas por 3 edifícios localizados no Campus do IPBeja: edifício principal, 
no qual se localizam os laboratórios, salas de reagentes e de apoio, gabinetes de docentes (34 gabinetes; 
435,75 m2 total), sala de informática (área m2: 84,25), secretariado e direcção, reprografia, Museu Botânico, 4 
salas de reunião para docentes (área total m2: 160,7), bar, espaços públicos e instalações sanitárias; edifício 
das salas de aulas, no qual existem 10 salas de aulas (áreas em m2: 61; 54,4; 153,7; 57,4; 61; 50,6; 92,4; 
47,2;43; 50,4), 1 auditório (152,5 m2) e instalações sanitárias; edifício da planta piloto, no qual se localizam 
laboratórios e salas de apoio, sala de análise sensorial (área m2: 25,5 + 14,4), pavilhão tecnológico para agro-
indústrias (área m2: 219,43), cozinha, sala de preparação, 2 salas de aula (áreas m2: 35,4; 47,2), 1 sala de 
reuniões e instalações sanitárias. Os laboratórios, em número de 24, têm áreas e capacidades variáveis, de 
acordo com o uso: ensino, prestação de serviços e investigação; variam entre 37,2 e 101 m2.
Fora do Campus, localizam-se: o Centro Hortofrutícola (CHF), com 11ha, com 2 salas de aula e instalações 
sanitárias, pomar (2ha), olival (2ha), vinha (1,5ha), 2 estufas (500m m2), 2ha para horticultura ao ar livre e 
500m2 para floricultura; e o Centro Experimental (CE), com 66ha, com 3 salas de aulas, gabinetes, 
instalações sanitárias e armazéns para equipamento agrícola; a Herdade do Outeiro, com 456 ha, localizada 
em Canhestros, concelho de Ferreira do Alentejo. Estas instalações servem de suporte para: investigação e 
experimentação, realização de aulas práticas de campo, permitindo aos alunos observarem e realizarem 
diversos trabalhos agrícolas enquadrados em unidades curriculares específicas da especialidade, 
desenvolvimento de trabalhos de fim de curso dos alunos.
Para além dos Laboratórios localizados no Campus, existem salas de equipamento específico que 
necessitam de espaço físico reservado: sala de espectrofotometria de absorção atómica, sala da 
cromatografia iónica, sala da cromatografia líquida e gasosa, sala climatizada, salas anexas para 
preparações, salas de serviços (incluem salas de stock de reagentes, depósito e conservação de amostras, 
salas de lavagens e de apoio).
Esta diversidade de estruturas e instalações assegura o apoio necessário às várias formações que 
constituem a oferta formativa da ESA, e que se desenvolvem nas seguintes áreas: Agricultura, Agro-
alimentar e Ambiente.
Estas estruturas, devido à sua diversidade e dimensões, são consideradas adequadas aos objectivos a que 
se propõem, sendo possível uma gestão adequada de forma a garantir uma utilização e resposta às 
necessidades previstas nos vários planos curriculares. 
Relativamente ao estado de conservação, consideram-se que a grande maioria se encontra em “bom 
estado”, sendo necessário, contudo, algumas intervenções pontuais de manutenção e reparação de 
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tubagens
No entanto, devido à sua idade e natureza, as instalações localizadas no CE e no CHF, assim como a planta 
tecnológica, precisam de intervenções de manutenção e de atualização, sobretudo em termo de 
equipamentos pedagógicos.

C6. Facilities:
ESA facilities are constituted by 3 buildings located on the IP Beja Campus: Main Building , in which 
laboratories, reagents and support rooms are located, teachers offices (34 offices; 435.75m2 total), computer 
room (area: 84.25m2), secretariat and Administration, photocopier room, the Botanical Museum, 4 meeting 
rooms for teachers (total area: 160.7 m2), bar, public areas and sanitary facilities; Classrooms building, in 
which there are 10 classrooms (areas: 61; 54.4; 153.7; 57.4; 61; 50.6; 92.4; 47.2; 43; 50.4 m2), 1 auditorium 
(152.5m2) and sanitary facilities; Pilot plant building, in which there are located laboratories and support 
rooms, sensory analysis room (areas: 25.5 + 14.4 m2), technological pavillion for agro-industries (area: 
219.43 m2), kitchen, preparation room, 2 classrooms (areas: 35.4; 47.2 m2), a meeting room and sanitary 
facilities. The laboratories, 24 in total, have variable areas and capacities, according to the use: education, 
services provision and research; vary between 37.2 and 101 m2.
Off Campus, are: the Fruit and Vegetable Center (CHF) , with 11ha, with 2 classrooms and sanitary facilities, 
orchard (2ha), olive grove (2ha), vine (1,5Ha), 2 greenhouses (500 m2), 2ha for horticulture in the open air and 
500 m2 for floriculture; and the Experimental Center (EC) , with 66ha, with 3 classrooms, offices, sanitary 
facilities and warehouses for agricultural equipment; the Herdade do Outeiro, with 456 ha, located in 
Canhestros, municipality of Ferreira do Alentejo. These facilities serve as a support for: research and 
experimentation, holding of practical classes, allowing students to observe and perform various agricultural 
tasks framed in specific curricular units, development of end of course projects for students.
In addition to the laboratories located on the Campus, there are specific equipment rooms that require a 
separate physical space including atomic absorption spectrophotometry, room to ion chromatography, liquid 
chromatography and gas chromatography room, acclimatized room, annexed rooms for preparations, service 
services (including stock rooms of reagents, deposit and preservation of samples, washing and support 
rooms).
This diversity of structures and facilities ensures the necessary support to various training courses that 
constitute the ESA training offer, and that are developed in the following areas: Agriculture, Agri-food 
industry and Environment.
These structures, due to their diversity and dimensions, are considered appropriate to the objectives 
proposed, an adequate management being possible in order to ensure a use and to respond to the needs set 
out in various curricula. 
In regard to the state of conservation, it is considered that the large majority is in "good condition", however, 
it is necessary, some occasional maintenance and repair of pipelines work.
Nonetheless, due to their age and nature, the facilities located in the CE and in CHF, as well as the 
technological plant, need maintenance and updating work, especially in terms of pedagogical equipment.

C7. Investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento profissional de alto nível:
A investigação que tem sido desenvolvida nas áreas de conhecimento da ESA é essencialmente aplicada a 
questões económicas, técnicas e científicas que preocupam os principais agentes económicos da região. 
A ESA tem apostado no desenvolvimento e inovação nos sectores de maior relevância económica na região, 
com um investimento tecnológico considerável nas áreas da olivicultura e azeite, da vinha e do vinho, e dos 
cereais de sequeiro e regadio. Nos últimos anos, com o Empreendimento dos Fins Múltiplos do Alqueva, a 
ESA tem procurado responder aos desafios emergentes, desenvolvendo investigação em culturas 
vocacionadas para o regadio (fruteiras, frutos secos, pequenos frutos e horto-industriais) e na 
experimentação de novas culturas para a região (figueira-da-índia, papoila e sésamo).Os projectos de 
investigação científica nas áreas de intervenção da ESA têm sido desenvolvidos em parcerias nacionais e 
internacionais, com o apoio dos docentes, não docentes, bolseiros e estudantes.
No período 2010-2017 forma aprovados vários projectos nas áreas da ESA, num montante total de 
2.899.522,18 €, a que corresponde 1.829.483,53€ de Financiamento Externo Comunitário, 253.099,29€ de 
Financiamento Externo Nacional e 710.104,36€ de autofinanciamento.
Referem-se os mais recentes (nos últimos 6 anos): 
• ALTERCEXA I e II - Medidas de Adaptación Y Mitigación al Cambio Climático através del impulso de las 
Energías Alternativas en Centro, Extremadura y Alentejo. Programa de Cooperação Transfronteiriça 
Espanha-Portugal 2007-2013 e POCTEP
• EcotoxTools: Ferramentas ecotoxicológicas para avaliação de risco ambiental associado a actividades 
agrícolas, em grandes albufeiras do sul de Portugal. FCT/ Projetos de IC&DT em todos os Domínios 
Científicos
• EngageSKA: ENAbling Green Escience for SKA-Ferramenta de apoio à gestão de recursos hídricos em 
sistemas de agricultura do Alentejo. 
• FERTITRIGO - Otimização da aplicação de fertilização azotada em trigos melhoradores. Agrupamento de 
Produtores de Cereais e Oleaginosas, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, GERMEN - 
Moagem de Cereais, SA, ANPOC - Associação Nacional de Produtores de Cereais, Oleaginosas e 
Proteaginosas, Moagem Ceres A. De Figueiredo & Irmão, SA, Cerealis Produtos Alimentares - SGPS, SA.,
• HYDROREUSE: Tratamento e reutilização de águas residuais agroindustriais utilizando um sistema 
hidropónico inovador com plantas de tomate. Programa Operacional Regional do Alentejo/Investigação, 
desenvolvimento tecnológico E INOVAÇÃO
• INDERCEXA- aprovado a aguardar assinatura do contrato
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• INNOACE - - aprovado a aguardar assinatura do contrato
• INTAMedronho 1 e2 - Inovação e Novas Tecnologias no Aproveitamento do Medronho. Proder - 4.1 
Cooperação para a Inovação
• ISOMATIS - Integrated Solution for Operation, Monitoring and Anti-Theft of Irrigation Systems. MBO 
Solutions Lda; Conqueiros Invest
• LIFE_NO_WASTE-Management of biomass ash and organic waste in the recovery of degraded soils: a pilot 
project set in Portugal. 
• Lista de variedades recomendada de trigo mole de qualidade.. PRODER- MEDIDA 4.1- COOPERAÇÃO PARA 
A INOVAÇÃO
• NanoFertil - Efeito dos constituintes (in)orgânicos do solo na eficácia. FCT/ Projetos de IC&DT em todos os 
Domínios Científicos
• NanoFertil- Efeito dos constituintes (in)orgânicos do solo na eficácia. FCT-Projetos de IC&DT em todos os 
Domínios Científicos
• OLITRACE 2 Estudio de la trazabilidad integral de los aceites de oliva vírgenes del Suroeste Ibérico 
integrado no I2TEP- Investigación y Transferencia Transfronteriza Espanã-Portugal.
• Olival_3 - Proteção da oliveira em modo de produção sustentável num cenário de alterações climáticas 
globais: ligação entre infraestruturas ecológicas e funções do ecossistema. IPB, U. Minho, Instituto de 
Ciências e Tecnologias Agrárias e Agro-Alimentares – Porto. FCT - Todos os Domínios Científicos
• PAMS INOVAÇÃO- Plantas Aromáticas e Medicinais: novos produtos em sistemas extensivos e controlo da 
erosão. Centro de Excelência para a Valorização de Recursos Mediterrânicos (CEVRM), Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas. PRODER
• PAS-Olival: A utilização de indicadores biológicos como ferramentas para avaliar o impacto de práticas 
agrícolas na sustentabilidade do olival. IPB, U. Coimbra FCT - Todos os Domínios Científico 
• QARSC - Qualidade da água da albufeira do Roxo na dinâmica dos solos e das culturas agrícolas. 
Associação de Regantes do Roxo; U. Évora. PRODER
• REMDA-Olival – Rede para a monitorização e divulgação das melhores práticas agro-ambientais para o 
olival para o olival. PRODER- Redes Temáticas de Informação e Divulgação/Acção 4.4.2/2009
• ResOrgRisk - Avaliação do risco ambiental da utilização de resíduos orgânicos como correctivos do solo. 
FCT - Todos os Domínios Científicos
• RITECA I e II - Projeto Rede de Investigação Transfronteiriça de Extremadura, Centro e Alentejo. Programa 
de Cooperação Transfronteiriça Espanha - Portugal 2007-2013 e POCTEP
• ROTALQ - Definição de soluções integradas de rotações culturais com viabilidade técnica, ambiental e 
económica na área de influência de Alqueva. PRODER- MEDIDA 4.1- COOPERAÇÃO PARA A INOVAÇÃO
• TrophicENPs - Biodisponiblilidade e transferência de nanopartículas metálicas na cadeia alimentar 
terrestre. FCT - Todos os Domínios Científicos
• ValBioTecCynara- Valorização económica do cardo (Cynara cardunculus): estudo da variabilidade natural e 
suas aplicações biotecnológicas. Alentejo 2020/Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação/SAICT- Projetos de IC&DT
• Valorização agrícola das lamas obtidas no tratamento de águas residuais Industrias por precipitação 
química básica, na Produção Agrícola de Alface. UNEX/USP
Como resultado da investigação foram desenvolvidas as patentes:
Tratamento de Águas Residuais da Indústria de Queijo Mediante Processos em Serie de Precipitação 
Química e Biodegradação Aerobia.Nacional Patente 105455 (2013)
Tratamento para afinação de águas residuais pré-tratadas da indústria do queijo em zonas Húmidas 
artificiais plantadas com vetiveria zizanioides. Pedido nacional de patente 20151000003141 (2015)
Processamento da vinhaça proveniente da indústria de etanol com sequestro químico de co2 atmosférico e 
produção simultânea de soluções nutritivas e correctivos organo-minerais. Pedido Nacional de Patente 
20151000038851 (2015)
Método de produção de pão com elevado teor em amido resistente Pedido de patente de invenção nacional 
nº 20161000021169 (2016)
Tecnologias incluídas nos Catálogos de Tecnologias de Agricultura, Agroindústria, Indústria Alimentar, 
Floresta e Recursos Naturais-Plataforma SCAN: Reutilização de Águas Residuais Pré-Tratadas da Indústria 
do Queijo na Rega da Cultura de tomate; Produção de Corretivos Organo- Minerais a partir de água Residual.
Protótipos Construídos e Expostos: Carvalho, M.F.N; Rivas, F.J.; Prazeres, A.R.S.; Patanita, M.J.M.; Dôres, J. 
(2012). “Reutilização de Águas Residuais Pré-Tratadas da Industria do Queijo na Rega das Culturas de 
Tomate-Rede Inovar/Santarém, AGROFOOD iTECH, Março/2012; Reutilização de Águas Residuais Pré-
Tratadas da Industria do Queijo na Rega das Culturas de Tomate e de alface-29ª Ovibeja 2012 
Prémios ao desenvolvimento de tecnologias: 1º Prémio da Revista Vida Rural 2013-CWWTOMATO-Produção 
de tomate Roma e Rio Grande enriquecido nutricionalmente por reutilização de águas residuais tratadas 
provenientes de Queijarias; Project finalist no Nutrition Awards 2012-Production of tomato nutritionally 
enriched by applying fertigation with treated cheese whey wastewater, Lisbon, September 2012; Reuse of 
cheese whey wastewater irrigation in the crop of tomatoes" selected as the 20 national projects that will 
contribute to networking among technology companies, researchers and all professionals in the agricultural, 
agro-industrial and forestry. 
Sintetizando, podemos concluir que a actividade de investigação da ESA concentra-se nas temáticas: 
desenvolvimento de novos produtos, sobretudo com base em recursos endógenos, agricultura (regadio e 
sequeiro), recuperação de ecossistemas degradados, valorização de efluentes e resíduos

C7. Oriented research, technological development and high level professional development:
Research developed in ESA knowledge areas is mainly applied to economic, technical and scientific issues 
which concern the main economic regional agents. 
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ESA wagered on development and innovation in the areas of greatest economic importance in the region, 
with considerable technological investment in areas of olive cultivation and olive oil, wine, irrigated and non-
irrigated cereals. In recent years, with the development of the Multi Purpose Enterprise of the Alqueva Dam, 
ESA sought to respond to emerging challenges, developing crop research for irrigation (fruit, dried fruit, 
small fruit and horto-industrial) and in new crops experimentation for the region (Pronikly pear cactus, poppy 
and sesame).The scientific research projects in the areas of intervention of ESA have been developed in 
national and international partnerships, with the support of teachers, non teachers, scholars and students.
In the period 2010-2017 several projects were approved in the areas of ESA, for a total amount of 2,899,522.18 
€, which corresponds to 1,829.483.53€ of External Community Financing, 253,099,29€ of National External 
Financing and 710,104,36€ of own financing.
The most recent are referred (within the last 6 years): 
• ALTERCEXA I AND II - Measures of adaptation and mitigation of Climate Change through the impulse of 
Alternative Energies in the Center, Extremadura and Alentejo. Cross-border cooperation program 2007-2013 
Spain-Portugal and POCTEP
• EcotoxTools: Ecotoxicological tools properties for the evaluation of environmental risks associated with 
agricultural activities, in large reservoirs in Southern Portugal. FCT/Projects of IC&DT in all science fields
• EngageSKA: Enabling Green Escience for SKA-Tool to support water resources management in farming 
systems of Alentejo.
• FERTITRIGO - Optimization of application of nitrogenous fertilization in wheat improvement. Grouping of 
producers of cereals and oilseeds, National Institute of Agricultural Research and Veterinary Medicine, 
GERMEN – Cereals Milling, SA, ANPOC - National Association of Producers of Cereals, Oilseeds and Protein 
Crops, Milling Ceres A. de Figueiredo & Irmão, SA, Cerealis Food Products - SGPS, SA.
• HYDROREUSE: Treatment and reuse of agro-industrial wastewater using an innovative hydroponic system 
with tomato plants. Regional Operational Program Alentejo/Research, technological development and 
innovation
• INDERCEXA- approved waiting for signing the contract
• INNOACE - - approved waiting for signing the contract
• INTAMedronho 1 and 2 - Innovation and New Technologies in the use of Arbutus. Proder - 4.1 Cooperation 
for Innovation
• ISOMATIS - Integrated Solution for Operation, Monitoring and Anti-Theft of Irrigation Systems. MBO 
Solutions Ltd; Conqueiros 
Invest
• LIFE_NO_WASTE-Management of biomass ash and organic waste in the recovery of degraded soils: a pilot 
project set in Portugal.
• List of recommended varieties of soft wheat in quality. PRODER- Measure 4.1 - COOPERATION FOR 
INNOVATION
• NanoFertil - Effect of (in)organic constituents of soil on effectiveness . FCT/Projects of IC&DT in all fields of 
science
• NanoFertil - Effect of (in)organic constituents of soil on effectiveness. FCT-Projects of IC&DT in all fields of 
science
• OLITRACE 2 Integral traceability study of virgin olive oils of the Iberian Southwest built into the I2TEP- 
Investigación y Transferencia Transfronteriza Espanã-Portugal.
• Olival_3 - Protection of the olive tree in sustainable production in a scenario of global climate change: 
connection between ecological infrastructure and ecosystem functions. IPB, U. Minho, Institute of Agrarian 
Science and Technology and Agro Foods - Porto. FCT - All Fields Of Science
• PAMS INNOVATION- Aromatic and Medicinal Plants: new products in extended systems and erosion 
control. Center of Excellence for the Appreciation of Mediterranean resources (CEVRM), Faculty of Social 
Sciences and Humanities. PRODER
• PAS-Olive Grove: The use of biological indicators as tools to assess agricultural practices impact on 
sustainability of olive groves. IPB, U. Coimbra FCT - All Fields Of Science 
• QARSC - Water quality in the Roxo reservoir in soil dynamics and agricultural crops. Associação de 
Regantes do Roxo; U. Evora. PRODER
• REMDA-Olive groves - Network for monitoring and dissemination of best agro-environmental practices for 
the olive grove. PRODER- Thematic information and dissemination networks/Action 4.4.2/2009
• ResOrgRisk - Environmental risk assessment of the use of organic waste such as soil improvers. FCT - All 
Fields Of Science
• RITECA I AND II – Cross-border Network Research Project of Extremadura, Center and Alentejo. Cross-
border Cooperation Program Spain - Portugal 2007-2013 and POCTEP
• ROTALQ - Definition of integrated solutions of crop rotation with technical, environmental and economic 
feasibility in the area of influence of the Alqueva. PRODER- Measure 4.1 - COOPERATION FOR INNOVATION
• TrophicENPs - Biodisponiblilidade and transfer of metallic nanoparticles into the food chain. FCT - All Fields 
Of Science
• ValBioTecCynara - Economic Enhancement of the Thistle (Cynara cardunculus): study of the natural 
variability and its biotechnological applications. Alentejo 2020/Research, Technological Development and 
Innovation/SAICT- IC&DT Projects. 
• Agricultural development of sludge produced in industrial wastewater treatment by chemical precipitation, 
in the Agricultural Production of lettuce. UNEX/USP
As a result of research these patents were developed:
Wastewater treatment plants in the cheese industry through in series processes of chemical precipitation 
and anaerobic biodegradation. National Patent 105455 (2013)
Treatment for adjustment of pre-treated waste water in the cheese industry in wetlands artificially planted 
with vetiveria zizanioides. National application for patent 20151000003141 (2015)
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Processing of vinasse from the ethanol industry with chemical sequestration of atmospheric CO2 and 
simultaneous production of nutrient solution and organo-mineral soil improvers. National application for 
patent 20151000038851 (2015)
Bread production method with high content of resistant starch. Patent application for a national invention 
20161000021169 (2016)
Technologies included in the Technologies catalogues for Agriculture, Agribusiness, Food Industry, Forest 
and Natural Resources-SCAN Platform: Reuse of pre-treated wastewater of the cheese industry in the 
irrigation of tomatoes; Production of Organo-mineral correctives from residual water.
Prototypes built and exhibited: Carvalho, M.F.N; Rivas, F.J.; Prazeres, A.R.S.; Patanita, M.J.M.; Dôres, J. 
(2012). "Reuse of pre-treated wastewater of the cheese industry in the irrigation of tomatoes-Rede 
Inovar/Santarém, AGROFOOD iTECH, March/2012; Reuse of pre-treated wastewater of the cheese industry in 
the irrigation tomatoes and lettuce-29th Ovibeja 2012 
Awards for the development of technologies : 1st Prize of Vida Rural Magazine 2013-CWWTOMATO- 
Production of Roma and Rio Grande tomato nutritionally enriched by reuse of treated wastewater from the 
cheese industry; Project finalist in Nutrition Awards 2012-Production of nutritionally enriched tomato by 
applying fertigation with treated cheese whey wastewater, Lisbon, September 2012; Reuse of cheese whey 
wastewater irrigation in the crop of tomatoes" selected as the 20 national projects that will contribute to 
networking among technology companies, researchers and all professionals in the agricultural, agro-
industrial and forestry. 
In summary, we can conclude that the research activity of ESA focuses on the themes: development of new 
products mainly based on endogenous resources, agriculture (irrigated and non-irrigated), recovery of 
degraded ecosystems, recovery of effluents and waste.

C8. Produção artística:
Não se aplica.

C8. Artistic output:
Not applicable

C9. Prestação de serviços à comunidade:
A prestação de serviços da ESA encontra-se organizada em Centros e laboratórios. 
Vários laboratórios (Lab de análise de terras, Lab de controlo de qualidade de águas de consumos, de rega e 
residuais, Lab de análise de sementes e matérias primas vegetais, Lab de Nutrição Animal), o Centro 
Hortofrutícola, o Centro de Experimentação Agrícola, que integra o Centro de Inspeção Periódica de 
Pulverizadores de Produtos Fitofarmacêuticos (Centros IPP), e o Centro de Ciência e Tecnologia dos 
Alimentos, são estruturas que prestam serviços à comunidade, para além do apoio ao ensino e à 
investigação. 
Centro de Ciência e Tecnologia dos Alimentos: 
Análises Microbiológicas
Análises Físico-Químicas
Análise Sensorial
Centro de Experimentação Agrícola:
Estudos agronómicos, particularmente em culturas arvenses, pratenses e forrageiras
Execução / Desenvolvimento de projetos em diversas áreas de estudo
Instalação, condução e colheita de ensaios e campo
Inspeção de pulverizadores
Consultoria agrícola
Centro Hortofrutícola:
Divulgação de Resultados na área de intervenção estratégica
Pareceres Técnicos na área de intervenção estratégica
Demonstração de técnicas culturais na área de intervenção estratégica
Laboratório de Análise de Sementes e Matérias Primas Vegetais: 
Análises e ensaios de sementes
Análises para a avaliação e controlo da qualidade de cereais
Análises em azeitona e bagaço
Análises e ensaios no âmbito da certificação e recertificação de cereais de outono-inverno
Análises foliares (azoto, fósforo, potássio, enxofre e boro)
Laboratório de Análise de Terras
Avaliação da fertilidade do solo: fornecimento de resultados e respetiva classificação relativamente aos 
parâmetros solicitados
Aconselhamento de fertilização e correção para várias culturas
Consultoria: apoio aos utentes
Laboratório de Controle de Qualidade de Águas de Consumo e de Águas de Rega:
Análises físico-químicas de águas destinadas ao consumo humano, águas de rega e similares
Laboratório de Controle de Qualidade de Águas Residuais:
Análises físico-químicas de águas residuais urbanas e industriais
Laboratório de Nutrição Animal
Caracterização do valor nutritivo de alimentos para animais
Caracterização de matérias primas de origem vegetal para a indústria
Doseamento do azoto em solos - medidas de natureza agroambiental nas explorações agrícolas
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Consultoria do domínio da alimentação animal.
Além destas estruturas, os restantes laboratórios realizam de forma não periódica:
Serviços de consultadoria agrícola
Análise fitossanitárias de plantas
Análises de contaminantes de solos
Análise quantitativa de perfil sensorial de alimentos
https://www.ipbeja.pt/PrestacaoServicos/Paginas/Centros.aspx . 
https://www.ipbeja.pt/PrestacaoServicos/Paginas/Laboratorios.aspx
Neste momento, estão a ser organizados os dossiers técnicos para pedido de acreditação dos laboratórios 
de águas residuais e de rega e de análise sensorial.
O Laboratório de Controlo da Qualidade de Águas participa em ensaios interlaboratoriais promovidos pela 
RELACRE para análise de águas residuais e de águas para consumo e estabeleceu vários protocolos: 
Câmaras Municipais (Beja, Serpa, Ferreira do Alentejo, Aljustrel, Moura, Almodôvar, Mértola, Castro Verde, 
Barrancos, Odemira, Alvito; Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Beja, SAPJU-Sociedade 
Agro-Pecuária Lda, AABA-Associação dos Agricultores do Baixo Alentejo, Cooperativa Agrícola de Beja e 
Brinches, CQAS – Controlo de Qualidade Alimentar do Sul, Lda, MCA-Segurança Alimentar, Empresa de 
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, SA (EDIA), Unidade de Saúde Pública do Baixo Alentejo.
A prestação de serviços encontra-se direcionada para associações de produtores, cooperativas, empresas e 
empresários individuais dos sectores produtivos de áreas desenvolvidas na ESA. São exemplos concretos 
desta forte ligação ao tecido produtivo, os serviços contratualizados a seguir identificados:
Avaliação de variedades de trigo mole, trigo duro, cevada, aveia, triticale, colza em regadio/ Avaliação de 
variedades de aveia, triticale e gramicha e ervilhas em sequeiro – AGROVETE
Calibração de Pulverizadores - MACFARLAN SMITH
Colheita de ensaios de cereais: Trialplan, Agrofile, ADP Fertilizantes
Elaboração de planos de adubação
Report – Poppy herbicide Trial: MACFARLAN SMITH 
Report on Management Strategies for Lolium sp. and Conyza canadensis Resistant to glyphosate with 
herbicide programs: Monsanto Ibérica
Ensaios de fungicidas em cevada e trigo de sequeiro: SYNTECH RESEARCH
Verificação e ajuste das calibrações de Aparelhos para determinação de humidade em sementes: Agro Vale 
Longo, Agromais, Pionner Hi-Bred
Ensaios de data de sementeira, variedade, adubação e reguladores de crescimento em papoila: MACFARLAN 
SMITH
Desenvolvimento de novos produtos: vinho de romã (COFRAL), patê de fígado de porco alentejano 
(Montaraz); patê de lúcia perca (EDIA); omeletes pré-feitas (TAGUSVALLEY E A UNIOVO); Conserva de 
Filetes de cavala em molho Chinês com feijões de soja (Conserveira/Olhão); mostarda aromatizada com 
queijo (Fábrica de Alimentos Guadiana, de Moura); sopas refrigeradas prontas para consumo. (Sopas da 
Graciete, Évora)
Em termos económicos, durante os anos 2015 e 2016, as estruturas acima referidas, realizaram prestações 
de serviços nos montantes indicados no quadro:
Os valores de prestação de serviços realizados no período em análise, resultam de serviços realizadas para 
empresas e particulares localizados na região e transmitem a importância que este tipo de serviços 
representa para estes sectores produtivos, sendo uma ferramenta importante de apoio à decisão e inovação 
destes sectores.
De forma resumida apresentam-se os valores (em euros) para 2015 e 2016:
- Centro de Ciência e Tecnologia dos Alimentos: 11.525,24/12.973,04
- Centro de Experimentação Agrícola: 39.747,17/115.134,60
- Centro de Inspeção Periódica de Pulverizadores de Produtos Fitofarmacêuticos: 0/16.301,40
- Centro Hortofrutícola: 2544,06/2342,54
- Laboratório de Análise de Sementes e Matérias Primas Vegetais: 10509,02/5.250,64
- Laboratório de Análise de Terras: 4.255,80/516,6
- Laboratório de Controle de Qualidade de Águas de Consumo, de Rega e Residuais: 27.145,63/25.783,42
- Laboratório de Nutrição Animal: 2.635,61/914,17
- Dept. Biociências (consultadoria): 15.713,82/13718,88

C9. Consultancy:
The ESA services provision is organized in Centers and laboratories.
Several laboratories (Land Analysis Lab, Quality Control Lab of water consumption, irrigation and waste 
water, Seed Analysis Lab and raw vegetable materials, Animal Nutrition Lab), the Fruit and Vegetable Center, 
the Center for Agricultural Experimentation, which integrates the periodical inspection centre of sprayers for 
Protection Plant Products (IPP Centers) and the Center for Food Science and Technology, are structures that 
provide services to the community, in addition to teaching and research support. 
Center for Food Science and Technology: 
Microbiological analysis
Physical-chemical analysis
Sensory analysis
Agricultural Research Center:
Agronomic Studies, particularly in arable crops, pastures and fodder
Implementation/development of projects in various fields of study
Installation, handling and collection of essays and field trials
Inspection of sprayers
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Agricultural Consulting
Fruit and Vegetable Center:
Dissemination of results in the area of strategic intervention
Technical opinions in the area of strategic intervention
Demonstration of cultivation techniques in the area of strategic intervention
Seeds Analysis Laboratory and raw vegetable materials:
Examination and testing of seeds
Analyzes for the evaluation and control of cereal quality
Analyzes in olives and olive pomace
Examination and testing in the scope of certification and recertification of autumn-winter cereals 
Leaf analysis (nitrogen, phosphorus, potassium, sulphur and boron)
Land Analysis Laboratory
Evaluation of soil fertility: provision of results and their classification in relation to the parameters required
Fertilization advice and correction for various crops
Consultancy: support to users
Quality Control Laboratory of water consumption and irrigation water:
Physical and chemical analyzes of water intended for human consumption, irrigation water and similar
Wastewater Quality Control Laboratory:
Physical and chemical analyzes of urban and industrial wastewater
Animal Nutrition Laboratory
Characterization of the nutritional value of feed for animals
Characterization of raw materials of vegetable origin for industry
Nitrogen dosing in soils - measures of agri-environment nature in agricultural holdings
Consultancy in the field of animal nutrition.
In addition to these structures, the other laboratories perform on a non regular basis:
Agricultural Consultancy services
Phytosanitary analysis of plants
Analysis of contaminants in soils
Quantitative analysis of sensory profile of food
Https://www.ipbeja.pt/PrestacaoServicos/Paginas/Centros.aspx . 
Https://www.ipbeja.pt/PrestacaoServicos/Paginas/Laboratorios.aspx 
Currently, technical dossiers are being organized to request the accreditation of laboratories of waste water 
and for irrigation and sensory analysis.
The Quality Control Laboratory of Water participates in interlaboratory testing sponsored by RELACRE for 
analysis of wastewater and consumption water and has established several protocols: Municipal Councils 
(Beja, Serpa, Ferreira do Alentejo, Aljustrel, Moura, Almodovar, Mértola, Castro Verde, Barrancos, Odemira, 
Alvito; Municipalized services of Water and Sanitation of Beja, SAPJU-Sociedade Agro-Pecuária Lda, AABA - 
Farmers' Association of Baixo Alentejo, the Cooperativa Agrícola de Beja and Brinches, CQAS - Control of 
Southern Food Quality, Lda, MCA-Food Security, Business Development and infrastructure of the Alqueva, 
SA (EDIA), Public Health Unit of Baixo Alentejo.
The services provision is targeted at producer associations, cooperatives, companies and individual 
entrepreneurs in the productive sectors of developed areas in ESA. Concrete examples of this strong link to 
the productive fabric are the services contracted identified below:
Evaluation of varieties of common and durum wheat, barley, oats, triticale, rape in irrigated areas/ Evaluation 
of varieties of oats, triticale, wild peas and peas in non-irrigation - AGROVETE
Calibration of Sprayers - MACFARLAN SMITH
Collection of cereals trials: Trialplan, Agrofile, ADP Fertilizers
Preparation of fertilization plans
Report - Poppy herbicide Trial: MACFARLAN SMITH
Report on Management Strategies for Lolium sp. and Conyza canadensis resistant to glyphosate with 
herbicide programs: Monsanto Ibérica
Testing of fungicides in non irrigated barley and wheat: SYNTECH RESEARCH
Check and adjust the calibration of apparatus to determine moisture content in seeds: Agro Vale Longo, 
Agromais, Pionner Hi-Bred
Testing of sowing date, variety, fertilization and plant growth regulators in poppies: MACFARLAN SMITH
Development of new products: pomegranate wine (COFRAL), Alentejo pork liver pate (Montaraz); pike perch 
patê (EDIA); pre-made omelets (TAGUSVALLEY AND UNIOVO); Canned mackerel fillets in Chinese sauce with 
soya beans (Conserveira/Olhão); mustard flavored with cheese (Fábrica de Alimentos Guadiana, Moura); 
refrigerated soups ready for consumption. (Sopas da Graciete, Évora)
In economic terms, during the years of 2015 and 2016, the structures mentioned above, had services 
provision for the amounts indicated in the table:
The amounts for the provision of services performed in the period under review result from services 
performed to companies and individuals located in the region and transmit the importance that this type of 
services represents for these productive sectors, being an important support tool in decision making and 
innovation in these sectors.
In summary the amounts are displayed (in Euros) for 2015 and 2016:
- Food Science and Technology Center: 11,525,24/12.973.04
- Agricultural Research Center: 39,747,17/115.134.60
- Periodical inspection center for Protection Plant Products: 0/16.301.40
- Fruit and Vegetables Center: 2544,06/2342.54
- Seed Analysis Laboratory and raw vegetable materials: 10509,02/5.250.64
- Land Analysis Laboratory: 4,255,80/516.6
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- Quality Control Laboratory of water consumption, irrigation and wastewater: 27,145,63/25.783.42
- Animal Nutrition Laboratory: 2,635,61/914,17
- Biosciences Department (consultancy): 15,713,82/13718,88

C10. Colaboração nacional e internacional:
A nível do ensino, desenvolvemos, em parceria com CAH Vilentum University of Applied Sciences (agora 
AERES) (NL) o módulo “Integrated project plan water”, do plano curricular do curso INTERNATIONAL 
AQUATIC ECOSYSTEM ANALYSIS. A 1ª edição em fevereiro de 2016, tendo a EDIA representado o 
stakeholder regional no projecto. 
Assinatura de um Protocolo com o Ministério da Agricultura para reconhecimento automático da formação 
dos nossos estudantes como aplicador e utilizador de PF´s, no âmbito da Lei nº 26/2013.
O IPBeja assinou com as escolas secundárias e profissionais da região Alentejo um protocolo genérico de 
colaboração, para além de protocolos específicos com o objectivo de ações de formação concretas e 
estágios de alunos a realizar na ESA 
(https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Paginas/ProtocoloscomEscolas.aspx
No âmbito de projectos de transferência de tecnologia, temos parcerias com agentes económicos 
(https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Paginas/ProtocolosComEmpresas.aspx) e diferentes 
instituições que visam o apoio técnico, a instalação e manutenção de ensaios de campo e laboratoriais, 
desenvolvimento de novos produtos, sobretudo a partir de recursos endógenos da região, através de 
processos de inovação.
Salienta-se o estudo solicitado pela Blue Agro Innovation B.V, Netherlands, Pig manure treatment by 
chemical precipitation, cujo objetivo é o desenvolvimento de tecnologia para tornar as suiniculturas 
sistemas de descarga zero, com produção de soluções nutritivas para uso agrícola, captura de amoníaco 
para a indústria e produção de corretivos agrícolas.
Alguns exemplos de Parcerias e estudos desenvolvidos para empresas e/ou organismos:

 Adaptação de cereais praganosos (trigo mole, trigo duro, triticale, cevada e aveia) e de genótipos de trigo 
mole

 Sistemas de mobilização do solo em culturas arvenses de sequeiro (Girassol – Trigo – Cevada
 Avaliação de variedades e de datas de sementeira de sésamo - Mac Donald/East Balt Europe
 Avaliação agronómica de sementes tratadas de cevada dística e de trigo - SynTech Research
 Experimentação em cereais, pastagens e forragens na zona de influência da ITI de Castro Verde - AACB 

(Associação de Agricultores do Campo Branco), Fertiprado, Semillas Fitó, ADP Fertilizantes, Timac, 
Lusosem /Agrobeja, MaisAdur, Agrigénese, Agrovete, Cadubal/Yara, Deiba, Fertinagro, Sapec Agro

 Ensaios de data de sementeira, variedade, adubação e reguladores de crescimento em papoila: 
MACFARLAN SMITH

 Avaliação varietal de cevada dística e de trigo mole em regadio - ABR e INRB
 Avaliação agronómica de montado de azinho regado - Associação de Criadores do Porco Alentejano 

(ACPA) e Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio (COTR)
 Lista de Variedades Recomendadas para Trigos de Qualidade - Associação Nacional dos Produtores de 

Cereais, Oleaginosas e Proteaginosas (ANPOC)
 Ensaio de adaptabilidade, cultivaresXsistemas e condução de fruteiras 
 Influência da aplicação de lamas e de água tratada na cultura da alface
 Estratégia de fertirrigação em oliveiras, trigo mole e cevada para malte - ADP Fertilizantes
 Valor Agronómico de Variedades de Girassol, Milho, Sorgo, Trigo - Rede Nacional de Ensaios
 Adaptação de variedades de cevada e aveia e de híbridos de trigo mole em sequeiro e regadio -Agrovete
 Avaliação de herbicidas e de inibidor N-lock em trigo - Lusosem/Agrobeja
 Mostra Técnica em Cereais - Manuela varela consultoria Agricola, Syngenta, ADP fertilizantes, Pioneer, 

Cadubal, Yara, Sapec, Agrovete, Crimolara, Fertinagro, Timac
 Effect of UTEC on the yield and quality of winter cereals in Mediterranean conditions - K + S Nitrogen / 

Eurochem Agro Iberia
 Avaliação produtiva e qualitativa de espécies forrageiras - Semillas Fitó, e de variedades de girassol - 

Lusosem/Agrobeja
 Valorização de sorelho de ovelha e soros de cabra por tecnologias de membranas
 Optimización del uso de abonos estabilizados Entec en un cultivo de olivar intensivo de olivar en Portugal 

- COMPO IBERIA
 Resistência a herbicidas (glifosato) em vinha (Douro) e olival (Beja) –Monsanto/Ibérica
 Avaliação da qualidade de produtos alimentares (CEPPAL, CERTIALENTEJO Empresas de assessoria, 

Produtores e transformadores de produtos alimentares) e apoio técnico a indústrias de lacticínios, azeite, 
carnes e pescado

 Painéis de provadores
 Tratabilidade da água Residual da Indústria de explosivos por processos Físico_Químicos e por 

processos ZHA (Fábrica de explosivos ORICA Aljustrel), da Indústria de Sumos (FRUTALCARMO), da 
Indústria de Carnes e Pescado – GROVE/ Advanced Chemical

 Tratamento de efluentes da Industria de celulose com mitigação de CO2 atmosférico - CEBAL/UBI
 Remoção de azoto amoniacal em lixiviados de RSU por precipitação química e fitorremediação - 

CEBAL/AMCA
Outras colaborações nacionais: 
Rede de Ciência e Transferência do Alentejo
Sistema Regional de Transferência de Tecnologia 
Rede de Laboratórios Científicos e Tecnológicos do Concelho de Beja,
Centros de Competências (CC), naqueles cujos objectivos se enquadram nas áreas científicas afectas à ESA: 
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CC da Lã, CC dos Frutos Secos, CC da Cortiça e do Sobreiro, CC Porco Alentejano e do Montado, CC Plantas 
Aromáticas, Medicinais e Condimentares. CC Recursos Silvestres, CC Culturas do Milho e Sorgo, CC 
Agricultura Biológica e dos Produtos no Modo de Produção Biológico
Núcleo regional de Combate à Desertificação
Associação Alentejo XXI: Projeto PROVE
Parque Nacional do vale do Guadiana: Plano do saramugo
Comissão Científica da Herdade da Contenda
Rede Rural Nacional
Direcção Geral de Agricultura e Veterinária: organização e realização de cursos de inspectores de 
pulverizadores; Rede Nacional de Ensaios 
Empresas e associações, para estágios curriculares, apoio técnico, inovação e prestação de serviços
Outras Colaborações Internacionais foram concretizadas no âmbito dos projectos de investigação e 
experimentação referidos no ponto C7

C10. National and international cooperation:
At the level of education, we developed, in partnership with CAH Vilentum University of Applied Sciences 
(now AERES) (NL) the "Integrated project plan water" module, the course syllabus of INTERNATIONAL 
AQUATIC ECOSYSTEM ANALYSIS. The 1st edition was held in February 2016, having EDIA as the regional 
stakeholder in the project. 
The signature of a protocol with the Ministry of Agriculture for automatic recognition of training of our 
students as PF´s applier and user, in the framework of Law Nº 26/2013.
IP Beja signed with secondary and vocational schools in the Alentejo region a generic protocol for 
collaboration, in addition to specific protocols with the aim of holding specific training courses and student 
traineeships at ESA 
( https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Paginas/ProtocoloscomEscolas.aspx 
In the scope of projects of technology transfer, we have partnerships with economic agents 
( https://www.ipbeja.pt/RepositorioDocumentosOficiais/Paginas/ProtocolosComEmpresas.aspx ) and various 
institutions to technical support, installation and maintenance of field testing and laboratory data, 
development of new products, especially from endogenous resources in the region, through innovation 
processes.
The study requested by Blue Agro Innovation B.V, Netherlands, Pig manure treatment by chemical 
precipitation, is highlighted, whose goal is the development of technology to make pig farms´ discharge zero 
systems, with production of nutrient solutions for agricultural use, ammonia capture for industry and 
production of agricultural correctives.
Some examples of partnerships and studies developed for companies and/or organizations:

 Adaptation of grain cereal (common and durum wheat, triticale, barley and oats) and genotypes of 
common wheat

 Soil Mobilization Systems in non-irrigated arable crops (Sunflower - Wheat - Barley
 Evaluation of varieties and sowing dates of sesame - Mac Donald/East Balt Europe
 Agronomic evaluation of treated seeds of distichous barley and wheat - SynTech Research
 Experimentation in cereals, pastures and fodder in the zone of influence of the ITI of Castro Verde - AACB 

(Associação de Agricultores do Campo Branco), Fertiprado, Semillas Fitó, ADP Fertilizers, Timac, 
Lusosem /Agrobeja, MaisAdur, Agrigénese, Agrovete, Cadubal/Yara, Deiba, Fertinagro, Sapec Agro

 Testing of sowing date, variety, fertilization and plant growth regulators in poppies: MACFARLAN SMITH
 Varietal evaluation of distichous barley and common wheat in irrigated areas - ABR and INRB
 Agronomic evaluation of irrigated holm-oak in cork oak forest - Associação de Criadores do Porco 

Alentejano (ACPA) and Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio (COTR)
 List of recommended varieties for quality wheats - National Association of Cereal Producers, Oilseeds and 

Protein crops (ANPOC)
 Adaptability tests, cultivaresXsistemas and fruit plants 
 Influence of the application of sludge and treated water in lettuce crop
 Fertigation strategy in olive trees, common wheat and barley for malt - ADP Fertilizers
 Agronomical value of sunflower, Corn, Sorghum, Wheat varieties - National Network of Trials
 Adaptation of varieties of barley and oats and common wheat hybrids in irrigated and non-irrigated land 

-Agrovete
 Evaluation of herbicides and of inhibitor N-lock in wheat - Lusosem/Agrobeja
 Technical Sampling in cereals - Manuela Varela Agricultural Consulting, Syngenta, ADP fertilizers, Pioneer, 

Cadubal, Yara, Sapec, Agrovete, Crimolara, Fertinagro, Timac
 Effect of UTEC on the yield and quality of winter cereals in Mediterranean conditions - K+S Nitrogen / 

Eurochem Agro Iberia
 Productive and Qualitative evaluation of fodder species – Semillas Fitó and sunflower varieties - 

Lusosem/Agrobeja
 Appreciation of sheep sorelho and goat serum by membrane technology
 Optimization of the use of Entec stabilized fertilizers in intensive olive cultivation of olive groves in 

Portugal - COMPO IBERIA
 Resistance to herbicides (glyphosate) in vine (Douro) and olive grove (Beja) -Monsanto/Iberian
 Evaluation of the quality of food products (CEPPAL, CERTIALENTEJO Advisory Companies, producers 

and processors of food products), and technical support to industries of dairy products, olive oil, meat and 
fish

 Tasters panels
 Treatability of wastewater in the explosives industry by physical and chemical processes and by ZHA 
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processes (ORICA Explosives Factory ALJUSTREL), industry of juices (FRUTALCARMO), Meat and fish 
Industry - GROVE/ Advanced Chemical

 Wastewater treatment plants in the pulp industry with atmospheric CO2 mitigation - CEBAL/UBI
 Removal of ammoniacal nitrogen in leachate at RSU by chemical precipitation and phytoremediation - 

CEBAL/MCAA
Other national collaborations: 
Network of Science and transfer of Alentejo
Regional System of Technology Transfer
Network of scientific and technological laboratories of the municipality of Beja,
Competence Centers (CC), those whose objectives are covered in the scientific areas allocated to the ESA: 
Wool CC, Dried fruits CC, Cork and cork oak CC, Alentejo Pig and cork oak forest CC, Aromatic Plants, 
Medicinal and Condiments CC, Wild Resources CC, Maize and Sorghum crops CC, Organic Farming and 
products in Organic Production CC
Regional Center to Combat Desertification
The Alentejo XXI: Project PROVE
Vale Do Guadiana National Park: Saramugo plan
The Scientific Committee of the Contenda estate
National Rural Network
General Directorate of Agriculture and Veterinary Medicine: Organization and holding of courses of 
inspectors of sprayers; National Network of Trials 
Companies and Associations, for vocational traineeships, technical support, innovation and services 
provision
Other international collaborations were implemented within the framework of the research and 
experimentation projects, as referred to in point C7.

Perguntas C11. e C12.

C11. Sistema interno de garantia da qualidade:
Está definido a nível institucional (segue para C11.3)

C11.1. Evolução do sistema (no caso de sistema certificado pela A3ES):
<sem resposta>

C11.1. System evolution (system certified by A3ES)
<no answer>

C11.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES):
<sem resposta>

C11.2. Brief description of system (system not certified by A3ES):
<no answer>

C11.2.1 Link para o manual de qualidade:
<sem resposta>

C11.3. Contributo da Unidade Orgânica para o funcionamento do sistema:
O Director da Unidade Orgânica integra o Conselho Coordenador da Actividade Académica, o Conselho para 
a Avaliação e Qualidade. São suas competências, entre outras, aprovar o calendário e horário das tarefas 
lectivas e coordenar o funcionamento dos ciclos de estudos, procurando assegurar a qualidade da formação 
ministrada. Neste âmbito são realizadas reuniões ordinárias no início de cada semestre, havendo reuniões 
extraordinárias para análise e discussão de temas e questões colocadas interna e superiormente. 
Cada curso tem uma Comissão Técnico-Científica e Pedagógica (CTCP), presidida pelo Coordenador de 
Curso, e constituída por um número de alunos e docentes correspondentes, cada um deles, ao número de 
anos lectivos do curso. O Coordenador é eleito de dois em dois, pelos docentes do respectivo curso e as 
suas competências estão definidas nos estatutos do IPBeja. Ao Coordenador compete também designar os 
docentes membros da CTCP, sendo um docente por cada lectivo. Os alunos são eleitos pelos seus pares, 
sendo um por cada ano do curso. As competências da CTCP encontram-se definidas nos estatutos do 
IPBeja.
Processos, procedimentos e actividade com intervenção do Diretor da Unidade Orgânica ESA, 
nomeadamente “gerir a actividade académica” e “assegurar o ensino aprendizagem” que contribuem para o 
bom funcionamento do sistema interno de garantia de qualidade:
a) PE01 – “gerir a actividade académica”
Definição do número de vagas por curso para o CNA, concursos especiais, regimes de reingresso, mudança 
de curso e transferências, CTeSP e Mestrados
Provas para maiores 23 anos: nomeação dos docentes para os júris das provas específicas e indicação dos 
docentes para aulas de apoio
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Concursos Especiais, reingresso e mudança: definição do número de vagas por curso, nomeação dos júris 
Proposta de edital para os Mestrados e CTeSP
Creditação de Competências: assegura a avaliação do pedido, remetendo os processos aos serviços 
académicos após análise 
Atribuição do título de especialista: nomeação do júri, data e local da prova; realização da prova
b) PE02 – “assegurar o ensino aprendizagem”
Propostas de novos cursos e organiza pronuncia ao relatório da CAE; verifica conformidade dos descritores 
das UC/UF do curso
Propostas de alterações do Plano de Estudos; analisa propostas de alteração dos descritores
Organização e execução dos processos de eleição dos coordenadores de curso
Planeamento do ano académico: elaboração dos calendários escolares e de exames e validação dos 
calendários de exame
Apresentação de proposta para a definição do número de turmas por curso e por ano
Relatórios de avaliação anual dos Cursos: encaminhamento para os órgão competentes para apreciação 
(Conselho Técnico Cientifico, Conselho pedagógico, Conselho Geral e Conselho para Avaliação e Qualidade 
Os processos e atividades estão disponíveis no site do IPBeja
https://www.ipbeja.pt/servicos/gquap/Lists/Processos%20e%20Procedimentos/AllItems.aspx

C11.3. Contribuition of Unit to the system:
The Organic Unit Director integrates the Coordinating Council of Academic Activity and the Quality and 
Evaluation Council. The following are duties, among others, to approve the timetable and schedule of tasks 
and teaching, coordinate the operation of the study cycles, seeking to ensure the quality of training provided. 
In this context regular meetings are held at the beginning of each semester, with special meetings for review 
and discussion of themes and issues raised and superiorly.
Each course has a Scientific-Technical and Pedagogical Commission (CTCP), chaired by the Course 
Coordinator and consists of a number of students and faculty, each one, corresponding to the number of 
academic years of the course. The Coordinator is elected every two years, by course teachers and their skills 
are noted in the IP Beja statutes. The Coordinator shall also designate the CTCP faculty members, being a 
lecturer for each term. Students are elected by their peers, being one for each course year. The CTCP powers 
are laid down in the IP Beja statutes.
Processes, procedures and activities with assistance from the Director of the ESA Organic Unit, namely to 
"manage the academic activities" and "ensure teaching learning" that contribute to the proper functioning of 
the internal system of quality assurance:
a) PE01 - " manage the academic activities"
Defining number of vacancies per course for the CNA, special access, re-entry schemes, course changes and 
transfers, CTeSP and Masters
Over 23 years tests: appointment of teachers for the juries of specific testing and indication of teachers for 
support classes
Special access, return and change: defining number of vacancies per course, appointment of judges
Proposal for public notices to Masters and CTeSP
Skills accreditation: ensures assessment of the application, referring the cases to academic services 
following analysis
The award of specialist title: appointment of the jury, date and place of test; completion of testing
b) PE02 - "ensure teaching learning"
Proposals for new courses and organizes, comments the CAE report; checks compliance of descriptors of 
UC/UF of the course
Proposals for amendments to Study Plans; analyzes proposals for amendment of descriptors
Organization and implementation of procedures for election of course coordinators
Planning for the academic year: preparation of school calendars and examinations and validation of 
examination schedules
Submission of a proposal for the definition of the number of groups per course and per year
Annual evaluation reports of courses: referral to the competent body for consideration (Technical-scientific, 
Pedagogical council, the General Council and Council for Evaluation and Quality
The processes and activities are available on the IP Beja website.
https://www.ipbeja.pt/servicos/gquap/Lists/Processos%20e%20Procedimentos/AllItems.aspx

C12. Observações finais:
Reforçou-se a monitorização e atuação, com responsabilidades distribuídas pelos diferentes órgãos e 
serviços, no que respeita ao insucesso e abandono escolar.
No sentido de avaliar o grau de satisfação dos alunos, procura-se conhecer a sua opinião relativamente a um 
conjunto de indicadores relacionados com o processo ensino/aprendizagem, os quais poderão justificar, em 
parte, o sucesso ou insucesso nas várias UCs que constituem o plano de estudos. 
É solicitado aos alunos que respondam no final de cada semestre a um questionário, aprovado no Conselho 
Pedagógico do Instituto Politécnico de Beja, cujos dados são tratados pelo Gabinete de Qualidade, Avaliação 
e Procedimentos e disponibilizados aos coordenadores de cada curso. Posteriormente, procede-se à 
realização de uma entrevista em painel, que tem como objetivo a recolha de informação mais pormenorizada 
e fundamentada sobre a opinião que os alunos têm sobre a lecionação das unidades curriculares. Esta 
informação permite aos coordenadores de curso promover algumas reflexões com alunos e docentes, assim 
como a realização de um relatório de autoavaliação que, de acordo com os Estatutos, deverá elaborar-se no 
final de cada ano letivo. 
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Com base nesta informação e em termos globais, pode concluir-se que existe um sentimento favorável 
relativamente a um número muito significativo de UCs, tendo em conta as variáveis em análise. 
Relativamente àquelas onde se registam valores médios iguais ou inferiores a 2.50, resultados que traduzem 
um clara insatisfação por parte dos alunos, são elaboradas tabelas organizadas por curso e unidades 
curriculares, para análise detalhada e propostas de medidas para melhoria do grua de satisfação.
Por ter uma visão aprofundada em termos da estrutura curricular dos cursos, a CTCP tem um papel 
importante ao nível da orientação e aconselhamento sobre o percurso académico do aluno. O 
acompanhamento é feito através da coordenação de curso, que periodicamente agenda reuniões de CTCP 
com a presença dos representantes dos 3 anos do curso dando a oportunidade aos mesmos para discutir e 
partilhar um conjunto de assuntos importantes para o funcionamento do curso. Assume-se, como princípio e 
prática, o contínuo envolvimento dos alunos, reforçando a cooperação dos mesmos para o delineamento de 
estratégias determinantes no futuro dos cursos. 
A avaliação das UCs, sendo da responsabilidade dos docentes é, igualmente, discutida e negociada com os 
estudantes e após ser aceite, é analisada e aprovada em CTCP, sempre com a participação dos 
representantes dos três anos do curso. Esta é posteriormente divulgada pelos canais de comunicação 
disponíveis. Esta organização permite assegurar, mais uma vez, o envolvimento dos estudantes e garante 
que a avaliação da aprendizagem seja feita em coerência com os objectivos das UCs.
Em cada semestre, é solicitado também aos docentes dos cursos, sob a forma de inquérito online, que se 
pronunciem sobre o funcionamento das respetivas unidades curriculares. Os resultados dos inquéritos são 
publicados na página da Coordenação do Curso ficando disponíveis para consulta por todos os alunos e 
docentes nela inscritos. 
Com os dados obtidos, a Comissão Técnico‐Científica e Pedagógica elabora um relatório, apresentando 
propostas de medidas corretivas a serem adotadas e remetê-lo‐á para o Conselho Técnico‐Científico, 
Conselho Pedagógico, Conselho para Avaliação e Qualidade e Conselho Geral para que possam atuar no 
âmbito das suas competências, dando cumprimento ao estabelecido nos Estatutos do IPBeja. O mesmo 
relatório é disponibilizado aos alunos e docentes na página interna do curso. Após a realização do relatório 
de avaliação do curso, o mesmo é dado a conhecer a alunos e docentes para que sejam conhecidos os 
pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, sendo promovidas reuniões onde são discutidas as 
estratégias de superação dos problemas detetados. A coordenação de curso reúne semestralmente com 
todos os docentes, dando orientações e sugestões de caráter geral e/ou particular baseadas nos resultados 
da monitorização, para que de forma continuada se promova o sucesso escolar e se introduzam melhorias 
em situações anómalas identificadas e fundamentadas.

Pontos fortes:
Instalações com boas condições.
Existência de laboratórios especializados com equipamentos adequados para as componentes práticas dos 
ciclos de estudos.
Existência de laboratórios especializados com equipamentos adequados para a prestação de serviços à 
comunidade
Equipamento de apoio ao desenvolvimento de projetos de investigação
Corpo docente estável, motivado e com formação avançada nas áreas dos vários cursos.
Ligação de alguns docentes a importantes centros de investigação.
Proximidade docente/aluno e seu acompanhamento para além das aulas.
Existência de procedimentos formais de avaliação do pessoal docente.
Pessoal não docente com boas qualificações, motivado e com atitude proativa.
Realização de inquéritos aos alunos sobre as unidades curriculares.
Regulamentação das atividades académicas muito completa.
Existência de parcerias com empresas e entidades para promover a empregabilidade, realização de estágios, 
parcerias de colaboração específica, colaboração e intercâmbio de conhecimentos.
Atividade regular da CTCP dos cursos, com participação dos estudantes, para debater o funcionamento do 
curso.
Intercâmbio dos docentes e criação de parcerias de investigação com outras instituições de ensino 
superiores.
Intercâmbio de alunos com outras instituições de ensino superior, nacionais e internacionais.
Tecido empresarial regional dinâmico e altamente especializado
Boas relações com as empresas da região, para o que contribui a elevada empregabilidade do curso de 
Agronomia

Pontos fracos:
Interioridade e acessibilidades.
Regressão demográfica da região.
Reduzida população jovem na área envolvente e consequente redução do número de potenciais alunos.
Estrutura etária do corpo docente
Jovens locais com apetência pelos grandes centros urbanos.
Taxa de empregabilidade na região.
Reduzida dimensão do corpo docente o que dificulta a apresentação de novas ofertas ao nível dos CTeSP
Excesso de atividades burocráticas para a quantidade de docentes em cada curso e departamento.
Reduzida utilização dos relatórios de avaliação para concretização de medidas propostas a nível global.
Dificuldade na aprovação das propostas de melhoria apresentadas pelas CT&CP
Na maioria das áreas, verifica-se um reduzido número de publicações em revistas científicas.
Alunos inseridos em poucas atividades de investigação científica e/ou profissionais
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C12. Final remarks:
Monitoring and performance was reinforced with responsibilities distributed among different bodies and 
services in respect of failure and school dropout.
In order to evaluate the level of student satisfaction, their opinion is sought in regard to a set of indicators 
related to the teaching/learning process, which may explain, in part, the success or failure in various UCs, 
which constitute the study plan. 
It is requested that students reply to a questionnaire at the end of each semester, approved by the 
Pedagogical Council of the Polytechnic Institute of Beja, whose data is processed by the Quality, Evaluation 
and Procedures office and made available to each course coordinator. Subsequently, a panel interview is 
held, which has as its goal the collection of more detailed information and based on the opinion that students 
have about the lecturing of curricular units. This information allows the course coordinators to promote some 
thoughts with students and faculty, as well as the completion of a self evaluation report which, according to 
the Statutes, shall be prepared at the end of each academic year. 
Based on this information and in global terms, it can be concluded that there is a favourable feeling of a very 
significant number of UCs, taking into account the variables in the analysis. With regard to those where 
average values were equal to or less than 2.50, these reflect a clear dissatisfaction on the part of students, 
tables are drawn up by course and curricular units, for detailed analysis and proposals of measures to 
improve satisfaction levels.
To have an in-depth view in terms of the curricular structure of courses, the CTCP has an important role at 
the level of guidance and advice on the academic path of the student. Monitoring is done through the course 
coordination, who regularly schedules CTCP meetings with the presence of representatives from the 3 years 
of the course giving them the opportunity to discuss and share a set of important issues to the functioning of 
the course. It is assumed, as a matter of principle and practice, the continuous engagement of students, 
strengthening their cooperation in the design of strategies to determine the future of the courses. 
The evaluation of UC´s, being the responsibility of teachers is also discussed and negotiated with the 
students and following acceptance, it is also discussed and approved in CTCP, always with the participation 
of representatives of the three years of the course. This is subsequently released through communication 
channels available. This organization helps ensure, once more, the involvement of students and guarantees 
that learning assessment is carried out in line with the objectives of the UC´s.
In each semester, it is also requested that course teachers´ fill in, an online survey, where they decide on the 
operation of the respective curricular units. The survey results are published on the Course Coordination 
page becoming available for consultation by all students and teachers registered. 
With the data obtained, the Technical-Scientific and Pedagogical Commission issues a report, presenting 
proposals for corrective measures to be adopted and submits it to the Technical-Scientific Council, 
Pedagogical Council, Quality and Evaluation Council and General Council so that they can act within their 
sphere of competence, in accordance with the established in the IP Beja statutes. The same report is made 
available to students and faculty in the internal page of the course. After the completion of the course 
evaluation report, the same is made known to students and faculty to create awareness of strengths, 
weaknesses, opportunities and threats, meetings being promoted where strategies are discussed for 
overcoming problems detected. The course coordination meets twice yearly with all teachers, providing 
guidance and suggestions of a general and/or particular nature based on the monitoring results, so that in a 
continued manner school success is promoted and improvements are introduced and abnormal situations 
identified and substantiated.

Strengths :
Facilities in good condition.
The existence of specialized laboratories with adequate equipment for the practical components of study 
cycles.
The existence of specialized laboratories with adequate equipment for the provision of services to the 
community
Support equipment to develop research projects
Stable faculty, motivated and with advanced training in the areas of several courses.
Connection of some teachers to important research centers.
Proximity faculty/student and their follow-up beyond the classroom.
Existence of formal procedures for the evaluation of teaching staff.
Non-teaching staff with good qualifications, motivated and proactive attitude.
Carrying out surveys to the students on the course units.
Very complete regulation of academic activities.
Existence of partnerships with companies and organizations to promote employability, traineeships, specific 
collaborative partnerships, collaboration and knowledge exchange.
CTCP regular activity of courses, with the participation of students, to discuss course operation.
Teacher exchange and creating research partnerships with other higher education institutions.
Student exchange with other higher education institutions, both national and international.
Dynamic and highly specialized regional business fabric
Good relations with companies in the region, to which contributes the high employability of Agronomy

Weaknesses:
Interiority and accessibility.
Demographic decline of the region.
Reduced youth population in the surrounding area and consequent reduction in the number of potential 
students.
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Age structure of the Faculty
Local young people with desire for large urban centers.
Employability rate in the region.
Small faculty size which hampers the introduction of new offers at the level of CTeSP
Excessive bureaucratic activities for the amount of teachers in each course and department.
Reduced use of evaluation reports for implementation of measures proposed at a global level.
Difficulty in the approval of proposals for improvement submitted by CT&CP
In most areas, there are a small number of publications in scientific journals.
Students inserted in few activities of scientific and/or professional research.

Anexo II

D1. - Oferta educativa

D1.1 - Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

D1.1. Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) / D1.1. Professional Technical Programmes

Designação / Name Data / Date
Viticultura e Enologia 2014-10-07T00:00:00
Análises Laboratoriais 2015-07-15T00:00:00
Culturas Regadas 2015-07-13T00:00:00
Inovação e Tecnologia Alimentar 2015-07-30T00:00:00
Sistemas de Proteção do Ambiente 2015-08-04T00:00:00
Olivicultura, Azeite e Azeitona de Mesa 2015-10-12T00:00:00
Agropecuária Mediterrânica 2015-07-23T00:00:00

D1.2 - Licenciatura

D1.2.1 - Ciclos de estudos acreditados

D1.2.1. Licenciaturas - Ciclos de estudos acreditados / D1.2.1. Licenciaturas - Accredited study programmes

Código / Code CNAEF Designação / Name Duração da acreditação / Accreditation 
duration Data / Date

NCE/12/00961 541 Ciência e Tecnologia dos 
Alimentos 6 2013-03-

26T00:00:00

ACEF/1314/23602 851 Engenharia do Ambiente 6 2015-03-
04T00:00:00

ACEF/1415/23592 621 Agronomia 6 2016-04-
19T00:00:00

D1.2.2 - Ciclos de estudos não acreditados

D1.2.2. Licenciaturas - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.2.2. Licenciaturas - Not 
accredited study programmes (including NCE’s)

Código / Code CNAEF Designação / Name Data / Date

<sem resposta>

D1.2.3 - Ciclos de estudos descontinuados

D1.2.3. Licenciaturas - Ciclos de estudos descontinuados / D1.2.3. Licenciaturas - Study programmes no 
longer being offered

Página 62 de 147AINST/16/00007 — Relatório de autoavaliação institucional

09-10-2017http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...


Código / Code CNAEF Designação / Name
CEF/0910/23587 Biologia
CEF/0910/23597 Engenharia Alimentar

D1.3 - Mestrado

D1.3.1 - Ciclos de estudos acreditados

D1.3.1. Mestrados - Ciclos de estudos acreditados / D1.3.1. Master - Accredited study programmes

Código / Code CNAEF Designação / Name Duração da acreditação / Accreditation duration Data / Date
ACEF/1314/23607 541 Engenharia Alimentar 6 2015-02-21
ACEF/1314/23617 851 Engenharia do Ambiente 6 2015-03-03
ACEF/1415/23612 621 Agronomia 6 2016-05-26

D1.3.2 - Ciclos de estudos não acreditados

D1.3.2. Mestrado - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.3.2. Master - Not accredited study 
programmes (including NCE’s)

Código / Code CNAEF Designação / Name Data / Date

<sem resposta>

D1.3.3 - Ciclos de estudos descontinuados

D1.3.3. Mestrado - Ciclos de estudos descontinuados / D1.3.3. Master - Study programmes no longer being 
offered

Código / Code CNAEF Designação / Name

<sem resposta>

D2. - Vagas e inscritos no 1.º ano

D2.1 - TeSP - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)

D2.1 TeSP - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / D2.1 TeSP - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)

Ciclo de estudos / Study Programme
14/15 15/16
a b a b

Viticultura e Enologia 20 12 20 20
Culturas Regadas 0 0 30 24
Inovaçao e Tecnologia Alimentar 0 0 20 10

D2.2 - Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)

D2.2 Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Licenciaturas - Vacancies (a) and 1st year enrollments 
(b)

Código / Code CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme
13/14 14/15 15/16
a b a b a b
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NCE/12/00961 541 Ciência e Tecnologia dos Alimentos 23 29 23 24 23 28
ACEF/1314/23602 851 Engenharia do Ambiente 23 17 23 18 23 14
ACEF/1415/23592 621 Agronomia 35 50 45 57 45 72

D2.3 - Mestrado - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)

D2.3 Mestrado - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Master - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)

Código / Code CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme
13/14 14/15 15/16
a b a b a b

ACEF/1314/23607 541 Engenharia Alimentar 30 12 30 22 30 17
ACEF/1314/23617 851 Engenharia do Ambiente 30 9 30 7 30 13
ACEF/1415/23612 621 Agronomia 30 24 30 28 30 20

D3. - Inscritos total e diplomados

D3.1 - TeSP - Inscritos total(a) e diplomados(b)

D3.1 TeSP - Inscritos total(a) e diplomados(b) / TeSP - Total enrollments(a) and graduates(b)

Ciclo de estudos / Study Programme
15/16
a b

Culturas Regadas 24 0
Inovação e Tecnologia Alimentar 10 0
Viticultura e Enologia 24 3

D3.2 - Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b)

D3.2 Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Licenciaturas - Total enrollments(a) and graduates(b)

Código / Code CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme
13/14 14/15 15/16
a b a b a b

NCE/12/00961 541 Ciência e Tecnologia dos Alimentos 30 0 49 0 75 13
ACEF/1314/23602 851 Engenharia do Ambiente 72 18 67 15 64 8
ACEF/1415/23592 621 Agronomia 158 26 172 25 205 22

D3.3 - Mestrados - Inscritos total(a) e diplomados(b)

D3.3 Mestrado - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Master - Total enrollments(a) and graduates(b)

Código / Code CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme
13/14 14/15 15/16
a b a b a b

ACEF/1314/23607 541 Engenharia Alimentar 30 6 37 8 38 6
ACEF/1314/23617 851 Engenharia do Ambiente 24 9 19 5 20 1
ACEF/1415/23612 621 Agronomia 28 8 29 4 37 6

D4. - Empregabilidade

D4. Empregabilidade / Employability

%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos / 
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area. 42
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Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained 
employment in other areas of activity

16

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of 
graduates that obtained employment until one year after graduating 53

D5. - Descrição e fundamentação dos recursos docentes da unidade orgânica

D5.1 - Corpo docente

D5.1.2 - Corpo docente

D5.1.2. Equipa docente / Teaching staff

Nome / Name Categoria / 
Category

Grau / 
Degree

Especialista / 
Specialist

Área científica / 
Scientific Area

Regime de 
tempo / 
Employment 
link

Informação/ 
Information

Alexandra Telo da 
Costa Trincalhetas 
Tomaz

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Produção vegetal 100 Ficha 
submetida

Ana Cristina Diniz 
Vicente Pardal

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Ciências Químicas 100 Ficha 
submetida

Ana Luísa Rocha 
Simões Fernandes

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Mestre Hidráulica e Recursos 
Hídricos 100 Ficha 

submetida

Anabela Reis 
Pacheco de Amaral

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Mestre 541 - Industrias 
alimentares 100 Ficha 

submetida

Antónia Teresa 
Zorro Nobre 
Macedo

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor ENGENHARIA AGRO-
INDUSTRIAL

Ficha 
submetida

António do Rosário 
Oliveira

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Ciências Veterinárias - 
Produção Animal 100 Ficha 

submetida

António Manuel da 
Costa Nunes 
Ribeiro

Professor 
Coordenador ou 
equivalente

Mestre Produção animal 100 Ficha 
submetida

António Manuel 
Gouveia Carloto

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Bioquímica e Biologia 
Molecular 100 Ficha 

submetida

António Miguel 
Orrico Floro

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Engenharia Alimentar 45 Ficha 
submetida

Carlos Manuel 
Marques Ribeiro

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Engenharia Agroindustrial 100 Ficha 
submetida

Isabel Maria 
Pereira Caldas 
Baer

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Ciências Biotecnológicas - 
Biotecnologia Alimentar 100 Ficha 

submetida

João Jorge Mestre 
Dias

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Enegnharia Alimentar 100 Ficha 
submetida

João Martim de 
Portugal e 
Vasconcelos 
Fernandes

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor 621 100 Ficha 
submetida

José António 
Casteleiro Penacho

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Mestre Agronomia 100 Ficha 
submetida

Fernando Manuel 
Santos Mota

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Mestre Zootecnia e Veterinária 
Tropicais 100 Ficha 

submetida

José Manuel 
Açucena Ferro 
Palma

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Produção Vegetal 100 Ficha 
submetida

Alexandra Isabel 
Godinho Afonso

Licenciado Física e química 50 Ficha 
submetida
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Assistente 
convidado ou 
equivalente

Célia de Fátima 
Brito Nunes 
Lampreia

Assistente ou 
equivalente Licenciado Tecnologia Alimentar / 

Qualidade 50 Ficha 
submetida

Daniela Cristina 
Parrinha Freitas Mestre Eng. Alimentar Ficha 

submetida
Humberto Manuel 
Índio Tomas 
Chaves

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Química/Química 
Orgânica 100 Ficha 

submetida

Isabel Maria de 
Brito Raposo 
Guerreiro

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Mestre
Nutrição vegetal, 
fertilidade dos solos e 
fertilização

100 Ficha 
submetida

José António 
Morais Antunes

Professor 
Coordenador ou 
equivalente

Doutor 442 - Quimica 100 Ficha 
submetida

José Carlos 
Sherman D' 
Alvarenga da 
Costa Mira

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Licenciado
CTC da 
Instituição 
proponente

Medicina Veterinária 100 Ficha 
submetida

José Eduardo 
Duarte Regato

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Licenciado Agronomia 100 Ficha 
submetida

Luís Carlos 
Ferreira Peres de 
Sousa

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Licenciado Agrtonomia 100 Ficha 
submetida

LuÍs Eduardo 
Perfeito Santa 
Maria

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Mestre 422 100 Ficha 
submetida

Luís Manuel 
Mendonça 
Carvalho

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Morfologia e Sistemática 
de Plantas 100 Ficha 

submetida

Manuel Domingos 
Caixeiro Albino

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Licenciado
Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Saúde Ambiental 100 Ficha 
submetida

Manuel Joaquim 
Marques Patanita

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Produção e Protecção 
Vegetal 100 Ficha 

submetida

Manuela Silveira 
Lima de Brito 
Costa

Assistente ou 
equivalente Mestre Tecnologia 

Alimentar/Qualidade 50 Ficha 
submetida

Maria Adelaide 
Araújo Almeida

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor 851- Engªa do Ambiente 100 Ficha 
submetida

Maria Albertina 
Amantes Raposo

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Ciências do Ambiente 100 Ficha 
submetida

Maria de Fátima 
Nunes de Carvalho

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Ciencias químicas 100 Ficha 
submetida

Maria Isabel 
Fernandes 
Cardoso Patanita

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Produção e Proteção 
Vegetal 100 Ficha 

submetida

Maria João Barata 
de Carvalho

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Tecnologia dos Alimentos 100 Ficha 
submetida

Maria Margarida da 
Fonseca Ribeiro 
Pereira

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor 621 100 Ficha 
submetida

Maria Teresa 
Borralho Marques 
dos Carvalhos

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor 524 100 Ficha 
submetida

Maria Teresa 
Pereira Gonçalves 
dos Santos

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Mestre Ciência dos Alimentos 100 Ficha 
submetida

Mariana Augusta 
Casadinho 
Parrinha Duarte 
Regato

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Hortofruticultura 100 Ficha 
submetida

Doutor Engenharia AgroIndustrial 100
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Nuno Bartolomeu 
Mendes Godinho 
de Alvarenga

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Ficha 
submetida

Nuno Manuel 
Ramos dos Santos 
Beja

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor
Ordenamento do Território 
e Desenvolvimento 
Sustentável

100 Ficha 
submetida

Olga Maria Reis 
Pacheco de Amaral

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Ciências e Tecnologias da 
Saúde (Nutrição) 100 Ficha 

submetida

Patrícia Alexandra 
Dias Brito Palma

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Ciências Farmacêuticas 100 Ficha 
submetida

Pedro Manuel do 
Vale Oliveira e 
Silva

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha 
submetida

Silvina dos Anjos 
Pimenta Marques 
Maia Ferro Palma

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor CNAEF 541 100 Ficha 
submetida

Sofia Teresa 
Assunção Ramôa

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Biologia e Produção 
Vegetal (Agronomia) 100 Ficha 

submetida

4195

<sem resposta>

D5.2 - Corpo Docente

D5.2. Resumo do corpo docente / Teaching staff

Pessoal Docente / Teaching staff
Número de docentes / Number ETI / FTE
2009/10 2015/16 * 2009/10 2015/16 *

Tempo integral / Full Time
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs 28 28
Doutores especialistas / Specialist PhDs 0 0
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC) 1 1
Com título de especialista / With title of specialist 1 1
Outros docentes / Other teachers 10 10
Tempo parcial / Part Time
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs 0 0
Doutores especialistas / Specialist PhDs 0 0
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC) 0 0
Com título de especialista / With title of specialist 0 0
Outros docentes / Other teachers 4 1.95
Totais (por grau de qualificação) / Total (by degree)
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs ** 28 28
Doutores especialistas / Specialist PhDs ** 0 0
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC) ** 1 1
Com título de especialista / With title of specialist ** 1 1
Outros docentes / Other teachers ** 14 11.95
Corpo docente total / Total teaching staff ** 44 41.95

D5.3 - Estabilidade e dinâmica de formação

D5.3. Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and training dynamic

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Número / 
Number

Percentagem / 
Percentage

Número de docentes em tempo integral com mais de 3 anos de contrato / Number of full 
time teachers with a link to the institution for a period over three years 41 100

Número de docentes em doutoramento há pelo menos 1 ano / Number of teachers 
registered in a doctoral programme for more than one year 3 7.3
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D6. - Pessoal não docente

D6.1. e D6.2.

D6.1. Dotação de pessoal não docente:
O número de pessoal não docente em serviço na ESA é de 19, e de 5 na Exploração Agrícola (EA), 
distribuídos pelas seguintes categorias: 9 Técnicos Superiores, 8 Assistentes Técnicos e 7 Assistentes 
Operacionais
A maioria desenvolve o seu trabalho nos laboratórios, prestando apoio às aulas, à investigação e à 
prestação de serviços. Apenas 2 funcionários estão afectos a trabalho administrativo: 1 no secretariado da 
Direcção da ESA; 1 na reprografia e apoio ao serviço de portarias. Todo o pessoal não docente referido 
encontra-se em regime de tempo integral na instituição (100%). A ESA tem contado também com 
colaboradores temporários, através de programas do Instituto de Emprego e Formação Profissional, para os 
serviços de portaria e de limpeza. 

D6.1. Non academic staff:
The number of non-teaching staff at service at ESA is 19, and 5 at Exploração Agrícola (EA), distributed 
through following categories: 9 Senior Technicians, 8 Technical Assistants and 7 Operational Assistants.
Most of them are working in laboratories, providing support to classes, research and service delivery. Only 2 
workers are assigned administrative tasks: 1 in the secretariat of ESA Management; 1 at the reprography and 
concierge service support. All non-teaching staff referred to above is working for the institution on a full-time 
basis (100%). ESA also had temporary employees, through programmes of Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (Employment and Vocational Training Institute) for concierge and cleaning services.

D6.2. Qualificação:
Relativamente às habilitações académicas do pessoal não docente, 50% são licenciados (29,2%) ou mestres 
(20,8%). De referir que estas habilitações de nível superior são nas áreas CNAEF dos cursos da ESA, 
maioritariamente obtidas nesta unidade orgânica.
As habilitações académicas dos restantes funcionários distribui-se da seguinte forma: 12,5% tem o 1ᵒ ciclo; 
8,3% o 2ᵒ ciclo; 8,3% tem o 11ᵒ ano; 16,7% tem o 12ᵒ ano. Apenas um dos funcionários, afeto à ESA e neste 
momento em processo de aposentação, não sabe ler nem escrever.

D6.2. Qualification:
With regard to academic qualifications of the non-teaching staff, 50% hold a Degree (29,2%) or a Master 
Degree (20,8%). It should be noted that these higher education qualifications are in CNAEF areas of ESA 
courses, mostly obtained in this organic unit.
The academic qualifications of the remaining workers is distributed as follows: 12,5% hold the 1st cycle; 
8,3% hold the 2nd cycle; 8,3% has attended the 11th grade; 16,7% hold the12th grade. Only one of the 
employees, belonging to ESA and currently on retirement process, is unable to read or write.

D.7. - Internacionalização

D.7. Internacionalização / Internationalisation

Nível de internacionalização / Internationalisation level %
Percentagem de estudantes estrangeiros matriculados na unidade orgânica / Percentage of foreign students enrolled in the 
unit 3.9

Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility 
programs (in) 7.1

Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international 
mobility programs (out) 2.7

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 13
Mobilidade de docentes (out) / Teaching staff mobility (out) 15.2

D.8. - Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica)

D8. Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica) / Research (Centres and Units of the 
Organic Unit)

Designação / Name
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N.º Investigadores Doutorados /No. 
Researchers with a PhD

Classificação 
(FCT) / Mark

GeoBioTec - Geobiociências, Geoengenharias e Geotecnologias 3 Bom
MARÉ - Centro de ciências do mar e do ambiente 1 Excelente
Instituto de História Contemporânea (FCSH) - Universidade 
Nova de Lisboa 1 Excelente

FibEnTech - Fiber Materials and Environmental Technologies 3 Bom
Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade 
Algarve (CIMA, UALG). 1 Muito Bom

LEAF: Centro de Investigação em Agronomia, Alimentos, 
Ambiente e Paisagem 1 Muito Bom

CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS E 
TECNOLÓGICAS DE EXTREMADURA (CICYTEX) 1 Não existe 

classificação

Centro de Experimentação agrícola 10 Não existe 
classificação

Centro Hortofruticola 3 Não existe 
classificação

Centro de Ciência e Tecnologia dos Alimentos 10 Não existe 
classificação

D.9. - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica

D9 - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica / Support services of the Unit

Designação / Name Pessoal / Staff
Reprografia 1
Secretariado da Direção 1
Portarias (31 março 2017) 2
Equipa de Limpeza (31 março 2017) 2
(4 Items) 6

II – Unidade Orgânica

Perguntas C1. a C5.

C1. Designação:
Escola Superior De Educação De Beja

C2. Oferta educativa (artigo 11º, nº 4, da LBSE; artigo 3º do RJIES; artigo 6º, nº 5, artigo 8º, nº 3, artigo 16º, nº 5 e 
artigo 18º, nº 4 do decreto-lei 74/2006 republicado pelo decreto-lei 63/2016):

A Escola Superior de Educação de Beja (ESEB), integrada no Instituto Politécnico de Beja, apresenta uma 
oferta formativa de 13 cursos distribuídos da seguinte forma: 1ºCiclo – Artes Plásticas e Multimédia, 
Educação e Comunicação Multimédia; Educação Básica; Desporto e Serviço Social; 2º Ciclo – 
Psicogerontologia; Desenvolvimento e Empreendedorismo, Desporto e Educação Especial; CTeSP’s – Apoio 
à Infância, Desporto Lazer e Bem Estar; Laboratório de Som e Imagem; Psicogerontologia. Todos os cursos 
desta escola são de caráter eminentemente prático tendo como seu desiderato principal responder às 
necessidades da comunidade e da região em que nos encontramos, tendo em atenção as aptidões 
específicas de formação desta Unidade Orgânica. Assim, e começando pela caracterização dos CTeSP’s os 
mesmo foram construídos para dar resposta a necessidade de ordem prática: 
Toda a formação na área de Psicogerontologia, C’Tesp e 2º Ciclo e Serviço Social, enquadram-se face aos 
Objectivos do Plano Estratégico do IPBeja, na área da Educação e Formação de Adultos, Saúde e Qualidade 
de Vida, Planeamento e Animação Comunitária. Tem como missão principal fornecer técnicos para lares e 
centros de apoio à terceira idade, levando em linha de conta a falta de técnicos nesta área, atendendo ao 
enorme aumento de fornecedores deste tipo de serviços que decorre do notório e acentuado envelhecimento 
da população no interior do País e em particular no Alentejo interior. Empresas e associações da região, 
demonstrativos das necessidades de formação na área sem a correspondente oferta: Instituições 
Particulares de Solidariedade Nacional (IPSS); Organizações Não Governamentais (ONGs, Cáritas, 
CERCIBeja, Cruz Vermelha, Lares e Centros de Dia, Fundações); Câmaras Municipais; Unidades Locais de 
Saúde do Baixo Alentejo (Hospitais, Centros de Saúde); Forças de Segurança (GNR, PSP). INATEL. O Serviço 
Social tem como objectivos fundamentais formar e prover profissionais para as mais diversas instituições já 
enunciadas em cima, no caso do C’Tesp de Psicogerontologia, às quais juntamos os diferentes Serviços do 
Estado de Apoio Social e Comunitário, nomeadamente o Ministério do Trabalho, Solidariedade e da 
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Segurança Social, da Administração Interna, da Saúde etc.
As oferta formativa da área de Desporto, CTeSP de Desporto Lazer e Bem Estar, 1º e 2º Ciclos de Desporto, 
enquadram-se, considerando os objectivos de Plano Estratégico do IPBeja, na área de Educação e Formação 
de Adultos, Turismo e Património ( Natural e Cultural), na área de Saúde e qualidade de vida e Planeamento e 
Animação Comunitária. O técnico superior profissional de Desporto, Turismo e Lazer (abaixo designado 
técnico) deve possuir conhecimentos sobre actividades desportivas de lazer, quer de ocupação de tempos 
livres bem como de natureza turística. O técnico deve saber aplicar em diversos contextos profissionais, 
nomeadamente empresas de turismo activo (animadores turísticos e marítimo- turísticos), unidades 
hoteleiras, fundações privadas de utilidade pública, IPSS, ONG, Autarquias, Instituições Desportivas, 
Associações Sociais e Culturais, entre outras; actividades desportivas de lazer com o objectivo de ocupação 
e de entretenimento. Empresas e associações da região, demonstrativos das necessidades de formação na 
área sem a correspondente oferta: Empresas de Turismo Activo: Emotion Sports (Entradas); Mérturis 
(Mértola); PureLand (Mértola); Spira (Vila nova da Baronia); Alquevaline (Moura); Amieira Marina (Moura); 
Momentos Fantásticos (Moura); Aventuractiva (Alentejo Litoral- Vila Nova de Milfontes); Badoca Park 
(Santiago do Cacém); Aventura Activa (Santiago do Cacém); Rustitour (Évora); Monte Selvagem 
(Évora).Unidades hoteleiras: Beja Parque Hotel; Pousada de São Francisco - Beja; Vila Galé (Albernoa e 
Lagos); Pestana Hotels & Resorts (Vila Sol - Algarve).Associação de Defesa do Património de Mértola e 
Associação para a Defesa e Estudo do Património Cultural da região de Beja.Câmara Municipal Beja; Câmara 
Municipal de Serpa; Câmara Municipal de Castro Verde; Câmara Municipal Almodôvar; Câmara Municipal da 
Vidigueira; Câmara Municipal Aljustrel; Câmara Municipal de Alvito; Câmara Municipal de Évora; Câmara 
Municipal de Grândola, Camara Municipal de Portimão; Câmara Municipal de Silves.Clube Náutico Mértola; 
Clube D. Náuticos Vidigueira; Associação Futebol Beja; Associação Cultural e Recreativa - Zona Azul; 
Despertar Sporting Clube; entre outras. 
O CTeSP de Laboratório de Som e Imagem, bem como os cursos de 1º Ciclo Educação e Comunicação 
Multimédia e Artes Plásticas e Multimédia enquadram-se na área de Tecnologias do Conhecimento e 
Criatividade Multimédia definido pelo plano Estratégico do IPBeja. No que se refere ao perfil profissional de 
acordo com as classificações do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) consideram-se as 
seguintes: Grupo base 3.1.3.1 (Técnicos e profissionais de nível intermédio) – Fotógrafos e Operadores de 
Aparelho de Registo de Imagem e Som; Profissões: Fotógrafo; Operador de Iluminação; Operador de 
Tratamento de Imagem – Televisão; Sonoplastia; Operador de Som – Cinema, Televisão e Rádio; Operador 
de Amplificação de Som; Outros Fotógrafos e Operadores de Aparelhos de Registo de Imagem e de Som. 
Grupo base 2.4.5.2 – Escultores, Pintores e Outros Artistas Similares. Profissões: Desenhador humorístico; 
Animador – Cinema de Animação; Visualizador – Publicidades; Desenhador Ilustrador; Desenhador Criador 
Industrial. Grupo base 2.4.5.5. – Actores, Encenadores e Realizadores. Profissões: Assistente de realização; 
Realizador de Televisão; Director de Fotografia; Director de Som; Realizador de Rádio. O referencial de 
competências a adquirir e a sua articulação com o perfil profissional visado: A formação de técnicos em 
SOM e IMAGEM contribui para a mediatização de conteúdos de carácter científico, cultural e patrimonial 
(infografias, sonoplastia, documentarismo, registo audiovisual de património imaterial); para o design de 
produtos e/ou serviços e promoção de novas formas de promoção (marketing digital); e para a criação e 
desenvolvimento de marcas (na sua dimensão do identidade corporativa e criação de produtos). Empresas e 
associações da região, demonstrativos das necessidades de formação na área sem a correspondente oferta: 
Design de Comunicação (Rectângulo Vermelho; LPR); edição e produção gráfica (Gráfica de Santiago e 
LPR); actividades artísticas (MusIbéria); do espectáculo e recreativas (Lendias de Encantar; Arte Pública ); 
Imprensa regional (Rádios e Jornais Locais – Rádio Pax, Voz da Planície, Correio Alentejo, Diário do 
Alentejo); Produtoras de audiovisuais (Vídeo Planos); Produtores de Conteúdos para corporate TV e canais 
indoor (Vídeo Planos); Web Marketing e Comunicação e Identidade Visual (Câmaras Municipais da CIMBAL e 
da CIMAL).
Quanto à oferta formativa na área da Educação Básica e Apoio à infância, C’TeSP de apoio à Infância e 1º 
Ciclo de Educação Básica, enquadram-se nos Objectivos do Plano Estratégico do IPBeja na área da 
Educação e Formação de Adultos. Este curso visa preparar um profissional qualificado para o exercício de 
funções de apoio a crianças dos 0-12 anos em instituições públicas e privadas que se dedicam à educação 
formal e informal deste público-alvo. Sob a supervisão de educadores/professores ou outros técnicos 
responsáveis pelas instituições e/ou projectos, cabe a este profissional garantir a segurança e bem estar das 
crianças, colaborando na organização e desenvolvimento das actividades de natureza educativa nos vários 
espaços onde as mesmas têm lugar. Empresas e associações da região, demonstrativos das necessidades 
de formação na área sem a correspondente oferta: a)Estabelecimentos Escolares Públicos, Cooperativos, 
Particulares com ou sem fins lucrativos; b) Sectores da Educação, Sociais e Culturais das Autarquias 
Locais; c)Associações de pais e outras que se dediquem ao apoio à família e à infância. O 2º Ciclo desta 
área, tem como enquadramento os mesmo itens referidos neste parágrafo, mas o mercado trabalho, neste 
caso centra-se mais na formação de Educadores de Infância e Professores para o Sistema Nacional de 
Ensino público. Consideramos ainda esta formação como fundamental e estruturante da nossa Escola, até 
porque, pelos indicadores que temos actualmente, avizinha-se um período de grande necessidade de 
profissionais desta área num futuro próximo, pela diminuição da formação desta área e pela diminuição 
abrupta de professores em resultado do número de professores que se irão reformar em breve.
Há que referir que os CTeSP’s que temos como oferta formativa, para além de proporcionarem formação 
técnica e prática para o mercado de trabalho da região também desempenham um papel importante 
enquanto possibilitador, para os formandos, da continuação dos estudos ao nível do 1º Ciclo do Ensino 
Superior, ou seja constituem o primeiro patamar de uma formação de fileira que propomos à comunidade 
local, ao País e ao estrangeiro.
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C2. Training offer (article 11th, no. 4, of LBSE; article 3th of RJIES; article 6th, no.5, article 8th, no.3, article 16th, 
no. 5, and article 18th, no. 4 of decree-law 74/2006 changed by decree-law 63/2016):

The Escola Superior de Beja (ESEB) integrated in the Instituto Politécnico de Beja, presents a training offer of 
13 courses distributed as follows: 1st Cycle – Plastic Arts and Multimedia, Multimedia Communication & 
Education; Basic Education; Sport and Social Service; 2nd Cycle - Psychogerontology; Development and 
Entrepreneurship, Sports and Special Education; C'Tesps - Support for Childhood, Sport, Leisure and 
Wellness; Laboratory of Sound and Image; Psychogerontology. All courses at this school are eminently 
practical having as main goal to respond to community needs and the region where we find ourselves, taking 
into consideration the specific training skills of this academic unit. So, starting with the C'Tesps 
characterization the same were constructed to meet practical needs:
All training in the area of Psychogerontology, C'Tesp and 2nd cycle and Social Service, are framed in regard 
to the IP Beja Strategic Plan objectives, in the area of Education and Training of adults, Health and Quality of 
Life, Planning and Community Animation. It has as main mission to provide technical advice for elderly 
homes and support centers, taking into account the lack of technicians in this area, given the enormous 
increase of providers of such services that derives from the obvious and marked population aging in the 
interior of the country and particularly in the interior Alentejo. Companies and associations in the region, 
illustrative of training needs in the area without a corresponding offer: Private Institutions of National 
Solidarity (IPSS); Non Governmental Organizations (NGO´s), Cáritas, CERCIBeja, Red Cross, Elderly Homes 
and Day Centers, Foundations); Municipal Councils; Local Health Units of Baixo Alentejo (Hospitals, Health 
Centers); Security forces (GNR, PSP). INATEL. Social Service has as its fundamental objectives to train and 
provide professionals to the most diverse institutions mentioned above, in the case of C'Tesp of 
Psychogerontology, which combines the different State Services of Social and Community Support, namely 
the Ministry of Labor, Solidarity and Social Security, Internal Administration, Health etc.
The training offer in the area of Sport, Sport Leisure and Wellness Ctesp, 1st and 2nd cycle of Sport, are 
framed considering the IP Beja Strategic Plan objectives, in the area of Education and Training of Adults, 
Tourism and Heritage (Natural and Cultural), in the area of Health and quality of life, and Planning and 
Community Animation. The higher professional technician of Sport, Tourism and Leisure (hereinafter referred 
to as technician) must have knowledge about leisure sports activities either of occupation of free times as 
well as of a tourism nature. The technician should know how to apply in various professional contexts, in 
particular active tourism companies (tourism animators and maritime tourism), hotel units, private 
foundations of a public utility, IPSS, NGO´s, Local Authorities, Sporting Institutions, Cultural and Social 
Associations, among others; leisure sports activities with the aim of occupation and entertainment. 
Companies and associations in the region, illustrative of training needs in the area without a corresponding 
offer: Active Tourism Companies: Emotion Sports (Entradas); Mérturis (Mértola); PureLand (Mértola); Spira 
(Vila Nova da Baronia); Alquevaline (Moura); Amieira Marina (Moura); Momentos Fantásticos (Moura); 
Aventuractiva (Alentejo Litoral- Vila Nova de Milfontes); Badoca Park (Santiago do Cacém); Aventura Activa 
(Santiago do Cacém); Rustitour (Évora); Monte Selvagem (Évora). Hotel units: Beja Parque Hotel, Pousada de 
São Francisco - Beja; Vila Galé (Albernoa and Lagos); Pestana Hotels & Resorts (Vila Sol - Algarve). 
Associação de Defesa do Património de Mértola e Associação para a Defesa e Estudo do Património Cultural 
da região de Beja. Câmara Municipal de Beja; Câmara Municipal de Serpa; Câmara Municipal de Castro 
Verde; Câmara Municipal de Almodôvar; Câmara Municipal da Vidigueira; Câmara Municipal de Aljustrel; 
Câmara Municipal de Alvito; Câmara Municipal de Évora; Câmara Municipal de Grândola, Câmara Municipal 
de Portimão; Câmara Municipal de Silves. Clube Náutico Mértola; Clube Desportos Náuticos Vidigueira; 
Associação Futebol Beja; Associação Cultural e Recreativa – Zona Azul, Despertar Sporting Clube; among 
others.
The Ctesp Laboratory of Sound and Image, as well as the courses of 1st cycle and Multimedia 
Communication & Education and Plastic Arts and Multimedia fall under the area of Multimedia Creativity and 
Knowledge Technologies defined by the IP Beja Strategic Plan. With regard to the professional profile in 
accordance with the classifications of the Institute of Employment and Vocational Training (IEFP) the 
following are considered: Base Group 3.1.3.1 (Technicians and Professionals of intermediate level) - 
Photographers and Operators of devices recording image and sound; Professions: Photographer; Lighting 
Operator; Image Treatment Operator – Television; Sound effects; Sound Operator - Cinema, Television and 
Radio; Sound Amplifier Operator; Other Photographers and Operators of devices recording image and 
sound;. Base Group 2.4.5.2 - Sculptors, Painters and Other similar Artists. Professions: Humorous 
Draughtsman; Animator - Animation Cinema; Viewer - Advertisements; Illustrative Designer; Industrial 
Creator Designer. Base Group 2.4.5.5 - Actors, Directors and Filmmakers. Professions: Film Assistant 
Director; Television Director; Photography Director; Sound Director; Radio Director. The benchmark of skills 
to be acquired and its articulation with the professional profile sought: Technicians training in SOUND and 
IMAGE contribute to media coverage of contents of a scientific, cultural and heritage nature (computer 
graphics, sound effects, documentary, registration of audiovisual immaterial heritage); for product design 
and/or services and promotion of new promotion forms (digital marketing); and for brand creation and 
development (in its corporate identity and product creation dimension). Companies and associations in the 
region, illustrative of training needs in the area without a corresponding offer: Communication Design 
(Rectângulo Vermelho; LPR); publishing and graphic production (Gráfica de Santiago and LPR); artistic 
activities (MusIbéria); of shows and recreational (Lendias de Encantar; Arte Pública); Regional press (Radio 
and local newspapers - Radio Pax, Voz da Planície, Correio do Alentejo, Diário do Alentejo); audiovisual 
producers (Video Planos) Content producers for corporate TV and indoor channels (Video Planos); Web 
Marketing and Communication and Visual Identity (Câmaras Municipais da CIMBAL e do CIMAL).
In training offer terms in the area of Basic Education and Childhood Support, C'Tesp to support Childhood 
and 1st cycle of Basic Education, fall within the IP Beja Strategic Plan objectives in the area of Education and 
Adult Training. This course aims to prepare a qualified professional to exercise support functions to children 
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from 0-12 years in public and private institutions that are dedicated to formal and informal education of this 
target public. Under the supervision of educators/teachers or other technicians responsible for institutions 
and/or projects, it is the responsibility of the professional to ensure the safety and well being of children, 
collaborating in the organization and development of activities of an educational nature in various areas 
where these occur. Companies and associations in the region, illustrative of training needs in the area 
without a corresponding offer: a)Schools (public, cooperative, private with or without profit; b) Education, 
Social and Cultural sectors of Local Authorities; c) Associations of parents and others who dedicate 
themselves to support Family and Childhood. The 2nd cycle of this area, has as framework the same items 
referred to in this paragraph, but the job market, in this case focuses more on training Child Educators and 
Teachers to the National System of Public Education. We also believe this training as fundamental and 
structuring of our school, due to the indicators that we have today, a period of great need for professionals in 
this area in the near future lies ahead, by reducing training in this area and the abrupt teachers decrease as 
consequence of the number of teachers who will retire soon.
It should be noted that the C'Tesps we have as training offer, in addition to providing technical and practical 
training for the labor market also play an important role as an enabler for trainees for the continuation of 
studies at the level of the 1st cycle of Higher Education, i.e. constitute the first level of a training row that we 
propose to the local community, the country and abroad.

C3. Estudantes:
Relativamente ao ano lectivo 2015/16, podemos verificar que frequentaram a ESEB um total de 619 alunos, 
432 nas licenciaturas (1ºciclo); 113 Nos mestrados do 2º Ciclo e 74 nos Cets e CTesps. Os C’Tesp tiveram 
início neste ano pelo que os dados relativos a estes cursos ainda não estão convenientemente tratados, 
embora seja de realçar a grande importância que estão a adquirir. A maior percentagem dos alunos tem 
origem no distrito de Beja, com percentagens que variam entre os 67% do Curso de Educação e 
Comunicação Multimédia e os 39% do Curso de Serviço Social. Seguem, por ordem decrescente, os distritos 
do País de onde provêm grande parte dos restantes alunos nomeadamente: Faro, de onde vêm por exemplo 
28% dos alunos candidatos a Artes Plásticas e Multimédia; Évora, de onde são oriundos os 20% de alunos 
de Serviço Social; de Setúbal de onde provêm os 11% dos alunos de Educação e Comunicação Multimédia; 
ou de Lisboa de onde vêm 4% dos alunos de Educação Básica. Verifica-se pela análise comparativa do 
número de alunos que existiu uma redução do número de alunos, considerando os três anos lectivos 
anteriores, com excepção do curso de desporto que manteve a média de entradas. Tal facto, em nossa 
opinião, fica-se a dever essencialmente à forte redução demográfica geral, e em particular à forte redução 
demográfica da Área de Intervenção desta Escola Superior de Educação, o Concelho de Beja, em que nos 
espaço de 20 anos, como se pode comprovar pelos censos e pelos números da Comissão Nacional de 
Eleições, algumas freguesias viram a sua densidade demográfica reduzida a um terço. Os candidatos 
colocados na primeira fase foram, no lectivo considerado, Artes Plásticas 2; Desporto 30; Educação Básica 
16; Educação e Comunicação Multimédia 11; Serviço Social 24, aos quais correspondem respectivamente as 
notas de colocação do ultimo colocado que foram as seguintes: Artes Plásticas e Multimédia: 131,0; 
Desporto 106,8; Educação e Comunicação Multimédia 108,9; Educação Básica 106,8; Serviço Social 105,0. 
Quanto ao índice de Satisfação de Procura temos os valore de Artes Plásticas e Multimédia 0,07; Desporto 
0,24; Educação Básica 0,65; Educação e Comunicação Multimédia 0,37; Serviço Social 0,33. Podemos assim 
concluir que os cursos cujo índice de satisfação da procura é mais elevada é Educação Básica, sendo que 
foi em Educação e Comunicação Multimédia que o aumento do índice de satisfação da procura mais 
aumentou. Quanto ao apoio social temos a referir a seguinte tabela percentual de alunos apoiados: Artes 
Plásticas 36%; Desporto 34%; Educação Básica 41%; Educação e Comunicação Multimédia 25%; Serviço 
Social 47%. O sucesso destes alunos, embora esteja dependente de factores externos, obviamente são um 
bom indicador importante da saúde e indicador do correto funcionamento da instituição. Assim temos Artes 
Plásticas 72%; Desporto 77,5%; Educação Básica 68,4%; Educação e Comunicação Multimédia 75%; Serviço 
Social 83,3%, resultando daí um total de diplomados de Artes Plásticas 15; Desporto 44; Educação Básica 
26; Educação e Comunicação Multimédia 24; Serviço Social 48. 
Quanto aos estudantes do 2º Ciclo a sua distribuição, referente ao ano lectivo 2015/16, ocorre da seguinte 
forma: Actividade Física e Saúde Escolar 10 alunos; Desenvolvimento e Empreendedorismo Comunitário 2 
alunos; Educação Especial- Domínio Cognitivo e Motor 40 alunos; Ensino na Especialidade de Educação Pré 
Escolar e Ensino do Primeiro Ciclo do Ensino Básico 3 alunos; Educação Pré Escolar e Ensino do 1º Ciclo do 
Ensino Básico 13 alunos; Psicogerontologia Comunitária 45 alunos. Os discentes de 2º Ciclo são oriundos 
predominantemente do Conselho de Beja: Actividade Física e Saúde Escolar 60%; Educação Especial- 
Domínio Cognitivo e Motor 73%; Ensino na Especialidade de Educação Pré Escolar e Ensino do Primeiro 
Ciclo do Ensino Básico 67%; Educação Pré Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 84%; 
Psicogerontologia Comunitária 71%. Os restantes são provenientes maioritariamente de Faro Setúbal, Évora 
e Lisboa. Ainda a considerar que a larga maioria dos estudantes de 2º Ciclo fizeram a formação do 1º Ciclo 
no Instituto Politécnico de Beja. O apoio Social atribuído aos discente do 2º Ciclo traduziu-se nos seguinte 
números: Actividade Física e Saúde Escolar 2 bolsas; Desenvolvimento e Empreendedorismo Comunitário 1 
bolsa; Educação Especial- Domínio Cognitivo e Motor 6 bolsas; Educação Pré Escolar e Ensino do 1º Ciclo 
do Ensino Básico 6 bolsas; Psicogerontologia Comunitária 21 bolsas. Quanto à taxa de Sucesso, tendo em 
consideração os alunos que entregaram e defenderam a Tese final pode-se concluir que a taxa de insucesso 
é superior a 30%, sendo inferior se considerarmos apenas a aprovação positiva das Uc’s dos respectivos 
cursos. Assim temos no final do ano lectivo 2015/16 1 diplomado em Desenvolvimento Comunitário e 
Empreendedorismo; 12 diplomados em Educação Especial- Domínio Cognitivo e Motor; 22 diplomados em 
Ensino da Especialidade da Educação Pré Escolar e Ensino do Primeiro Ciclo; 7 Diplomados em 
Psicogerontologia Comunitária.
Em termos globais pode-se concluir que, para a maioria dos cursos, existe um sentimento favorável à 
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maioria das Uc’s ministradas bem como da qualidade da oferta formativa geral. A dimensão da ESEB e a 
proximidade com os alunos, típicos de uma unidade de menor dimensão, propiciando uma relação professor 
aluno mais direta e um acompanhamento de proximidade cria um clima mais favorável à relação ensino 
aprendizagem e um ambiente mais acolhedor propiciador de um bom espírito de trabalho associado a uma 
sã camaradagem. Este ambiente dá origem igualmente a uma maior retroacção por parte dos alunos, o que 
permite que cheguem junto dos órgãos de decisão, Conselho Técnico Científico, Conselho Pedagógico, 
Direcções de Escolas e Presidência, as propostas de alterações dos curriculos e assim uma maior 
adequação das mesmas à realidade prática.

C3. Students:
In regard to academic year 2015/16, we can see a total of 619 students, 432 in the Undergraduate courses (1st 
cycle); 113 in Masters of the 2nd cycle and 74 in Cets and TeSPs attended the ESEB. The CTeSP began this 
year so the data pertaining to these courses is still not properly treated, although it is worth emphasizing the 
great importance they are acquiring. The largest percentage of students has its origin in the Beja district, 
with percentages ranging from 67% in the Multimedia Communication and Education course and 39% in the 
Social Service course. Followed In a decreasing order by the districts where much of the remaining students 
originated from namely: Faro, where 28% of student candidates for Multimedia and Plastic Arts emanate 
from; Évora, where 20% of students of Social Services originate from; Setúbal where 11% of the students of 
Multimedia Communication and Education are based; or Lisbon where 4% of students of Basic Education 
come from. It is seen from the student comparative analysis numbers that there has been a reduction in 
student numbers, considering the previous three academic years, with the exception of the Sports course 
that maintained its average entry. This fact, in our opinion, is mainly due to the strong overall population 
decline, namely the strong contraction in the area of intervention of this Escola Superior de Educação the 
Concelho de Beja, which in the last 20 years, as can be proven by the census and the National Electoral 
Commission statistics, where some parishes have seen their population density reduced to one third. 
Candidates placed on the first phase were in the given academic year, Plastic Arts 2; Sport 30; Basic 
Education 16; Multimedia Communication and Education 11; Social Services 24, which respectively 
correspond to the grades of the last student placed which were the following: Multimedia and Plastic Arts: 
131.0; Sport 106.8; Multimedia Communication and Education 108.9; Basic Education 106.8; Social Services 
105.0. In terms of level of Satisfaction of Demand we have: Multimedia and Plastic Arts 0.07; Sport 0.24; Basic 
Education 0.65; Multimedia Communication and Education 0.37; Social Services 0.33. Thus, we can conclude 
that courses whose level of satisfaction of demand is highest are: Basic Education, it was in Multimedia 
Communication and Education that the rate of satisfaction of demand most increased. As regards Social 
Support we have to refer to the following percentage table of students supported: Plastic Arts 36%; Sport 
34%; Basic Education 41%; Multimedia Communication and Education 25%; Social Services 47%. The 
success of these students although dependent on external factors is obviously a good indicator of 
institutional health and indicator of the correct functioning of the institution. So we have: Plastic Arts 72%; 
Sport 77.5%; Basic Education 68.4%; Multimedia Communication and Education 75%; Social Services 83.3%, 
thus resulting in a total of graduates: Plastic Arts 15; Sport 44; Basic Education 26; Multimedia 
Communication and Education 24; Social Services 48. 
As for the 2nd cycle students distribution for the academic year 2015/16, it is as follows: Physical Activity 
and Health Education 10 students; Community Development and Entrepreneurship 2 students; Special 
Education-Cognitive and Motor domain 40 students; Education in the Specialty of Pre-School Education and 
Education in the First Cycle of Basic Education 3 students; Pre-School Education and Education in the First 
Cycle of Basic Education 13 students; Community Psychogerontology 45 students. 2nd cycle students derive 
predominantly from the Municipality of Beja: Physical Activity and Health Education 60%; Special Education-
Cognitive and Motor domain 73%; Education in the Specialty of Pre-School Education and Education in the 
First Cycle of Basic Education 67%; Pre-School Education and Education in the First Cycle of Basic 
Education 84%; Community Psychogerontology 71%. The remainder originate mainly from Faro Setúbal, 
Évora and Lisbon. Also worth considering that the vast majority of 2nd cycle students completed their 1st 
cycle of training at the Instituto Politécnico de Beja. The Social support given to 2nd cycle students is 
reflected in the following numbers: Physical Activity and Health Education 2 scholarships; Community 
Development and Entrepreneurship 1 scholarship; Special Education-Cognitive and Motor domain 6 
scholarships; Education in the Specialty of Pre-School Education and Education in the First Cycle of Basic 
Education 6 scholarships; Community Psychogerontology 21 scholarships. As to success rate, taking into 
account the students who have submitted and defended their final thesis it can be concluded that the failure 
rate is greater than 30%, being less if we only consider the positive approval of UC's of respective courses. 
So at the end of the academic year 2015/16 we have 1 graduate in Community Development and 
Entrepreneurship; 12 graduates in Special Education-Cognitive and Motor domain; 22 graduates in the 
Education in the Specialty of Pre-School Education and Education in the First Cycle of Basic Education; 7 
graduates in Community Psychogerontology.
In global terms, it can be concluded that, for the majority of courses, there is a favorable feeling in the 
majority of UC's lectured as well as the general quality of the training offer. The size of the ESEB and its 
proximity to students, typical of a smaller scale unit, provides a greater link between teacher and student, 
closer monitoring creates a more favorable climate for teaching/learning and a more conducive atmosphere 
to a good spirit of work associated to healthy camaraderie. This environment gives rise to a greater 
retrospection on behalf of students, which allows them to approach decision-making bodies, Scientific 
Technical Council, Pedagogical Council, Boards of Schools and Presidency, about proposed changes to the 
curricula and thus a greater adequacy of same to practical reality
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C4. Diplomados:
Embora seja matéria que se deva abordar sob diferentes pontos de vista, numa sociedade dinâmica e em 
mudança constante, a qual se processa a ritmos cada vez mais acelerados, não se deverá ter como vetor 
único e condicionador da oferta formativa apenas a empregabilidade e muito menos apenas a 
empregabilidade local ou regional. O desejo e as vocações individuais de formação sem um objectivo de 
empregabilidade directo, devem continuar a ser atendidas, bem como os perfis de formação mais 
vocacionados para o desenvolvimento de actividades próximas do empreendedorismo de matriz individual e 
ligado a prestações de serviços independentes, portanto não directamente enquadráveis na oferta de 
emprego regional, nacional ou mesmo internacional. Todavia a matriz caracterizadora do Ensino politécnico 
de uma formação com mais características de competências técnicas e de conhecimento nas áreas das 
ciências aplicadas deve ser, sem qualquer sombra de dúvida, o nosso desiderato principal.
Assim, é nossa preocupação, na constituição dos curriculos dos cursos, propiciar a realização de estágios 
que não só são um elemento de formação e de ligação à realidade prática das actividades empresárias e 
sociais, como também são um instrumento de promoção de emprego, em que em muitos casos significa 
uma contratação após a conclusão do curso. A aceitação e mesmo a procura intensa e a abertura de lugares 
de estágio, por parte de um grande número de instituições, revela a boa e eficaz ligação entre a comunidade 
académica e o tecido empresarial regional, demonstrando assim os bons resultados alcançados a este nível. 
A qualidade dos trabalhos desenvolvidos nos estágios atestam, demonstram e comprovam a relação de 
proximidade e a interactividade positiva entre a qualidade da formação académica, a resposta prática e 
objectiva aos problemas colocados e sentidos pelo tecido empresarial, e os futuros empregadores. Por sua 
vez a preocupação que a ESEB/IPBeja tem com a futura integração dos jovens na vida activa revela-se no 
apoio dado a dois níveis: a)por um lado a formação que é dada, no sentido de dar informação aos alunos 
sobre elaboração de portfólios e Currículos Vitae. e outros meios adequados a uma correta apresentação do 
futuro candidato às empresas e a diferentes promotores de actividade e de emprego, tendo como escopo 
último dotar os alunos de competências empreendedoras e com inovação, para darem resposta aos novos 
desafios de acesso a novos mercados e áreas profissionais; b) proporcionar através do GIVA ( Gabinete de 
Inserção na Vida Activa) um ponto de informação privilegiada quer aos antigos alunos quer às entidades 
empregadoras de um conjunto de informações que facilite a empregabilidade e a procura de formações 
adequadas ao desenvolvimento de actividades profissionais. O GIVA tem, portanto, a missão de gerir a 
oferta de emprego on-line e disponibilizar toda a informação aos estudantes e às empresas no link 
https://www.ipbeja.pt/SERVICOS/GIVA/Paginas/Inser%C3%A7%C3%A3onaVidaActiva.aspx. Para além desta 
missão o GIVA promove a empregabilidade dos estudantes diplomados da ESEB/Ipbeja, nomeadamente 
através da promoção e realização de acções a eles dirigidas, convidando técnicos do do Instituto de 
Emprego e formação profissional, do Centro Nacional Europass, em parceria com o Forum Estudante. O 
GIVA em articulação com o GQUAP, realiza a recolha de informação dos perfis de empregabilidade e 
inserção profissional dos diplomados. Este trabalho permite analisar a inserção dos diplomados de cursos 
do IPBeja no mercado de trabalho, obter informação sociodemográfica e conhecer a opinião dos inquiridos 
sobre a formação realizada no âmbito do ciclo de estudos que frequentaram na Instituição. Existem também 
projetos interinstitucionais que foram desenvolvidos no âmbito da participação do IPBeja no Consórcio 
Maior Empregabilidade. O trabalho designado: “Preparado para trabalhar?”, teve como objetivo a recolha 
informação relevante sobre a empregabilidade dos diplomados, no período de 2007 a 2012, identificar as 
competências que os empregadores mais valorizam nos diplomados das IES; identificar as competências 
que os diplomados mobilizam nos contextos profissionais; identificar as competências nas quais os 
diplomados revelam maior/menor preparação em relação aos perfis profissionais assumidos, entre outros. O 
IPBeja implementou internamente, em Novembro de 2014, com início efectivo da actividade em Janeiro de 
2015, uma Incubadora de Empresas (www.ipbeja.pt/incubadora) integrada no seu Centro de Transferência de 
Conhecimento e dotada de espaços próprios e de um conjunto de infra-estruturas e de competências, 
incluindo salas de trabalho equipadas e mobiladas, que lhe permitem apoiar, promover e dinamizar o 
empreendedorismo e a criação dos próprios postos de trabalho na comunidade. 
No final do ano lectivo 2015/16, a ESEB diplomou 157 alunos ao nível da Licenciatura assim distribuídos: 
Artes Plásticas e Multimédia, 15; Desporto 44; Educação Básica 26; Educação e Comunicação Multimédia, 
24; e Serviço Social 48. Ao nível de Mestrado a referida Escola formou 42 Mestres assim distribuídos: 
Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo 1; Educação Especial- Domínio Cognitivo e Motor, 12; 
Ensino de Especialidade de Educação Pré Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino, 22; Psicogerontologia 
Comunitária 7. 
Verifica-se ao nível dos cursos de 1º Ciclo da ESEB uma boa empregabilidade nos cursos de Desporto 
( 86,7%) Educação e Comunicação Multimédia (55,6%), menos da licenciatura em Serviço Social 29,2%. 
Chama-se a atenção para o facto de a Licenciatura em Educação Básica necessitar de prosseguir para o 2º 
Ciclo para poder ter empregabilidade nomeadamente no sistema de ensino público e para o caso de APM em 
que muitos dos licenciados acabam por ter actividade como empresários em nome individual

C4. Graduates:
Although it is a matter which should be addressed under different points of view, in a dynamic and constantly 
changing society, which processes at ever increasing rhythms, one should not have as unique and 
conditioning vector of the training offer only employability and much less just local or regional employability. 
The desire and the individual vocations of training without an employability objective must continue to be 
met, as well as the training profiles more devoted to the development of activities near to the individual 
matrix of entrepreneurship and linked to the provision of independent services, therefore not directly framed 
in the offer of regional, national or even international employment. However the characterizing matrix of 
Polytechnic is of a type of training with greater characteristics of technical skills and knowledge in the areas 
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of applied sciences should be, without a shadow of a doubt, our main concern.
Thus, it is our concern, in the constitution of course curricula, to provide the holding of traineeships that are 
not only an element of training and connection to the practical reality of social and corporate activities, but 
also are an instrument for the promotion of employment, which in many cases means a contract after 
completion of the course. The acceptance and even intense searching and the opening of traineeship 
vacancies by a large number of institutions, demonstrates the good and effective connection between the 
academic community and the regional business fabric, thus demonstrating the good results achieved at this 
level. The quality of the work developed in traineeships evidence, demonstrate and prove the proximity 
relationship and positive interactivity between the quality of education, the practical and objective responses 
to the problems posed and felt by the business fabric and future employers. For its part, the concern that 
ESEB/IP Beja has with the future integration of young people into working life is shown in the support 
provided at two levels: a) on the one hand the training that is provided, in order to give information to 
students about preparation of portfolios and C.V. and other appropriate means for a correct presentation of 
the future candidate to businesses and different promoters of activity and employment, having as ultimate 
scope to provide students with entrepreneurial skills and with innovation, to respond to the new challenges 
of access to new markets and professional areas; b) provide through the GIVA (Office of integration into 
working life) a point of privileged information either to former students or employers of a set of information to 
facilitate employability and the search for appropriate training for the development of professional activities. 
GIVA, therefore, has the task of managing online job offers and provide all the information to students and 
businesses on the link https://www.ipbeja.pt/SERVICOS/GIVA/Paginas/Inser%C3%A7%C3%
A3onaVidaActiva.aspx . In addition to this mission GIVA promotes the employability of ESEB/ IP Beja 
graduates, particularly through the promotion and holding of actions aimed at them, inviting Instituto de 
Emprego e Formação Profissional technicians, the Centro Nacional Europass, in partnership with the Student 
Forum. GIVA in conjunction with GQUAP, collects information of employability profiles and professional 
insertion of graduates. This work allows the insertion analysis of IP Beja course graduates in the labor 
market to obtain sociodemographic information and find out the opinion of respondents about training 
undertaken within the framework of the cycle of studies of those who attended the Institution. There are also 
inter institutional projects that were developed in the context of IP Beja´s participation in the Consortium 
Greater Employability. The work named: "Ready to work?", aimed to collect relevant information about 
graduate employability in the period from 2007 to 2012, identifying the skills that employers most valued in 
IES graduates; identify the competencies that graduates mobilise in professional contexts; identifying the 
skills which the graduates show greater/lesser preparation in relation to the professional profiles made, 
among others. IP Beja implemented internally, in November 2014, with effective start of the activity in January 
2015, a Business Incubator (www.ipbeja.pt/incubadora) integrated in its Center of Knowledge Transfer and 
endowed with its own space and a set of infrastructures and skills, including equipped and furnished work 
rooms, that enabled it to support, promote and boost entrepreneurism and the creation of their own jobs in 
the community. 
At the end of the academic year 2015/16, ESEB graduated 157 students with a degree thus distributed: 
Multimedia and Plastic Arts, 15; Sport 44; Basic Education 26; Multimedia Communication and Education, 24; 
and Social Services 48. At the Masters level the School has formed 42 Masters thus distributed: Community 
Development and Entrepreneurship 1; Special Education-Cognitive and Motor domain, 12; Education in the 
Specialty of Pre-School Education and Education in the First Cycle of Basic Education, 22; Community 
Psychogerontology 7.
It is seen at the level of ESEB 1st cycle courses a good employability rate in the courses of Sport (86.7%) 
Multimedia Communication and Education (55.6%), less in the degree in Social Services 29.2%. Attention is 
drawn to the fact that the degree in Basic Education needs to continue into the 2nd cycle to obtain 
employability in particular in the state education system, and in the case of APM in which many of the 
graduates end up starting a business as self-employed.

C5. Corpo docente:
De referir que a Estrutura Orgânica do Instituto Politécnico de Beja, decorrente dos seus Estatutos, e como 
tal aprovados pela tutela e enquadrados dentro das leis vigentes, é uma estrutura centralizada, em que as 
diferentes escolas, incluindo a Escola Superior de educação de beja, não têm um corpo docente autónomo e 
exclusivo face ás restantes Unidade Orgânicas. Todavia, é possível indicar e descrever o corpo Docente que 
lecciona nesta Unidade. Assim sendo passamos a descrever, para um melhor enquadramento, toda a 
estrutura docente do Instituto Politécnico de Beja e iremos, posteriormente fazer uma análise mais detalhada 
do corpo Docente que trabalha nesta Unidade Orgânica. O IPBeja tinha ao seu serviço, no ano lectivo 
2015/16 um total de 226 docentes, mais 17 docentes contratados para leccionarem exclusivamente nos 
cursos de CTeSP.. Os professores do IPBeja, considerando a sua categoria e vínculo laboral, distribuem-se 
da seguinte forma: a) Professores Adjuntos 47.3%; Assistentes convidados 28,8%; Professores Adjuntos 
Convidados 14,6%, Professores Coordenadores 3,1%.
Como se pode confirmar pela leitura dos objetivos estratégicos do IPBeja, a qualificação contínua do corpo 
docente é uma uma prioridade, fundamentalmente através do incentivo à realização de doutoramentos, 
especializações e curtas formações especializadas. Este estímulo estende-se também à participação em 
encontros de reflexão científica, à elaboração de artigos científicos, à aquisição e desenvolvimento de 
competências na língua inglesa, das tecnologias de informação e comunicação e de plataformas de ensino à 
distância. Da análise aos dados disponíveis, verifica-se que em termos absolutos houve um aumento 
progressivo, ao longo dos três últimos anos, de docentes com doutoramento. Na sequência do afirmado no 
início deste campo, cada docente está afeto a um dos oito departamentos existentes no IPBeja, uma vez que 
a estrutura está centralizada por forma a proporcionar uma melhor, mais eficaz e mais racional utilização do 
corpo docente, assim com a proporcionar uma maior partilha de conhecimentos e práticas. Quanto ao tipo 
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de Formação Académica em 2015/16 o corpo docente estava assim distribuído: doutorados 38,5%; com 
mestrado 35%; com licenciatura 26,1%; 12º ano 0,4%. No caso exclusivo das licenciaturas ministradas na 
ESEB temos a referir a seguinte distribuição de docentes por cursos: Artes Plásticas e Multimédia com um 
total de 17 professores com a seguinte distribuição por faixa etária 13 , pertencendo à faixa etária entre os 30 
e 39 anos, 9 à faixa etária compreendida entre os 40 e 49 anos de idade; 4 entre os 50 e 59 e 1 acima dos 60 
anos de idade; Desporto com um total de 27 professores com a seguinte distribuição por faixa etária, 13 
pertencendo à faixa etária entre os 30 e 39 anos, 9 à faixa etária compreendida entre os 40 e 49 anos de 
idade; 4 entre os 50 e 59 e 1 acima dos 60 anos de idade; Educação Básica com um total de 26 professores 
com a seguinte distribuição por faixa etária, 3 pertencendo à faixa etária entre os 30 e 39 anos,7 à faixa etária 
compreendida entre os 40 e 49 anos de idade; 11 entre os 50 e 59 e 5 acima dos 60 anos de idade; Educação 
e Comunicação Multimédia com um total de 26 professores com a seguinte distribuição por faixa etária, 2 
pertencendo à faixa entre 20 e 29 anos; 7 à faixa etária entre os 30 e 39 anos, 9 à faixa etária compreendida 
entre os 40 e 49 anos de idade; 7 entre os 50 e 59 e 1 acima dos 60 anos de idade; Serviço Social com um 
total de 22 professores com a seguinte distribuição por faixa etária, 2 pertencendo à faixa etária entre os 30 e 
39 anos,13 à faixa etária compreendida entre os 40 e 49 anos de idade; 6 entre os 50 e 59 e 1 acima dos 60 
anos de idade. Como se pode verificar a estrutura etária do corpo docente em 2015/2016, apresenta uma 
maior concentração no escalão etário dos 40-49 anos, embora seja transversal aos outros intervalos 
considerados, o que contribui para a partilha de saberes e aprendizagens, cruciais ao desenvolvimento de 
competências e ao sucesso académico. Quanto à coincidência entre as áreas de formação do pessoal 
docente e as áreas específicas da especialidade do curso, há a referir que no caso de Artes Plásticas e 
Multimédia tem uma coincidência de 36%; Desporto 34%; Educação Básica 15%; Educação e Comunicação 
Multimédia 16%; Serviço Social 18%. 
No caso exclusivo dos Mestados ( 2º Ciclos) ministradas na ESEB temos a referir a seguinte distribuição de 
docentes por cursos: Educação Especial – Domínio Cognitivo e Motor com um total de 7 professores com a 
seguinte distribuição por faixa etária 1 à faixa etária compreendida entre os 40 e 49 anos de idade; 5 entre os 
50 e 59 e 1 acima dos 60 anos de idade; Educação Pré Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico 17 
professores com a seguinte distribuição por faixa etária, 6 à faixa etária compreendida entre os 40 e 49 anos 
de idade; 7 entre os 50 e 59 e 4 acima dos 60 anos de idade; Psicogerontologia Comunitária com 12 
professores pertencendo 1 à faixa etária entre os 30 e 39 anos, 5 à faixa etária compreendida entre os 40 e 49 
anos de idade; 4 entre os 50 e 59 e 2 acima dos 60 anos de idade. Relativamente ao vínculo de trabalho com 
a Instituição, dos 226 docentes do IPBeja a lecionar nos vários tipos de formação, 92 encontravam-se com 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas (CTFP) por tempo indeterminado, 24 em CTFP por tempo 
indeterminado (período experimental), 108 em CTFP a termo resolutivo certo e 2 em requisição. No caso da 
formação dos professores na Área específica do Curso, nota-se também aqui algum deficit de docentes 
formados nas áreas específicas dos cursos, embora muitos deles tenham desenvolvido muitos trabalhos 
nessas áreas em falta. Pode dizer-que que na generalidade o corpo docente é estável, motivado e com 
formação avançada nas áreas dos cursos. Destaca-se a ligação de alguns docentes a importantes centros de 
investigação. 

C5. Teaching staff:
It should be noted that the organic structure of the Instituto Politécnico de Beja, arising from its statutes, and 
as such approved by the custodians and framed within current laws, is a centralized structure, in which the 
different schools, including the Escola Superior de Educação de Beja, does not have an autonomous and 
unique faculty in regard to other academic units. However, it is possible to specify and describe the faculty 
who teaches in this unit. Thus we will describe, for better context, the entire faculty structure of the Instituto 
Politécnico de Beja and we shall, subsequently make a more detailed analysis of faculty who works in this 
academic unit. IP Beja had at its service, in the academic year 2015/16 a total of 226 teachers and 17 more 
teachers hired to lecture exclusively C'Tesps. The teachers of IP Beja, considering their status and 
employment, are distributed in the following manner: a) Assistant Teachers 47.3%; Invited Assistants 28.8%; 
Assistant Invited Teachers 14.6%, Coordinator Teachers 3.1%.
As can be confirmed by reading the IP Beja strategic objectives, the continuous qualification of the teaching 
staff is a priority, mainly through fostering of doctoral programs, specializations and short specialized 
training courses. This stimulus also extends to participation in meetings of scientific thought, preparation of 
scientific articles, acquisition and development of skills in English, in information and communication 
technologies and distance learning platforms. From the analysis of the available data, it appears that in 
absolute terms, there was a progressive increase over the last three years of teachers with PHD´s. Following 
the stated at the beginning of this field, each lecturer is affected to one of the eight departments in IP Beja, 
since the structure is centralized in order to provide a better, more effective and more rational use of faculty, 
as well as to provide greater sharing of knowledge and practices. As to the type of Academic education in 
2015/16 the faculty was distributed as follows: doctorates 38.5%; with master 35%; with degree 26.1%; 12th 
grade 0.4%. In the exclusive case of undergraduate courses taught at ESEB we have to mention the following 
distribution of teachers per course: Multimedia and Plastic Arts with a total of 17 teachers with the following 
distribution by age: 13 belonging to the age group between 30 and 39, 9 aged between 40 and 49; 4 between 
the ages of 50 and 59 and 1 over 60 years old; Sport with a total of 27 teachers with the following distribution 
by age: 13 belonging to the age group between 30 and 39, 9 aged between 40 and 49; 4 aged between 50 and 
59 and 1 over 60 years old; Basic Education with a total of 26 teachers with the following distribution by age: 
3 belonging to the age group between 30 and 39 years, 7 aged between 40 and 49; 11 aged between 50 and 59 
and 5 over 60 years old; Multimedia Communication and Education with a total of 26 teachers with the 
following distribution by age, 2 belonging to the age group between 20 and 29 years; 7 aged between 30 and 
39, 9 aged between 40 and 49; 7 aged between 50 and 59 and 1 over 60 years old; Social Services with a total 
of 22 teachers with the following distribution by age, 2 belonging to the age group between 30 and 39 years, 
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13 aged between 40 and 49; 6 aged between 50 and 59 and 1 over 60 years old. As can be seen from the 
faculty age structure in 2015/2016, it presents a greater concentration in the age group of 40-49 years, 
although it is transversal across the other ranges considered, which contributes to sharing of knowledge and 
learning, crucial to the development of skills and academic success. As to the coincidence between the areas 
of training of teaching staff and the specific areas of course expertise, it is worth mentioning that in the case 
of Multimedia and Plastic Arts there is a coincidence of 36%; Sport 34%; Basic Education 15%; Multimedia 
Communication and Education 16%; Social Services 18%. In the exclusive case of Masters (2nd cycle) taught 
at ESEB we have to mention the following distribution of teachers per course: Special Education-Cognitive 
and Motor domain with a total of 7 teachers with the following distribution by age: 1 belonging to age range 
between 40 and 49 years; 5 aged between 50 and 59 and 1 over 60 years old; Education in the Specialty of 
Pre-School Education and Education in the First Cycle of Basic Education 17 teachers with the following 
distribution by age: 6 belonging to age range between 40 and 49 years; 7 aged between 50 and 59 and 4 over 
60 years old; Community Psychogerontology 12 teachers with 1 belonging to age range between 30 and 39 
years, 5 aged between 40 and 49; 4 aged between 50 and 59 and 2 over 60 years old. In regard to the 
employment contract with the institution, of the 226 teachers of IP Beja teaching various types of training, 92 
were under a contract to work in public functions (CTFP) for an indefinite period of time, 24 in CTFP 
indefinitely (trial period), 108 in CTFP under a defined resolutive term contract and 2 requisitioned. In the 
case of teacher training in the specific course area, it is also noted here a deficit of teachers trained in 
specific course areas, although many of them have developed many works in these areas. You can say that 
in general the faculty is stable, motivated and with advanced training in the areas of the courses. It is 
highlighted the connection of some teachers to important research centers.

Perguntas C6. a C10.

C6. Instalações:
Indicação das áreas disponíveis em instalações para uso específico pela Unidade Orgânica, sua adequação e 
estado de conservação, e eventuais necessidades de melhoria. Este campo não deverá incluir instalações de 
uso comum indicadas em A13 ou no campo B6 de outra Unidade Orgânica. (6000 carateres)

A Escola Superior de Educação abriu portas, pela primeira vez em 1992, contando assim com cerca de 25 
anos de funcionamento. Todavia é um edifício ainda suficientemente novo e bem equipado para prover às 
necessidades essenciais que um equipamento desta natureza tem por obrigação. Resultado das diferentes 
intervenções de manutenção, apresenta um bastante bom estado de conservação e boas condições para 
todos os seus utilizadores. O edifício está distribuído por três pisos: Piso 0, Piso 1, Piso 2; os quais se 
encontram ligados por um elevador que dá acesso a todos eles, tendo em atenção sobretudo às pessoas 
com deficiência e pessoas de idade avançada. O Piso 0, que se encontra parcialmente a um nível 
ligeiramente inferior à parte do terreno onde está implantado é constituído por Sala de Música; Sala de 
Movimento e Drama, Ginásio, Reprografia, 3 armazéns de grandes dimensões e dois gabinetes, acesso ao 
elevador, duas casas de banho com balneário (masculino e feminino). O Piso 1 é constituído por hall de 
entrada, duas salas de aula, Laboratório de Artes e Comunicação Multimédia, Sala de Informática; Estúdio, 
Sala de Visionamento; 3 Ateliers de Artes Plásticas, 1 Laboratório de Imagem, 1 Estúdio de Gravação Sonora, 
Sala de reuniões, 7 Gabinetes, uma Ludoteca, 1 gabinete de apoio à docência e um Anfiteatro com 
capacidade para 300 pessoas, Bar com cerca de 80 m2, 2 grupos de casa de Banho e um vasto pátio interior. 
O Piso 2 é constituído 20 gabinetes de professores, 12 salas de aulas, com capacidade entre 25 a 60 alunos; 
um Laboratório de Línguas, Laboratório de Física, Laboratório de Química, Sala de Associação de 
Estudantes; Sala de apoio à reprografia, um gabinete exterior no espaço de mansarda sobre o Ginásio e três 
casas de banho (uma masculina, uma feminina e outra mista). Na Zona exterior do edifício e que deve ser 
considerado como equipamento didáctico, temos a referir um campo exterior para a prática de Futsal, 
andebol, basquetebol, que fica situado ao nível do piso 0 do edifício. Num edifício contíguo à ESEB ainda 
funciona existe mais 1 sala de informática e 1 Laboratório de Atividade Física e Saúde, que para além de ser 
utilizado no apoio a aulas, presta serviços à comunidade no âmbito da prescrição de exercício no âmbito da 
saúde ou do treino desportivo.

C6. Facilities:
The Escola Superior de Educação opened doors for the first time in 1992, thus counting about 25 years of 
operation. However it is a sufficiently new and well equipped building to provide the essential needs that 
equipment of this nature has an obligation to do. As a result of different maintenance interventions, it 
presents a very good state of conservation and good conditions for all its users. The building is distributed 
over three floors: Floor 0, 1, 2; which are connected by a lift which provides access to all of them, especially 
bearing in mind people with disabilities and people of an advanced age. Floor 0, which is partially at a slightly 
lower level to the part of the land where it is implanted is constituted by the Music Room; Drama and 
Movement Room, Gym, Reprography, 3 large sized warehouses and two offices, lift access, two bathrooms 
with shower rooms (male and female). The 1st floor comprises an entrance hall, two classrooms, Multimedia 
Communication and Arts Laboratory, Computer Room, Studio, Viewing room; 3 Plastic Arts workshops, 1 
Image Laboratory, 1 Sound Recording Studio, Meeting room, 7 Offices, a Playroom, 1 Support Office for 
lecturers and an Amphitheater with a capacity for 300 people, a bar with about 80 m2, 2 groups of bathroom 
and a large inner courtyard. The 2nd Floor is composed of 20 teacher's offices, 12 classrooms, with capacity 
between 25 to 60 students; a Language Laboratory, Physics Laboratory, Chemistry Laboratory, Students 
Association Room; Support Room for Reprography, an outer office pool in the dormer area over the gym and 
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three bathrooms (one male, one female and one mixed). The area outside of the building should be 
considered as didactic equipment, we have to mention an external court for the practice of Futsal, Handball, 
Basketball which is situated at the level of Floor 0 of the building. In an adjacent building to ESEB there still 
is 1 more computer room and 1 Physical Activity and Health Laboratory, which besides being used to 
support classes, provides community services under the prescription of exercise in the context of health or 
sports training.

C7. Investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento profissional de alto nível:
Ao nível da investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento profissional de alto 
nível temos a apresentar diferentes tipos de iniciativas, todas elas ligadas aos itens enunciados neste 
capítulo, e que agrupamos da seguinte forma:
A) Centros de investigação com os quais temos parcerias, ou em que os nossos docentes, por vezes com a 
participação de alunos, desenvolvem trabalhos de investigação:
• CESSDL - Centro de Estudos em Serviço Social e Desenvolvimento Local. No âmbito do CESSDL foi 
construído e aplicado um inquérito aos profissionais de Serviço Social da região de influência do ciclo de 
estudos para se aferir as necessidades de formação dos profissionais.
• CIAEA - Centro de Investigação a Apoio ao Envelhecimento Ativo de Instituto Politécnico de Beja:
• CIBERDIDACT, grupo de investigação da Universidade da Extremadura, que investiga nas áreas Didática da 
Matemática, Educação e TIC e Teoria dos Conceitos Nucleares e Redes Associativas Pathfinder;
• CIDEF - Centro em Desporto e Educação Física, do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes;
• Instituto de Filosofia, da Universidade do Porto;
• CICS – Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais – Universidade Nova de Lisboa;
• CRIA - Centros em Rede em Investigação em Antropologia – Universidade Nova de Lisboa, Universidade 
Técnica de Lisboa, Universidade de Coimbra, Universidade do Porto, Universidade do Minho, Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro;
• ISAM – Instituto de Saúde Ambiental – Faculdade de Medicina de Lisboa;
• Lab-At – laboratório de Animação Territorial;
• LAFS – laboratório de Atividade Física e Saúde;
• UIDEF - Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação-, do Instituto de Educação 
de Lisboa; 
• REFYCES - Red de Evaluación Formativa y Compartida en Educación Superior, que investiga o 
Desenvolvimento de experiências de inovação na docência no ensino superior. Pela leitura das fichas 
curriculares dos docentes (Anexo II), registou-se, no último triénio (2012/15), um acréscimo de publicações 
em revistas nacionais e internacionais, assim como a participação em congressos e seminários e a 
apresentação de comunicações nestes eventos.- IN.Forma - Projeto de apoio a atividade física da população, 
avaliação da composição corporal, prescrição e controlo da atividade fisica.- Pro Training - Projeto de apoio 
a atletas federados no âmbito da performance desportiva, avaliação das capacidades físicas.
• REDESPP - Rede de escolas com Formação em Desporto do Ensino Superior Politécnico Público - 
Institutos Politécnicos e Universidade do Algarve. Constituição da Rede de Escolas com Formação em 
Desporto do Ensino Superior Politécnico Público - REDESPP, com a afiliação das suas Escolas 
vocacionadas para o ensino, a formação, a investigação, a divulgação transferência de conhecimento, a 
prestação de serviços à comunidade e o desenvolvimento na área do Desporto;
• RESMI - Rede de Ensino Superior para a Mediação Intercultural;
• RIUL - Rede Internacional de Universidades Leitoras;

B) Projetos desenvolvidos em parceria com outras instituições, ou em que os nossos docentes e alunos 
participaram:
• Strong Fireman -Projeto de apoio à para preparação física especifica de Bombeiros;
• Strong Cops - Preparação fisica das equipas de intervenção rápida da PSP esquadra do comando de Beja;
• TiraKilos- actividade física para senhoras com excesso de peso; 
• LAFS / ULSBA Ála de Psiquiatria - atividade fisica para portadores de patologias relacionadas com 
depressão psicológica;
• Upgrade Project – Exercício, Saúde & Lazer”, projeto de aproximação e abertura da escola à comunidade, 
através da disponibilização de atividades físico-desportivas no período pós-letivo;
• Projeto Lancheira Sorriso em Movimento, numa parceria da Unidade de Saúde Pública da ULSBA, EPE com 
o IPBeja. Avaliações do perfil motor dos alunos do primeiro ciclo e em reuniões preliminares de preparação.
• Projecto “ Show your own Gold”. Este projecto é uma iniciativa do Laboratório de Artes e Multimédia do 
Instituto Politécnico de Beja. A equipa do projecto trabalhou com um grupo de jovens que procuravam 
emprego depois de concluírem os cursos. Este projecto foi desenvolvido em parceria com o Karlsruher 
Institut für Technologie;
• ReBoot” – Bootcamp de Indústrias Criativas no IPBeja – O Instituto Politécnico de Beja associou-se à 
Câmara Municipal de Beja, o NERBE e Confederação Empresarial de Portugal, com o objectivo de dinamizar 
um projecto de Regeneração Urbana do Centro Histórico da Cidade de Beja, partindo de uma proposta da 
Cip, o projecto visa a recuperação de centros urbanos, zonas históricas e grandes equipamentos 
abandonados ou degradados;
• projeto: “WellAging Alentejo - Envelhecimento bemsucedido: indicadores de bem-estar e promoção de 
recursos continuados de suporte no Alentejo coordenado pela Universidade de Évora (CIEP) e no qual 
colaboram o Instituto Politécnico de Beja e o Instituto Politécnico de Portalegre”;
• Projeto CREANET – network on “creativity in pre-school education”
• Projecto “ Beja Screen City” -Organização da 1.ª Edição do FESTIVAL (2014) – Artes Plásticas e Multimédia/ 
Educação e Comunicação Multimédia/ TESP de Som e Imagem /Câmara Municipal de beja;
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• Projeto “Plano de Promoção do Empreendedorismo nas Escolas do Baixo Alentejo” realizou oficinas de 
formação para elementos da comunidade;
• Projeto fitescola - projeto financiado pelo ministério da educação ( 100%), com vista à aplicação/ 
desenvolvimento da aptidão física e a saúde na escolas ( registado em plataforma própria) em parceria com 
o agrupamento de escolas de Vila Real de Santo António ( entidade operacional ).
• Projecto: SRTT_Infraestruturas. Financiamento: ALENT-07-0262-FEDER-001870. Denominação: Sistema 
Regional de Transferência de Tecnologia – Sistema de Apoio a Infraestruturas Científicas e Tecnológicas;
• Methodologies in Pre-school to increase involvement and development: Projects’ TikTak’, ‘Snoezelen’ and 
‘a house full of emotions, no âmbito do Programa ERASMUS+/ Mobilidade de docentes, e dinamizado por 
Marleen Dello (Odisee University College – Belgium).
C) Outras parcerias e colaborações com diferentes entidades tendo em vista a investigação orientada, 
desenvolvimento tecnológico e Profissional de Alto Nível:
• Universidad de Valparaíso (Chile) Reconhecimento do valor dos intercâmbios, culturais e educacionais;
• Universidade Federal de Roraima (Brasil) Estabelecer relações recíprocas no âmbito académico, científico e 
cultural;
• Universidade Federal da Paraíba (Brasil) Estabelecer uma cooperação em todas as áreas do ensino e da 
pesquisa consideradas de interesse mútuo, numa base de igualdade e reciprocidade;
• Universidade da Extremadura (Espanha) Fixar um quadro de cooperação institucional, amplo e efetivo, nos 
domínios da docência, da investigação e da difusão da cultura;
• Universidade de Évora Parceria para efeitos de candidatura ao Sistema de Apoio à Investigação Científica e 
Tecnológica do projeto "Abandono escolar precoce no Alentejo; intervir para capacitar e reduzir assimetrias;
• Rede de Ensino Superior em Mediação Intercultural (RESMI) e do alto Comissariado para as Migrações I.P. 
Assumir a defesa da interculturalidade enquanto pilar de coesão social e mediação enquanto estratégia de 
gestão preventiva e positiva da diversidade cultural;
• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (Brasil) Convénio de 
Intercâmbio Científico, Cultural e Educacional;
Para além das atividades já acima enunciadas há ainda a referir o facto de uma largo número de docentes da 
Escola Superior de Educação ter realizado os doutoramentos e outras pós graduações junto de 
Universidades Nacionais e Internacionais e terem ficado todos eles afetos aos centros de investigação 
dessas mesmas instituições, até pela necessidade de publicação de artigos em revistas reconhecidas, 
elementos absolutamente necessários á sua avaliação de desempenho interna. Esta é uma situação que 
tende a perpetuar-se enquanto os Politécnicos não tiverem possibilidade de formar os seus próprios 
docentes (Doutoramentos e Pós-Graduações).

C7. Oriented research, technological development and high level professional development:
In terms of oriented research, technological development and high level professional development, we 
present different types of initiatives, all of them linked to the items set forth in this chapter, which are 
grouped as follows:
B) Research centres with which we cooperate as partners, or where our lecturers develop research works, 
sometimes with the participation of students:
• CESSDL - Centro de Estudos em Serviço Social e Desenvolvimento Local. Within the framework CESSDL, a 
survey was built up and applied to the professionals of the Social Service of the region of influence of the 
cycle of studies to check their training needs.
• CIAEA - Centro de Investigação a Apoio ao Envelhecimento Ativo de Instituto Politécnico de Beja:
• CIBERDIDACT, research group of Universidade da Extremadura, investigating in the areas of Didactics of 
Mathematics, Education and TIC and Theory of Nuclear Concepts and Pathfinder Associative Networks;
• CIDEF - Centro em Desporto e Educação Física, of Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes - Universidade 
Lusófona;
• CICS – Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais – Universidade Nova de Lisboa;
• CRIA - Centros em Rede em Investigação em Antropologia – Universidade Nova de Lisboa, Universidade 
Técnica de Lisboa, Universidade de Coimbra, Universidade do Porto, Universidade do Minho, Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro; 
• ISAM – Instituto de Saúde Ambiental – Faculdade de Medicina de Lisboa;
• Lab-At – laboratório de Animação Territorial;
• LAFS – laboratório de Atividade Física e Saúde;
• UIDEF - Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação-, of Instituto de Educação 
de Lisboa; 
• REFYCES - Red de Evaluación Formativa y Compartida en Educación Superior, which investigates the 
Development of innovation experiences in higher education teaching. By reading the lecturers’ curricular 
records (Annex II), one could notice, in the course of the last three years (2012/15), an increase of 
publications in national and international journals (Table 4), as well as the participation in congresses and 
seminars and the presentation of communications in these events.- IN.Forma – Project supporting the 
physical activity of the population, assessment of body composition, prescription and control of physical 
activity.- Pro Training – Project supporting federated athletes in the field of sports performance, physical 
abilities assessment.
• REDESPP – Network of schools with Training in Sports by the Public Polytechnic Higher Education – 
Polytechnic Institutes and Universidade do Algarve. Foundation of Schools Network with Sports Training by 
the Public Polytechnic Higher Education - REDESPP, with the affiliation of its Schools dedicated to teaching, 
training, research, disclosure of knowledge transference, provision of services to the community and 
development in the field of Sports;
• RESMI - Rede de Ensino Superior para a Mediação Intercultural;
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• RIUL - Rede Internacional de Universidades Leitoras;
B) Projects developed in partnership with other institutions, or in which our lecturers and students 
participated:
• Strong Fireman -Project supporting the specific physical preparation of Firefighters;
• Strong Cops - Physical preparation of quick intervention teams of PSP command squadron of Beja;
• TiraKilos- physical activity for overweight ladies; 
• LAFS / ULSBA Ála de Psiquiatria - physical activity for holders of pathologies related to psychological 
depression;
• Upgrade Project – Exercício, Saúde & Lazer”, project for approaching and opening the school to the 
community, through the availability of physical-sport activities in the post-school period;
• Project Lancheira Sorriso em Movimento, in a partnership with the Unidade de Saúde Pública of ULSBA, 
EPE with IPBeja. Assessments of the motor profile of the first cycle students and in preliminary preparation 
meetings.
• Project “Show your own Gold”. This project is an initiative of the Laboratório de Artes e Multimédia of 
Instituto Politécnico de Beja. The project team worked with a group of young job seekers after courses’ 
completion. This project was developed in partnership with the Karlsruher Institut für Technologie;
• ReBoot” – Bootcamp de Indústrias Criativas no IPBeja – The Instituto Politécnico de Beja joined the Câmara 
Municipal de Beja, the NERBE and the Confederação Empresarial de Portugal, aiming to stimulate a project 
of Urban Regeneration of the Historical Centre of the City of Beja, starting with a Cip proposal, the project 
aims the recovery of the urban centres, historical zones and large abandoned or degraded equipment;
• Project: “WellAging Alentejo – Successful Aging : well-being indicators and promotion of continued support 
resources in Alentejo coordinated by Universidade de Évora (CIEP) with the collaboration of Instituto 
Politécnico de Beja and Instituto Politécnico de Portalegre”;
• Project CREANET – network on “creativity in pre-school education”
• Project “ Beja Screen City” -Preparation of the 1st Edition of FESTIVAL (2014) – Fine Arts and Multimedia/ 
Education and Multimedia Communication / TESP of Sound and Image /Câmara Municipal de Beja;
• Project “Plan for the Promotion of Entrepreneurship in the Schools of Baixo Alentejo” held training 
workshops for community members;
• Project fitescola - a project funded by the Ministry of Education (100%), aiming the application/development 
of physical fitness and health at schools (registered in its own platform) in partnership with the schools 
group of Vila Real de Santo António (operational entity).
• Project: SRTT_Infraestruturas. Funding: ALENT-07-0262-FEDER-001870. Denomination: Regional 
Technology Transfer System – Support System to Scientific and Technological Infrastructures;
• Methodologies in Pre-school to increase involvement and development: Projects’ TikTak’, ‘Snoezelen’ and 
‘a house full of emotions, under the ERASMUS+/ Teachers’Mobility Programme, and boosted by Marleen 
Dello (Odisee University College – Belgium).
C) Other partnerships and cooperation with different entities aiming oriented research, High Level 
technological and professional development:
• Universidad de Valparaíso (Chile) Recognition of value of cultural and educational exchanges;
• Universidade Federal de Roraima (Brazil) Establish reciprocal relations in academic, scientific and cultural 
scope;
• Universidade Federal da Paraíba (Brazil) Establish a cooperation in all areas of education and research 
deemed of mutual interest, on a equality and reciprocity basis;
• Universidade da Extremadura (Spain) Establish a broad and effective institutional cooperation framework in 
the fields of teaching, research and diffusion of culture;
• Universidade de Évora Partnership for the application to the Support System for Scientific and 
Technological Research of the project "Abandono escolar precoce no Alentejo; intervene to strengthen and 
reduce asymmetries;
• Rede de Ensino Superior em Mediação Intercultural (RESMI) e do alto Comissariado para as Migrações I.P. – 
Assume the defense of interculturality as a pillar of social cohesion and mediation as a strategy of preventive 
and positive management of cultural diversity;
• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (Brazil) Scientific, Cultural and 
Educational Exchange Agreement;
In addition to the activities already mentioned above, it should also be mentioned the fact that a large number 
of lecturers of Escola Superior de Educação have completed their doctorates and other postgraduate 
degrees at National and International Universities and have all been assigned to the research centres of these 
same institutions, even by the need to publish papers in recognized journals, which are absolutely necessary 
for its internal performance assessment. This situation tends to prevail as long as the Polytechnics do not 
have the chance to train their own lecturers (PhDs and Postgraduate Degrees).

C8. Produção artística:
O Instituto Politécnico de Beja, enquanto instituição de saber, conhecimento, investigação e motora de 
diversificados tipos de oferta cultural, tem na sua agenda de eventos, a promoção de um sem número de 
actividades, algumas delas provenientes de iniciativas próprias ou ligadas ao funcionamento de cursos de 
formação, laboratório de centro de investigação, outras resultantes de parcerias ou resultantes da simples 
cedência de instalações. Na verdade, não temos espaço (em número de caracteres disponíveis nesta 
plataforma) para elencar todos os acontecimentos que ocorreram nos nossos espaços, ao longo dos anos 
em análise (2015/16). Assim sendo, e enquanto responsável pela Escola Superior de Educação, vou 
apresentar algumas das iniciativas dinamizadas e apresentadas, a maioria das quais tem uma relação direta 
ou indireta com os cursos de formação que temos nestas áreas.
A) Assim e no que refere a Exposições, quase todas relacionadas com os cursos de formação que temos, 
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como foi referido em epígrafe, vamos indicar algumas das mais reprentativas:
• Exposição coletiva - pintura: Prémio de Pintura Internacional Guasch Coranty – Barcelona.
• Exposição coletiva - pintura: “Memória & Transgressão” – Cascais, Abril 2012.
• Exposição coletiva - pintura: “Teleférico Dinâmico” – Guimarães, Capital da Cultura 2012.
• Concurso Internacional de Banda Desenhada Avenida Marginal, Oeiras – Portugal.
• Exposição coletiva: Gravura Serigrafia e Fotografia - Galeria ao Lado Instituto Politécnico Beja.
• Exposição sobre Plantas Aromáticas e Medicinais - Produção artística da Exposição sobre Plantas 
Aromáticas e Medicinais (PAM), no âmbito da parceria entre a ADPM (Associação de Defesa do Património 
de Mértola), a CEBAL (Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo) e o IPBeja. 16 painéis 
com infografias de diversas plantas da região do Baixo-Alentejo. 
• Exposição coletiva - pintura: “Projeto -Livro Mundo” Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira
• Exposição coletiva - pintura: “SWAB - Feira Internacional de Arte Contemporânea.
• Exposição coletiva - pintura: JUST MAD JUSTMADRID – Feira Internacional de Arte Contemporânea.
• Exposição coletiva: Gravura e Serigrafia - Galeria do Desassossego Beja.
• Exposição coletiva: Gravura e Serigrafia – Ourique. ORIK’ARTE.
• Exposição coletiva: Gravura e Serigrafia - Galeria ao Lado Instituto
• Exposição coletiva: Gravura Serigrafia e Fotografia - Mina de São Domingos.
B) Quanto a outro tipo de atividades temos ainda:
• Participação no livro: FAZER FALAR A PINTURA, António Quadros Ferreira (Org), U.Porto Editorial - Fazer 
Falar a Pintura é um projeto de discurso académico sobre a arte, sobre o ensino da arte, sobre a pintura, e o 
ensino da pintura em particular, realizado na primeira pessoa e em discurso direto pelos próprios 
académicos (artistas-professores e/ou artistas investigadores). O livro apresenta testemunhos de 58 
professores-pintores de Portugal, Espanha, França e Bélgica, nos quais a produção artística se alia ao 
discurso na primeira pessoa. Cada autor apresenta uma imagem e um texto que incide sobre a 
especificidade do objeto da pintura, descrevendo-o. Pretende-se, desta forma, equacionar o ensino da 
pintura pelos pintores-professores, pela via também do texto de artista, pela via do princípio de se pensar o 
fazer a pintura. Fazer falar a pintura é, pois, pensar a pintura, pensar o fazer.
• Participação no evento “Look, Listen and Feel” no Instituto Politécnico de Beja.
• Desenvolvimento tecnológico e artístico_Rede Internacional de Educação Artística RIAE - O Laboratório de 
Arte e Comunicação Multimédia, através do Coordenador de Curso de Artes Plásticas e Multimédia, esteve 
na origem da Rede Ibero-Americana de Educação Artística, com a qual têm sido desenvolvido um trabalho 
regular de colaboração na organização de eventos e edição da Revista Internacional InVIsibilidades, em 
parceria com a APECV – Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual.
C) Revista Internacional InVisibilidades: Revista Ibero-Americana de Pesquisa em Educação, Xultura e Artes
http://invisibilidades.apecv.pt/ojs/index.php?journal=inv
Sendo uma revista com revisão pelos pares, de referência no espaço Ibero-Americano, e já tendo sido 
publicados 8 números, está neste momento a decorrer o processo de Indexação à Scopus.
D) 2º Prémio Maratona Fotográfica “Gentes e Lugares”, Castro Verde.

C8. Artistic output:
Instituto Politécnico de Beja, as an institution of learning, knowledge, research and provider of diversified 
types of cultural offer, provides a multitude of activities through its events calendar, some of them from its 
own initiative or linked to holding training courses, research centre laboratory, others resulting from 
partnerships or from the simple transfer of facilities. As a matter of fact, we do have enough space (number 
of available characters on this platform) to list all the events that took place in our facilities during the years 
under review (2015/16). In this sense, and as Head of Escola Superior de Educação, I will present some of the 
promoted and disclosed initiatives, most of them having straight or indirect connection with the training 
courses we offer in these areas.
A) Thus, as far as Exhibitions are concerned, most of them being related to the training courses we offer, as 
referred above, hereafter we point out some of the most representatives:
• Collective exhibition - painting: International Guasch Coranty Painting Award – Barcelona.
• Collective exhibition - painting: “Memory & Transgression” – Cascais, April 2012.
• Collective exhibition - painting: “Dynamic Cable Car” – Guimarães, Capital of Culture 2012.
• International Comics Contest Avenida Marginal, Oeiras – Portugal.
• Collective exhibition: Engraving, Serigraphy and Photography - Galeria ao Lado, Instituto Politécnico Beja.
• Aromatic and Medicinal Plants exhibition – Artistic production of the Aromatic and Medicinal Plants 
exhibition (PAM), within the framework of partnership between ADPM (Associação de Defesa do Património 
de Mértola), CEBAL (Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo) and IPBeja. 16 panels 
with infographics of several plants of Baixo-Alentejo region. 
• Collective exhibition - painting: “Project -Livro Mundo” Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira
• Collective exhibition - painting: “SWAB –International Exhibition of Contemporary Art.
• Collective exhibition - painting: JUSTMADRID – International Exhibition of Contemporary Art.
• Collective exhibition: Engraving and Serigraphy - Galeria do Desassossego Beja.
• Collective exhibition: Engraving and Serigraphy – Ourique. ORIK’ARTE.
• Collective exhibition: Engraving and Serigraphy - Galeria ao Lado Instituto
• Collective exhibition: Engraving, Serigraphy and Photography - Mina de São Domingos.
B) As for other type of activities, we still have:
• Participation in the book: FAZER FALAR A PINTURA, António Quadros Ferreira (Org), U.Porto Editorial - 
Fazer Falar a Pintura is a project of academic speech about arts, teaching of arts, painting, and the teaching 
of painting in particular, made in the first-person and in direct speech by the academics themselves (artists-
teachers and/or artists researchers). The book presents testimonies of 58 teachers-painters from Portugal, 
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Spain, France and Belgium, in which artistic production joins the first-person speech. Each author presents a 
picture and a text that focuses on the specificity of the painting’s object, describing it. It is therefore intended 
to ponder the teaching of painting by the painters-teachers, also through the text of the artist, through the 
principle of thinking the making of the painting. Making painting talk is therefore to think the painting, to think 
the making.
• Participation in the event “Look, Listen and Feel” at Instituto Politécnico de Beja.
• Technological and artistic development _ Rede Internacional de Educação Artística RIAE - The Arts 
Laboratory and Multimedia Communication, through the Coordinator of the Course of Fine Arts Multimedia, 
gave birth to the Rede Ibero-Americana de Educação Artística, with which a regular cooperation work in 
events preparation and edition of the International Journal InVIsibilidades has been developed, in partnership 
with APECV – Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual.
C) InVisibilidades International Journal: Ibero-American Journal of Research in Education, Culture and Arts
http://invisibilidades.apecv.pt/ojs/index.php?journal=inv
Being a peer-reviewed reference journal in the Ibero-American universe, and having published 8 numbers, 
the process of Indexation to Scopus is currently underway.
D) 2nd Photografic Marathon Award “Gentes e Lugares”, Castro Verde.

C9. Prestação de serviços à comunidade:
A interação da Escola Superior de Educação com a Comunidade é bastante grande e decorre, num primeiro 
momento com a comunidade educativa pela presença dos nossos estagiários junto das instituições que 
ministram o ensino pré-escolar e ensino básico. Para além desse que está sempre presente e se repete ano 
após ano, diretamente ligado à presença de professores da ESEB e alunos estagiários, existe ainda uma 
multiplicidade de participações, respostas a solicitações concretas da sociedade civil, no sentido de se 
encontrarem respostas mais adequada são diferentes problemas que vão surgindo, bem como diferentes 
iniciativas institucionais e individuais, da parte de professores e estudantes as quais passamos a elencar:
A) Acordos e parcerias com Escolas e centros de formação:
• Agrupamento de Escolas de Aljustrel 
• Agrupamento de Escolas de Portel
• Agrupamento de Escolas Nº 1 de Beja
• Agrupamento de Escolas N.º 2 de Beja
• Escola Profissional Fialho de Almeida Curso (protocolo de formação em contexto de trabalho);
• IEFP-Delegação Regional do Alentejo Promoção e Desenvolvimento do Curso de CET, nível 5, na saída 
profissional de Técnico Especialista em Gestão de Redes e Sistemas Informáticos;
• Centro Social de Nossa Senhora da Graça;
• Agrupamento de Escolas de Alcochete - Escola Secundária de Alcochete;
• Agrupamento de Escolas, Escolas Secundárias e Profissionais do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral ;
• OPART - Organismo de Produção Artística, E.P.E.;
• Agrupamento de Escolas de Castro Verde Estágio do Curso Profissional de Técnico de Multimédia;
• Agrupamento de Escolas, Escolas Secundárias e Profissionais do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral;
• Cercibeja. Promover a integração social e assegurar a formação profissional em posto de trabalho ao 
formando Otelo Nuno Vitorino;
• Agrupamento Vertical de Escolas de Almodôvar. Iniciação à prática de profissional, assim como a prática 
de ensino supervisionada
• Escola Profissional Fialho de Almeida Acordo com o plano de estudos do Curso Profissional de "Técnico 
de Audiovisuais";

B) Outros tipos de colaboração e prestação de serviços à comunidade:
• Integração de docentes, enquanto peritos, nas equipas de avaliação externa (IGE) de vários agrupamentos 
de escolas;
• Integração de docentes em órgãos de agrupamentos de escolas do Distrito;
• Consultadoria externa ("amigo crítico") de vários agrupamentos de escolas do Distrito e IPSS (Pré-Escolar);
• Colaboração com o Pólo de Beja da Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas;
• Colaboração no projeto Heróis da Água da emas;
• Colaboração da EDIA no projeto Eco Escolas;
• Coordenação Técnica da Associação de Futebol de Beja;
• Colaboração na Elaboração da Carta Desportiva do Conselho de Grândola;
• Direção Técnica de “Upgrade – Project – Exercícios Saúde e Lazer”;
• Produção executiva e realização dos programas “IPBeja Tempo_Presente” e “Nota Académica;
• Edição do Artshots com a presença de dezenas de alunos do ensino secundário.

O Artshots é um evento promovido pelo Laboratório de Arte e Comunicação Multimédia e organizado pelo 
Sub-Departamento de Artes do Instituto Politécnico de Beja e, direcionado para alunos do
Consideramos ainda integrarem-se neste campo da prestação de serviços à comunidade os seguintes 
protocolos celebrados com entidades da região e que subentendem o fornecimento de conhecimento, 
experiência e saberes:

• Associação Saberes e Aprendizagens Beja Sénior – S.C.B.S.- Parceria para efeitos de candidatura ao 
Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica do projeto "AGGED - Alentejo's Gerontological 
Gateway for the Elderly with Dementia" 
• Subcomissão de Coordenação Regional do Alentejo do SNIPI (Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 
Infância)
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• ADPM-Associação de Defesa do Património de Mértola Realização de atividades de colaboração, 
nomeadamente atividades de estudo, investigação, desenvolvimento, formação, apoio técnico e científico, 
estágios, voluntariado, bem como candidaturas a financiamentos, para projetos em áreas de interesse 
comum.
• Associação de Futebol de Beja Fixar um quadro de cooperação institucional;
• Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro Colaboração no âmbito dos ensinos clínicos e 
estágios previstos nos planos de estudos dos cursos de Saúde;
• Centro Infantil Coronel Sousa Tavares Projeto de Voluntariado em promoção da leitura – Proml;
• Fundação Odemira. Estabelecer um quadro legal a desenvolver no âmbito do Curso de Pós-Graduação em 
Animação Cultural, Turismo e Lazer;
• Santa Casa da Misericórdia de Serpa Estabelecer o compromisso de promoverem, desenvolverem e 
realizarem formas de cooperação no âmbito do CET em Psicogerontologia (Nível V).

Neste momento existem protocolos anuais com entidades no âmbito da unidade curricular Estágio, de 
acordo com vários setores:

• Ateliers, editoras e agências;
• AlCapote (Beja);
• Alémgráfica (Beja);
• Battleship (Lisboa);
• CityPrint (Setúbal);
• Cocas Produções (Beja);
• Edit Set Go, Lda;
• Estúdios 7;
• Galeria XXI;
• Letras Encantadas;
• LPR – Design e Comunicação Visual (Beja);
• ModernoGráfica, SA.
• Modus Actus – Publicidade e Comunicação.
• Monday Interactive Marketing;
• MotorPress(Lisboa);
• Nobel Strategy (Montijo);
• Ogilvy (Lisboa).
• Puff Power.
• Rectangulo Vermelho.
• Schema – Maquetes e Design, Lda.
• Tuca Design (Beja).
• World Wide Design.
• Companhia das Ideias (Lisboa);
• Face Models (Lisboa);
• Videoplanos (Beja);
• Delta Cafés.
• Correio Alentejo.
• Diário Alentejo.
• Diário do Sul.
• Centro de Artes de Sines (Sines);
• Escola Secundária Diogo Gouveia;
• Quinta Pedagógica de Silves (Silves).
• Teatro de Marionetes de Mandrágora.
• Musée des Beaux-Arts de Quimper (França)

C) Autarquias e outras instituições públicas:
• Câmara Municipal da Vidigueira;
• Câmara Municipal de Albufeira (Albufeira);
• Câmara Municipal de Alcácer do Sal [www.cmalcacerdosal.
• Câmara Municipal de Aljustrel;
• Câmara Municipal de Beja [http://www.cm-beja.pt/] (Beja);
• Câmara Municipal de Cuba;
• Câmara Municipal de Setúbal (Setúbal);
• Câmara Municipal de Sousel;
• Câmara Municipal de Vila Real de Santo António;
• Centro de Artes de Sines (Sines);
• Escola Secundária Diogo Gouveia;
• Quinta Pedagógica de Silves (Silves).
• Teatro de Marionetes de Mandrágora.

Todos os anos ainda procuramos alargar o número de novos contactos e parcerias a entidades exteriores, 
quer através de serviços e projetos prestados à comunidade através do Laboratório de Arte e Comunicação 
Multimédia na área das Indústrias Criativas, quer através de novos protocolos de Estágio, de forma a 
abranger o contacto dos alunos do Curso com um número mais alargado de empresas, no sentido da 
prestação de serviços à comunidade.
Procura-se também que alguns enunciados derivados de algumas unidades curriculares, sejam aplicados a 
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necessidades reais de empresas que contactam diretamente o Instituto, de forma a dar a conhecer de forma 
mais evidenciada, as competências adquiridas ao longo do Curso e para que alguns dos projetos realizados 
pelos alunos tenham uma aplicabilidade efetiva, acabando por estreitar o contacto entre o Ciclo de Estudos e 
o exterior.

C9. Consultancy:
The interaction of the Escola Superior de Educação with the Community is rather big and takes place in the 
first instance with the educational community through the presence of our trainees in the institutions 
providing pre-school and basic education. In addition to the one which is always present and repeated year 
after year, straightly linked to the presence of ESEB lecturers and trainee students, there is still a multiplicity 
of participations, replies to other specific requests of the civil society, in order to find most appropriate 
answers to the different arising problems, as well as different initiatives on behalf of lecturers and students, 
as per following list:
A) Agreements and partnerships with Schools and training centres:
• Agrupamento de Escolas de Aljustrel 
• Agrupamento de Escolas de Portel
• Agrupamento de Escolas Nº 1 de Beja
• Agrupamento de Escolas N.º 2 de Beja
• Escola Profissional Fialho de Almeida Course (training protocol in working context)
• IEFP-Delegação Regional do Alentejo Promotion and Development of the CET Course, Level 5, with job 
opportunity as Technician Expert on Networks Management and Computer Systems;
• Centro Social de Nossa Senhora da Graça;
• Agrupamento de Escolas de Alcochete - Escola Secundária de Alcochete;
• Agrupamento de Escolas, Escolas Secundárias e Profissionais do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral ;
• OPART - Organismo de Produção Artística, E.P.E.;
• Agrupamento de Escolas de Castro Verde Internship of the Vocational Course for Multimedia Technician;
• Agrupamento de Escolas, Escolas Secundárias e Profissionais do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral;
• Cercibeja. Promoting social integration and ensuring vocational training on the job of trainee Otelo Nuno 
Vitorino;
• Agrupamento Vertical de Escolas de Almodôvar. Initiation to professional practice, as well as supervised 
teaching practice
• Escola Profissional Fialho de Almeida Agreement with the plan of studies of the Vocational Course of 
"Audiovisual Technician";

B) Other types of collaboration and provision of services to the community:
• Integration of lecturers, as experts, in external assessment teams (IGE) of several schools groups;
• Integration of lecturers into the bodies of District school groups;
• External Consulting ("amigo crítico") of the District school groups and IPSS (Pre-School);
• Collaboration with Pólo de Beja da Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas;
• Collaboration in the project Heróis da Água of emas;
• Collaboration of EDIA in the project Eco Escolas;
• Technical Coordination of Associação de Futebol de Beja;
• Collaboration in the Elaboration of Carta Desportiva do Conselho de Grândola;
• Technical Management of “Upgrade – Project – Exercícios Saúde e Lazer”;
• Executive production and accomplishment of programmes “IPBeja Tempo_Presente” and “Nota 
Académica;
• Artshots edition with the presence of dozens of high school students.

Artshots is an event promoted by Laboratório de Arte e Comunicação Multimédia and organised by the 
Subdepartment of Arts of Instituto Politécnico de Beja and directed to students of
We believe that following protocols concluded with entities of the region are still prone to be integrated in 
this field of provision of services to the community, which imply the provision of knowledge, experience and 
know-how:

• Associação Saberes e Aprendizagens Beja Sénior – S.C.B.S.- Partnership for the application to the Support 
System for Scientific and Technological Research of the project "AGGED - Alentejo's Gerontological Gateway 
for the Elderly with Dementia" 
• Subcommittee Alentejo Regional Coordination of SNIPI (Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 
Infância)
• ADPM-Associação de Defesa do Património de Mértola Carrying out collaboration activities, including 
study, research, development, training, technical and scientific support, internships, volunteering, as well as 
funding applications to projects in areas of common interest.
• Associação de Futebol de Beja Establish an institutional cooperaton framework;
• Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de Faro Collaboration in the scope of clinical teaching and 
internships foreseen in the plans of studies of Health courses;
• Centro Infantil Coronel Sousa Tavares Volunteer project to promote reading – Proml;
• Fundação Odemira. Set up a legal framework to be developed within the scope of the Post-Graduate Course 
in Cultural Animation, Tourism and Leisure;
• Santa Casa da Misericórdia de Serpa Set up the commitment to promote, develop and carry out means of 
cooperation within the scope of CET in Psycho-gerontology (Level V).
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At present, there are annual protocols with entities in the scope of the curricular unit Internship, according to 
several sectors:

• Workshops, publishers and agencies;
• AlCapote (Beja);
• Alémgráfica (Beja);
• Battleship (Lisboa);
• CityPrint (Setúbal);
• Cocas Produções (Beja);
• Edit Set Go, Lda;
• Estúdios 7;
• Galeria XXI;
• Letras Encantadas;
• LPR – Design e Comunicação Visual (Beja);
• ModernoGráfica, SA.
• Modus Actus – Publicidade e Comunicação.
• Monday Interactive Marketing;
• MotorPress(Lisboa);
• Nobel Strategy (Montijo);
• Ogilvy (Lisboa).
• Puff Power.
• Rectangulo Vermelho.
• Schema – Maquetes e Design, Lda.
• Tuca Design (Beja).
• World Wide Design.
• Companhia das Ideias (Lisboa);
• Face Models (Lisboa);
• Videoplanos (Beja);
• Delta Cafés.
• Correio Alentejo.
• Diário Alentejo.
• Diário do Sul.
• Centro de Artes de Sines (Sines);
• Escola Secundária Diogo Gouveia;
• Quinta Pedagógica de Silves (Silves).
• Teatro de Marionetes de Mandrágora.
• Musée des Beaux-Arts de Quimper (França)

C) Municipalities and other public institutions:
• Câmara Municipal da Vidigueira;
• Câmara Municipal de Albufeira (Albufeira);
• Câmara Municipal de Alcácer do Sal [www.cmalcacerdosal.
• Câmara Municipal de Aljustrel;
• Câmara Municipal de Beja [http://www.cm-beja.pt/] (Beja);
• Câmara Municipal de Cuba;
• Câmara Municipal de Setúbal (Setúbal);
• Câmara Municipal de Sousel;
• Câmara Municipal de Vila Real de Santo António;
• Centro de Artes de Sines (Sines);
• Escola Secundária Diogo Gouveia;
• Quinta Pedagógica de Silves (Silves).
• Teatro de Marionetes de Mandrágora.

Every year we still seek to extend the number of new contacts and partnerships to external entities, either 
through services and projects provided to the community by Laboratório de Arte e Comunicação Multimédia 
in the area of Creative Industries, or through new Internship protocols, in a way as to cover the contact of 
Course students with larger number of companies, towards the provision of services to the community.
It also aims to apply some question sheets from some curricular units to the real needs of the companies 
which get straight contact with the Institute, in order to get to know, as clear as possible, the competencies 
acquired during the Course and so that some of the projects carried out by the students have effective 
applicability, ending up to tighten the contact between the Cycle of Studies and the exterior.

C10. Colaboração nacional e internacional:
No que refere à Colaboração Nacional e Internacional temos a referir uma multiplicidade significativa de 
parcerias e colaborações e começamos pelas parcerias estabelecidas com outras instituições congéneres da 
nossa:
• A Escola Superior de Educação tem há vários anos acordos bilaterais com instituições europeias no âmbito 
do Programa Sócrates/Erasmus, integrando igualmente a rede Kastalia, que envolve 16 Instituições de 
Ensino Superior Europeias na área da Formação de Professores. As instituições parceiras na área da 
formação de professores e educadores de infância são: Alemanha - University of Hildesheim; Bélgica - Kaho 
Sint-Lieven; Thomas More University; Espanha -Universidad Complutense de Madrid; Universidad da 
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Extremadura; Universidad de Valladolid; França – Institut Universitaire de Formation des Maîtres; Holanda - 
Hogeshool Rotterdam; Haagse Hogeschool; Hungria- Debrecen.
• Rede de Universidades Leitoras, RIUL, conta com a adesão de 46 universidades, desenvolve um conjunto 
de atividades comuns, e aspira por em prática propostas e contextos favoráveis à la leitura e escrita na 
comunidade universitária
• Desde o início do seu funcionamento, e tendo em vista a resolução de alguns problemas comuns a cursos 
do mesmo tipo, recentemente criados no nosso país, tem havido trocas de informação informais, entre a 
coordenação do curso e a coordenação de cursos da mesma natureza existentes nas ESE de Faro, de 
Setúbal, de Castelo de Branco, de Portalegre e de Santarém. Para além disto a ESEBeja é membro da 
ARIPESE - Associação de Reflexão e Intervenção na Política educativa das Escolas Superiores de Educação 
- que entre outros, apresenta como objetivo intervir " na definição das políticas educativas em todas as áreas 
que constituem ou venham a constituir o âmbito de ação das Escolas Superiores de Educação". Todavia, em 
dezembro de 2013, foi assinado pela Universidade de Évora e os Institutos Politécnicos de Portalegre e Beja 
um protocolo específico de colaboração que tem como objetivo, entre outros, o intercâmbio de docentes e a 
partilha de experiências.
• Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica de Lisboa;
• Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa;
• Universidade Lusíada de Lisboa;
• Instituto Superior de Miguel Torga de Coimbra.
• Universidade de Ghent (Bélgica)
• Universidade de Huelva (Espanha)
• Universidade de Lleida (Espanha)
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) BRASIL Prover os meios necessários para a 
realização conjunta de atividades, em todas as áreas do conhecimento em comum;
Colaborações fora do âmbito estritamente do ensino superior.
• Protocolos de Cooperação e Parcerias no âmbito do Ciclo de Estudos (SS)
• Colaborações com outros ciclos de estudo, bem como com outras instituições de ensino superior 
nacionais e internacionais:
• Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público:
• Protocolo de Colaboração com o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica do Distrito de 
Beja;
• O Curso de Serviço Social possui como parceiros todas as Organizações Públicas e Privadas do Concelho 
de Beja, várias do distrito e algumas de outros distritos do Alentejo e do Algarve com quem firmou 
Protocolos de Estágio em Serviço Social;
• EMAS- Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja Cooperação no sentido de aproveitar os 
conhecimentos, valências e experiência específicos de cada um; 
• OPART - Organismo de Produção Artística, E.P.E. Fixar um quadro de cooperação institucional amplo e 
efectivo; 
• “Intercultural Communication”, realizado no dia 5 de Novembro de 2014, no âmbito do Programa 
ERASMUS+/ Mobilidade de docentes, dinamizado por Peter Gaál-Szabó, (Debrecen Reformed Theological 
University – Hungary);
• Croation Tradicional Music”, realizado no dia 14 de abril de 2015, no âmbito do Programa ERASMUS+/ 
Mobilidade de docentes, e dinamizado por Tomislav Kosta (University of Zadar – Croatia);
• “Bullying - Reality, Research, Fiction”, realizado no dia 29 de abril de 2015, no âmbito do Programa 
ERASMUS+/ Mobilidade de docentes, e dinamizado por Erika Szirmai (Debrecen Reformed Theological 
University – Hungary);
Protocolos de Cooperação e Parcerias no âmbito do ciclo de estudos Desporto
• Espanha: Universidade de Huelva, Universidade de Sevilha, Universidade Pablo de Olavide - Sevilha, 
Universidade Politécnica de Madrid, Universidade de Lleida, Universidade de Córdoba, Universidade de 
Zaragoza e Universidade da Extremadura, Universidade Católica de Santo António de Múrcia, Universidade 
de Jaen.
• Polónia: University School of Physical Education in Krakow e Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice
• Turquia: Adnan Menderes University
• Brasil: Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil
• - Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
• Como foi referido anteriormente, mantemos o contacto profícuo com um elevado número de instituições 
públicas e privadas, locais e nacionais, que para além de receberem os nossos alunos em algumas unidades 
curriculares, se assumem como parceiros nas atividades que dinamizamos.
• São disso exemplo as diferentes instituições referidas no ponto correspondente à organização dos 
estágios a que se acrescentam por exemplo a relação estabelecida com a AGAP Associação do Ginásios e 
Academias de Portugal que representa mais de 60% dos ginásios e academias Portuguesas, a Federação 
Portuguesa de Basquetebol e a Escola Nacional de Basquetebol (responsável pela formação dos treinadores 
de basquetebol), associações distritais de Futebol, Andebol e Basquetebol, um conjunto diversificado de 
autarquias, onde se destacam as Câmaras Municipais Serpa, Mértola, Évora, Grândola, Aljustrel, entre outras

C10. National and international cooperation:
With regard to the National and International Cooperation, we have to refer a significant multiplicity of 
partnerships and cooperation, starting with partnerships set up with other institutions similar to ours:
• The Higher School of Education has bilateral agreements with European institutions for several years within 
the Programme Sócrates/Erasmus, also encompassing the Kastalia network, which involves 16 European 
Higher Education Institutions in the area of Teacher Education. The partner institutions in the area of Teacher 

Página 86 de 147AINST/16/00007 — Relatório de autoavaliação institucional

09-10-2017http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...


Education and early childhood Education are: Germany - University of Hildesheim; Belgium - Kaho Sint-
Lieven; Thomas More University; Spain -Universidad Complutense de Madrid; Universidad da Extremadura; 
Universidad de Valladolid; France – Institut Universitaire de Formation des Maîtres; Holland - Hogeshool 
Rotterdam; Haagse Hogeschool; Hungary- Debrecen.
• Network of Reading Universities, RIUL, comprises 46 universities among its members, develops a set of 
common activities and aims to put into practice proposals and contexts favorable to reading and writing in 
the university community
• Since the beginning of its operation, and with view to solving some problems common to similar courses 
recently created in our country, there has been informal information exchange between the course 
coordination and the coordination of courses of same nature existing at ESE of Faro, Setúbal, Castelo 
Branco, Portalegre and Santarém. In addition to this, ESEBeja is member of ARIPESE - Associação de 
Reflexão e Intervenção na Política educativa das Escolas Superiores de Educação –aiming to intervene "in 
the definition of education politics in all areas which make up or may make up the scope of action of the 
Higher Schools of Education". However, in December 2013, a specific collaboration protocol was signed by 
the Universidade de Évora and the Institutos Politécnicos de Portalegre and Beja with the purpose of 
lecturers’ exchange and share of experiences, among others.
• Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica de Lisboa;
• Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa;
• Universidade Lusíada de Lisboa;
• Instituto Superior de Miguel Torga de Coimbra.
• Universidade de Ghent (Belgium)
• Universidade de Huelva (Spain)
• Universidade de Lleida (Spain)
• UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) BRAZIL Provide the necessary resources for joint 
activities in all areas of common knowledge;
Collaboration outside the strict scope of higher education.
• Cooperation protocols and Partnerships within the Cycle of Studies (SS)
• Collaboration with other cycles of studies, as well as with other national and international higher education 
institutions:
• Relationship practices between the cycle of studies and the business and public sectors:
• Collaboration protocol with Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica do Distrito de Beja;
• The Social Service Course has as partners all the Public and Private Organisations of Beja District, several 
of district and some of other districts of Alentejo and Algarve with whom Protocols on Social Service 
Internships have been signed;
• EMAS- Empresa Municipal de Água e Saneamento de Beja – Cooperation in order to take advantage of the 
specific knowledge, skills and experience of each one; 
• OPART - Organismo de Produção Artística, E.P.E. – Set up a broad and effective institutional cooperation 
framework;
• “Intercultural Communication”, held on 5th November, 2014, within the Programme ERASMUS+/ Mobility of 
lecturers boosted by Peter Gaál-Szabó, (Debrecen Reformed Theological University – Hungary);
• Croation Tradicional Music”, held on 14th April, 2015, within the Programme ERASMUS+/ Mobility of 
lecturers boosted by Tomislav Kosta (University of Zadar – Croatia);
• “Bullying - Reality, Research, Fiction”, held on 29th April, 2015, within the Programme ERASMUS+/ Mobility 
of lecturers boosted by Erika Szirmai (Debrecen Reformed Theological University – Hungary);
Cooperation and Partnership protocols within the cycle of studies Sports
• Spain: Universidade de Huelva, Universidade de Sevilha, Universidade Pablo de Olavide - Sevilha, 
Universidade Politécnica de Madrid, Universidade de Lleida, Universidade de Córdoba, Universidade de 
Zaragoza and Universidade da Extremadura, Universidade Católica de Santo António de Múrcia, 
Universidade de Jaen.
• Poland: University School of Physical Education in Krakow and Akademia Wychowania Fizycznego, 
Katowice
• Turkey: Adnan Menderes University
• Brazil: Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brazil
• Relationship practices between the cycle of studies and the business and public sectors.
• As mentioned above, we maintain an advantageous contact with a great number of local and national public 
and private institutions, which in addition to receiving our students in some curricular units, assume 
themselves as partners in the activities boosted by us.
As an example one can mention the different institutions referred to in the section corresponding to the 
preparation of internships to which is added for example por the relationship set up with AGAP Associação 
do Ginásios e Academias de Portugal that represents more than 60% of the gyms and Portuguese 
academies, the Federação Portuguesa de Basquetebol and the Escola Nacional de Basquetebol (responsible 
for teaching of basketball coaches), Football, Handball and Basketball district associations, a diversified set 
of municipalities where the Câmaras Municipais de Serpa, Mértola, Évora, Grândola, Aljustrelamong others, 
are to be highlighted.

Perguntas C11. e C12.

C11. Sistema interno de garantia da qualidade:
Está definido a nível institucional (segue para C11.3)
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C11.1. Evolução do sistema (no caso de sistema certificado pela A3ES):
<sem resposta>

C11.1. System evolution (system certified by A3ES)
<no answer>

C11.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES):
<sem resposta>

C11.2. Brief description of system (system not certified by A3ES):
<no answer>

C11.2.1 Link para o manual de qualidade:
<sem resposta>

C11.3. Contributo da Unidade Orgânica para o funcionamento do sistema:
A Escola Superior de Educação de Beja/IPBeja, é uma das quatro escolas que integram o Instituto 
Politécnico de Beja e que, apesar da atual estrutura dos nossos estatutos lhe terem retirado autonomias, 
nomeadamente a financeira, continua a ter um papel fundamental para o bom funcionamento do sistema, 
principalmente no que refere à manutenção da qualidade da oferta formativa. São da sua responsabilidade 
assegurar o sucesso de todo o processo de ensino/aprendizagem, o que contribui, obviamente, para o bom 
funcionamento do sistema interno de garantia de qualidade.
No fundamental a Direção tem a incumbência de gerir a atividade académica em conjunto com a Presidência 
do IPbeja, assessorando-se do contributo dos coordenadores de curso e dos próprios alunos. Assim define-
se o número de vagas por curso, para o Concurso Nacional de Acesso e para os concursos especiais – 
Titulares de DET, Titulares de C’Tesp’s, maiores de 23 ano, outros cursos superiores, regimes de mudança 
de instituição/curso e regimes de reingresso. Além disso propõe a constituição de júris para as provas 
específicas e entrevistas, no âmbito dos concursos especiais. Indica ainda os docentes para as aulas de 
apoio dos candidatos M23 Anos.
A Direção propõe o Edital de Candidatura no âmbito dos cursos de 2º Ciclo (mestrados) e dos CTeSP. 
Intervém ainda no processo de creditação de competências, recebendo os pedidos dos SA1 e SA2 e 
enviando para os respetivos coordenadores de curso. Devolve aos SA1 ou SA2 o resultado da creditação.
Na atividade associada à atribuição do título de especialista o Diretor coordena, por delegação do Presidente 
do IPBeja, o processo de nomeação do júri e o cumprimento de todas as fases previstas no diploma legal e 
no regulamento interno sobre a matéria, particularmente no que respeita à verificação da admissibilidade do 
candidato às provas e à realização das provas públicas.
Quanto ao item ‘Assegurar o ensino aprendizagem’, a Direção propõe novos cursos conferentes de grau, 
solicitando a respetiva apreciação do Presidente IPBeja. Em caso de decisão positiva, acompanha o 
processo junto do PEP e da equipa proponente e garante a audição dos departamentos envolvidos na 
proposta de novo ciclo de estudos. Após conhecimento do resultado do relatório preliminar pode, 
conjuntamente com o PEP, elaborar respetiva pronúncia.
Na atividade – ‘definição e garantia da qualidade da oferta formativa’, a Direção assume também a função de 
solicitar e verificar a conformidade dos descritores das unidades curriculares dos cursos. Garante a 
verificação da boa constituição da comissão técnico – científica e pedagógica dos cursos, na sequência da 
designação por parte do coordenador do curso.
Em caso de proposta de curso de pós-graduação, a Direção submete à apreciação do Conselho de Gestão o 
plano de financiamento e remete a proposta de edital para aprovação da Presidência.
Após receção do relatório de avaliação elaborado anualmente pelas CTCPs, a Direção encaminha-o ao 
Conselho Técnico Científico, Conselho Pedagógico, Conselho Geral e Conselho para a Avaliação e 
Qualidade.
A Direção, sob proposta do coordenador do curso ou por sua iniciativa, pode apresentar proposta de 
alterações ao plano de estudos sem alteração dos objetivos. Pode ainda submeter ao Conselho Técnico 
Científico proposta simples de alteração dos descritores das UCs.
De acordo com o calendário previsto, a Direção desencadeia o processo de eleição dos coordenadores dos 
cursos, executando o respetivo processo eleitoral. 
Na atividade – ‘planeamento do ano académico’, 30 dias antes do início do ano letivo, a Direção propõe os 
Calendários Escolares dos CTeSP, dos cursos de 2º Ciclo e das Pós-Graduações e elabora os Calendários 
Escolares dos Cursos de 1º Ciclo, conforme regulamentos aplicáveis. É também atribuição da Direção da 
Unidade Orgânica validar os calendários dos exames dos cursos de 1.º Ciclo, CTeSP, cursos de 2.º Ciclo e 
Pós-graduações. A Direção pronuncia-se, no contexto da distribuição de serviço docente, em relação ao 
número de turmas de cada curso. 
Todos os processos e atividades podem ser consultados no no site do IPBeja.
Pelo acima exposto podemos considerar que o papel das Unidades Orgânicas são indispensáveis ao 
correcto funcionamento da instituição IPBeja, e podem ser considerados como o órgão mais dinâmico e 
determinante no funcionamento deste Instituto.

Página 88 de 147AINST/16/00007 — Relatório de autoavaliação institucional

09-10-2017http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...


C11.3. Contribuition of Unit to the system:
The Escola Superior de Educação de Beja/IP Beja, is one of four schools that are part of the Instituto 
Politécnico de Beja and that, despite the current structure of our statutes which have withdrawn autonomies, 
namely financial, continues to have a vital role for proper functioning of the system, especially in regard to 
maintaining the training offer quality. It bears the responsibility to ensure the success of the whole 
teaching/learning process, which contributes to proper functioning of the internal system of quality 
assurance.
In essence the Board manages academic activities in conjunction with IP Beja Presidency, consulting itself 
with the contribution of course coordinators and the students themselves. Thus, the number of vacancies per 
course is defined for the National Competition for Access and for special tenders – DET holders, C'Tesp's 
holders, More than 23 years, other Higher Education Courses, Regimes of change of institution/Courses and 
re-entry schemes. Furthermore, it proposes constitution of jury boards for specific tests and interviews in the 
context of special tenders. It also appoints the teachers for support classes for M23 years´ candidates.
The Board proposes the public notice of application in the context of 2nd cycle courses (Masters) and 
CTeSP. It also intervenes in the accreditation of skills process, receiving requests from SA1 and SA2 and 
sending to the respective course coordinators. It returns to SA1 and SA2 the result of the accreditation.
The activity associated with the award of the title of specialist, the Director coordinates, by delegation from 
the IP Beja President, the process of appointment of judges and the fulfillment of all the stages envisaged in 
law and the procedural rules on the subject, particularly in relation to the admissibility of the applicant to 
testing and the holding of public testing.
In regard to the item 'Ensure teaching learning', the Board is proposing new courses that confer degree, 
requesting the consideration of the IP Beja President. In the event of a positive decision, it monitors the 
process with the PEP and the applicant team and ensures the hearing of the departments involved in the 
proposed new study cycle. After ascertaining the preliminary report outcome it may, together with the PEP, 
prepare the respective deliberation.
In the activity - 'definition and guarantee of the training offer quality', the Board also assures the function of 
requesting and checking the conformity of the UC´s descriptors of courses. It ensures the verification of 
good constitution of the Pedagogical Scientific-Technical Commission of courses, following the appointment 
by the Course Coordinator.
In the event of a postgraduate course proposal, the Board shall submit the financing plan evaluation to the 
Management Board and refers the notice proposal to the Presidency´s approval.
Following receipt of the evaluation report prepared annually by CTCPs, the Board forwards it to the Scientific 
Technical Council, Pedagogical Council, General Council and the Council for Evaluation and Quality.
The Board, on a proposal from the Course Coordinator or on its own initiative, may submit proposed 
amendments to the study plans without changing the objectives. It can submit to Scientific Technical Council 
a simple proposal for UC descriptors amendment.
In accordance to the schedule, the Board triggers the election process of course coordinators, implementing 
the election process.
In the activity - 'planning the academic year', 30 days before the beginning of the academic year, the Board 
proposes School Calendars of CTeSP, of 2nd cycle and Post-Graduate courses and prepares School 
Calendars of 1st cycle courses according to applicable regulations. It is also the responsibility of the Board 
of the Academic unit to validate the exam calendars of 1st cycle courses, CTeSP, 2nd cycle courses and 
Post-graduations. The Board deliberates, in the context of the distribution of faculty, in relation to the number 
of classes for each course.
All processes and activities can be found on IP Beja website.
For all the above mentioned we can consider that the role of Academic Units are essential to the proper 
functioning of IP Beja, and can be considered as the most dynamic and decisive body in the functioning of 
the Institute.

C12. Observações finais:
Reforçou-se a monitorização e atuação, com responsabilidades distribuídas pelos diferentes órgãos e 
serviços, no que respeita ao insucesso e abandono escolar.
No sentido de avaliar o grau de satisfação dos alunos, procura-se conhecer a sua opinião relativamente a um 
conjunto de indicadores relacionados com o processo ensino/aprendizagem, os quais poderão justificar, em 
parte, o sucesso ou insucesso nas várias unidades curriculares (UCs) que constituem o plano de estudos. 
É solicitado aos alunos que respondam no final de cada semestre a um questionário, aprovado no Conselho 
Pedagógico do Instituto Politécnico de Beja, cujos dados são tratados pelo Gabinete de Qualidade, Avaliação 
e Procedimentos e disponibilizados aos coordenadores de cada curso. Posteriormente, procede-se à 
realização de uma entrevista em painel, que tem como objetivo a recolha de informação mais pormenorizada 
e fundamentada sobre a opinião que os alunos têm sobre a lecionação das unidades curriculares. Esta 
informação permite aos coordenadores de curso promover algumas reflexões com alunos e docentes, assim 
como a realização de um relatório de autoavaliação que, de acordo com os Estatutos, deverá elaborar-se no 
final de cada ano letivo. 
Com base nesta informação e em termos globais, pode concluir-se que existe um sentimento favorável 
relativamente a um número muito significativo de UCs, tendo em conta as variáveis em análise. 
Relativamente àquelas onde se registam valores médios iguais ou inferiores a 2.50, resultados que traduzem 
um clara insatisfação por parte dos alunos, são elaboradas tabelas organizadas por curso e unidades 
curriculares, para análise detalhada.
Por ter uma visão aprofundada em termos da estrutura curricular dos cursos, a CTCP tem um papel 
importante ao nível da orientação e aconselhamento sobre o percurso académico do aluno. O 
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acompanhamento é feito através da coordenação de curso, que periodicamente agenda reuniões de CTCP 
com a presença dos representantes dos 3 anos do curso dando a oportunidade aos mesmos para discutir e 
partilhar um conjunto de assuntos importantes para o funcionamento do curso. Assume-se, como princípio e 
prática, o contínuo envolvimento dos alunos, reforçando a cooperação dos mesmos para o delineamento de 
estratégias determinantes no futuro dos cursos. 
A avaliação das UCs, sendo da responsabilidade dos docentes é, igualmente, discutida e negociada com os 
estudantes e após ser aceite, é analisada e aprovada em CTCP, sempre com a participação dos 
representantes dos três anos do curso. Esta é posteriormente divulgada pelos canais de comunicação 
disponíveis. Esta organização permite assegurar, mais uma vez, o envolvimento dos estudantes e garante 
que a avaliação da aprendizagem seja feita em coerência com os objectivos das UCs.
Em cada semestre, é solicitado também aos docentes dos cursos, sob a forma de inquérito online, que se 
pronunciem sobre o funcionamento das respetivas unidades curriculares. Os resultados dos inquéritos são 
publicados na página da Coordenação do Curso ficando disponíveis para consulta por todos os alunos e 
docentes nela inscritos. 
Com os dados obtidos, a Comissão Técnico‐Científica e Pedagógica elabora um relatório, apresentando 
propostas de medidas corretivas a serem adotadas e remetê-lo‐á para o Conselho Técnico‐Científico, 
Conselho Pedagógico, Conselho para Avaliação e Qualidade e Conselho Geral para que possam atuar no 
âmbito das suas competências, dando cumprimento ao estabelecido nos Estatutos do IPBeja. O mesmo 
relatório é disponibilizado aos alunos e docentes na página interna do curso. Após a realização do relatório 
de avaliação do curso, o mesmo é dado a conhecer a alunos e docentes para que sejam conhecidos os 
pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, sendo promovidas reuniões onde são discutidas as 
estratégias de superação dos problemas detetados. A coordenação de curso reúne semestralmente com 
todos os docentes, dando orientações e sugestões de caráter geral e/ou particular baseadas nos resultados 
da monitorização, para que de forma continuada se promova o sucesso escolar e se introduzam melhorias 
em situações anómalas identificadas e fundamentadas.

Pontos fortes:
Instalações recentes, modernas e com boas condições.
Existência de laboratórios com equipamentos adequados para as componentes práticas dos ciclos de 
estudos.
Equipamento de suporte ao desenvolvimento de projetos e prestações de serviços de qualidade e em 
quantidade adequada.
Corpo docente estável, motivado e com formação avançada nas áreas dos cursos.
Ligação de alguns docentes a importantes centros de investigação.
Proximidade docente/aluno e seu acompanhamento para além das aulas.
Existência de procedimentos formais de avaliação do pessoal docente.
Pessoal não docente com boas qualificações, motivado e com atitude proativa.
Realização de inquéritos aos alunos sobre as unidades curriculares.
Regulamentação das atividades académicas muito completa.
Existência de parcerias com empresas e entidades para promover os melhores alunos do curso, realização 
de estágios, colaboração e intercâmbio de conhecimentos.
A comissão de curso, com representação dos estudantes, reúne regularmente para debater o funcionamento 
do curso.
Intercâmbio dos docentes e criação de parcerias de investigação com outras instituições de ensino 
superiores.
Intercâmbio de alunos com outras instituições de ensino superior, nacionais e internacionais.

Pontos fracos:
Interioridade e acessibilidades.
Regressão demográfica da região.
Reduzida população jovem na área envolvente e consequente redução do número de potenciais alunos.
Jovens locais com apetência pelos grandes centros urbanos.
Tecido empresarial regional reduzido e de pequena dimensão.
Taxa de empregabilidade na região.
Poucas atividades de investigação e de desenvolvimento, nomeadamente pela incapacidade de orientação 
de alunos de doutoramento mercê das regras da legislação atual. 
Reduzida dimensão do corpo docente. 
Excesso de atividades burocráticas para a quantidade de docentes em cada curso e departamento.
Reduzida utilização dos relatórios de avaliação para concretização de medidas propostas a nível global.
O tecido empresarial local é reduzido e de pequena dimensão originando poucas parcerias locais.
Na maioria das áreas, verifica-se um reduzido número de publicações em revistas científicas.
Alunos inseridos em poucas atividades de investigação científica e/ou profissionais.

C12. Final remarks:
Monitoring and performance was reinforced with responsibilities distributed among different bodies and 
services, in respect of failure and school dropout.
In order to evaluate the satisfaction levels of students, their opinion is sought on a set of indicators related to 
teaching/learning process, which may explain, partly, the success or failure in various UCs, which constitute 
the study plan.
Students are requested to answer a questionnaire at the end of each semester approved by the Pedagogical 
Council of the Instituto Politécnico de Beja, whose data is processed by the Office of Quality, Evaluation and 
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Procedures and made available to the course coordinators. Subsequently, a panel interview is held, which 
has as its goal the collection of more detailed information and based on the opinion that students have about 
the lecturing of curricular units. This information allows the course coordinators to promote some thoughts 
with students and faculty, as well as complete a self evaluation report which, according to the Statutes, shall 
be prepared at the end of each academic year.
Based on this information and in global terms, it can be concluded that there is a favorable sentiment in a 
very significant number of UCs, taking into account the variables under analysis. With regard to those whose 
average values are equal to or less than 2.50, results that reflect a clear dissatisfaction on behalf of students, 
tables are drawn up organized by course and curricular units, for detailed analysis.
To have a thorough understanding in terms of the curricular structure of courses, CTCP has an important 
role at the level of guidance and advice on the academic path of the student. Monitoring is made through 
course coordination, who regularly schedule CTCP meetings with the presence of representatives from all 3 
years of the course providing the opportunity to discuss and share a set of important issues for course 
functioning. It is assumed, as a matter of principle and practice, the continuous engagement of students, 
strengthening the cooperation of same to the outlining of determining strategies in the future of the courses.
The evaluation of UC´s, being the responsibility of teachers is also discussed and negotiated with students 
and after being accepted, it is reviewed and approved in CTCP, always with the participation of 
representatives of the three years of the course. This is subsequently disseminated by available 
communication channels. This organization helps ensure, once again, student involvement and ensures that 
learning assessment is carried out in line with the UC´s objectives.
In each semester, it is also requested of course teachers, in the form of an online survey, that they submit 
comments on the operation of the respective curricular units. The survey results are published on the Course 
Coordination page becoming available for consultation by all students and faculty registered with it. 
With the data obtained, the Pedagogical, Scientific-Technical Commission issues a report, presenting 
proposals for corrective measures to be taken and shall submit it to the Scientific-Technical Council, 
Pedagogical Council, Quality and Evaluation Council and General Council so that they can act within their 
sphere of competence, fulfilling the established in the IP Beja Statutes. The same report is made available to 
students and faculty in the internal course page. After the completion of the course evaluation report the 
same is made known to students and faculty to raise awareness of strengths, weaknesses, opportunities and 
threats, meetings being promoted where strategies are discussed for overcoming problems detected. The 
Course Coordination meets twice yearly with all teachers, providing guidance and suggestions of a general 
nature and/or particular based on monitoring results, so that in a continuous manner it promotes school 
success and introduces improvements in abnormal identified and substantiated situations.

Strengths:
Recent facilities, modern and with good conditions.
Existence of laboratories with suitable equipment for the practical components of study cycles.
Support equipment to develop projects and quality service provision and in adequate quantity.
Stable, motivated Faculty and with advanced training in the course areas.
Connection of some teachers to important research centers.
Proximity faculty/student and their follow-up beyond the classroom.
Existence of formal procedures for evaluation of teaching staff.
Non-teaching staff with good qualifications, motivated and proactive attitude.
Carrying out surveys to the students on the course units.
Very complete regulation of academic activities.
Existence of partnerships with companies and organizations to promote the best course students, holding 
traineeships, collaboration and knowledge exchange.
Course Commission, with student representation, meets regularly to discuss course operation.
Exchanges of teachers and creating research partnerships with other higher education institutions.
Exchanges of students with other higher education institutions, both national and international.

Weaknesses:
Interiority and accessibility.
Demographic decline of the region.
Reduced youth population in the surrounding area and consequent reduction in the number of potential 
students.
Local young people with desire for large urban centers.
Reduced regional business fabric and small-scale.
Employability rate in the region.
Few research and development activities, in particular by the inability of guidance of doctorate students at 
the mercy of the rules of current legislation.
Small size of the faculty.
Excessive bureaucratic activities for the amount of teachers in each course and department.
Reduced use of evaluation reports for implementation of measures proposed at the global level.
The local business fabric is reduced and small scale resulting in few local partnerships.
In most areas, there is a small number of publications in scientific journals.
Students entered in few scientific research and/or professional activities.
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Anexo II

D1. - Oferta educativa

D1.1 - Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

D1.1. Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) / D1.1. Professional Technical Programmes

Designação / Name Data / Date
Som e Imagem 2014-09-30T00:00:00
Apoio à Infância 2015-08-06T00:00:00
Desporto Lazer e Bem Estar 2015-08-04T00:00:00
Psicogerontologia 2015-07-23T00:00:00

D1.2 - Licenciatura

D1.2.1 - Ciclos de estudos acreditados

D1.2.1. Licenciaturas - Ciclos de estudos acreditados / D1.2.1. Licenciaturas - Accredited study programmes

Código / Code CNAEF Designação / Name Duração da acreditação / Accreditation 
duration Data / Date

CEF/0910/23312 213 Educação e Comunicação Multimédia 0 2011-12-
13T00:00:00

CEF/0910/23317 213 Artes Plásticas e Multimédia 0 2011-12-
13T00:00:00

ACEF/1112/23292 14 Educação Básica 6 2013-06-
17T00:00:00

ACEF/1112/23307 813 Desporto 6 2013-10-
15T00:00:00

ACEF/1112/23302 762 Serviço Social 6 2014-05-
16T00:00:00

NCE/13/01096 312 Desenvolvimento e Empreendorismo 
Social 6 2014-06-

12T00:00:00

D1.2.2 - Ciclos de estudos não acreditados

D1.2.2. Licenciaturas - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.2.2. Licenciaturas - Not 
accredited study programmes (including NCE’s)

Código / Code CNAEF Designação / Name Data / Date

<sem resposta>

D1.2.3 - Ciclos de estudos descontinuados

D1.2.3. Licenciaturas - Ciclos de estudos descontinuados / D1.2.3. Licenciaturas - Study programmes no 
longer being offered

Código / Code CNAEF Designação / Name
CEF/0910/23297 Animação Sociocultural
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D1.3 - Mestrado

D1.3.1 - Ciclos de estudos acreditados

D1.3.1. Mestrados - Ciclos de estudos acreditados / D1.3.1. Master - Accredited study programmes

Código / Code CNAEF Designação / Name Duração da acreditação / 
Accreditation duration Data / Date

NCE/09/01342 311 Mestrado em Psicogerontologia Comunitária 2 2010-07-
01T01:00:00

NCE/12/00811 813 Atividade Física e Saúde Escolar 6 2013-04-
10T01:00:00

NCE/13/00661 142 Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico 3 2015-02-

19T00:00:00

ACEF/1415/23337 144 Educação Especial — especialização no 
domínio cognitivo e motor 1 2016-07-

27T01:00:00

PERA/1516/0901337 319 Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e 
Empreendedorismo 4 2016-12-

28T00:00:00

D1.3.2 - Ciclos de estudos não acreditados

D1.3.2. Mestrado - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.3.2. Master - Not accredited study 
programmes (including NCE’s)

Código / Code CNAEF Designação / Name Data / Date

NCE/12/01301 762 Serviço Social 2013-07-
14T01:00:00

ACEF/1112/23327 14 Ensino na especialidade de Educação Pré -Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico

2013-08-
16T01:00:00

D1.3.3 - Ciclos de estudos descontinuados

D1.3.3. Mestrado - Ciclos de estudos descontinuados / D1.3.3. Master - Study programmes no longer being 
offered

Código / Code CNAEF Designação / Name
CEF/0910/23342 Educação e Cuidados na Primeira Infância

D2. - Vagas e inscritos no 1.º ano

D2.1 - TeSP - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)

D2.1 TeSP - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / D2.1 TeSP - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)

Ciclo de estudos / Study Programme
14/15 15/16
a b a b

Psicogerontologia 0 0 25 18
Apoio à Infância 0 0 20 19
Desporto, Lazer e Bem-Estar 0 0 25 25
Som e Imagem 0 0 20 12

D2.2 - Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)

D2.2 Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Licenciaturas - Vacancies (a) and 1st year enrollments 
(b)

Código / Code CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme 13/14 14/15 15/16
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a b a b a b
CEF/0910/23312 213 Educação e Comunicação Multimédia 30 14 30 15 30 13
CEF/0910/23317 213 Artes Plásticas e Multimédia 30 20 30 11 30 2
ACEF/1112/23292 14 Educação Básica 20 21 20 25 20 25
ACEF/1112/23307 813 Desporto 29 42 29 43 29 45
ACEF/1112/23302 762 Serviço Social 41 33 45 45 45 54
NCE/13/01096 312 Desenvolvimento e Empreendorismo Social 0 0 0 0 0 0

D2.3 - Mestrado - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)

D2.3 Mestrado - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Master - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)

Código / Code CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme
13/14 14/15 15/16
a b a b a b

NCE/09/01342 311 Mestrado em Psicogerontologia Comunitária 25 20 25 16 25 27
NCE/12/00811 813 Atividade Física e Saúde Escolar 25 0 25 17 25 0
NCE/13/00661 142 Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico 30 31 0 0 30 13
ACEF/1415/23337 144 Educação Especial — especialização no domínio cognitivo e motor 30 33 30 25 30 21
PERA/1516/0901337 319 Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo 25 9 0 0 25 0

D3. - Inscritos total e diplomados

D3.1 - TeSP - Inscritos total(a) e diplomados(b)

D3.1 TeSP - Inscritos total(a) e diplomados(b) / TeSP - Total enrollments(a) and graduates(b)

Ciclo de estudos / Study Programme
15/16
a b

Psicogerontologia 18 0
Apoio à Infância 19 0
Desporto, Lazer e Bem-Estar 25 0
Som e Imagem 12 0

D3.2 - Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b)

D3.2 Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Licenciaturas - Total enrollments(a) and graduates(b)

Código / Code CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme
13/14 14/15 15/16
a b a b a b

CEF/0910/23312 213 Educação e Comunicação Multimédia 80 19 64 24 48 14
CEF/0910/23317 213 Artes Plásticas e Multimédia 70 17 59 15 36 18
ACEF/1112/23292 14 Educação Básica 78 13 85 26 69 16
ACEF/1112/23307 813 Desporto 143 27 148 44 145 36
ACEF/1112/23302 762 Serviço Social 143 44 141 48 137 33
NCE/13/01096 312 Desenvolvimento e Empreendorismo Social 0 0 0 0 0 0

D3.3 - Mestrados - Inscritos total(a) e diplomados(b)

D3.3 Mestrado - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Master - Total enrollments(a) and graduates(b)

Código / Code CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme
13/14 14/15 15/16
a b a b a b

NCE/09/01342 311 Mestrado em Psicogerontologia Comunitária 21 9 29 8 39 11
NCE/12/00811 813 Atividade Física e Saúde Escolar 0 0 17 0 9 2
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NCE/13/00661 142 Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico 31 22 25 22 13 1
ACEF/1415/23337 144 Educação Especial — especialização no domínio cognitivo e motor 53 14 44 12 40 12
PERA/1516/0901337 319 Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo 9 0 0 0 1 1

D4. - Empregabilidade

D4. Empregabilidade / Employability

%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos / 
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area. 34.3

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained 
employment in other areas of activity 16.7

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of 
graduates that obtained employment until one year after graduating 50.2

D5. - Descrição e fundamentação dos recursos docentes da unidade orgânica

D5.1 - Corpo docente

D5.1.2 - Corpo docente

D5.1.2. Equipa docente / Teaching staff

Nome / Name Categoria / 
Category

Grau / 
Degree

Especialista / 
Specialist

Área científica / Scientific 
Area

Regime de 
tempo / 
Employment 
link

Informação/ 
Information

João Alberto 
Mendes Leal

Professor 
Coordenador ou 
equivalente

Doutor Motricidade Humana - 
CNAEF 813 100 Ficha 

submetida

Adelaide 
Fernandes Pires 
Malainho

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Serviço Social 100 Ficha 
submetida

Adelaide Pereira 
Jacinto do 
Espírito Santo

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Mestre
Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Educação Especial 100 Ficha 
submetida

Aldo Manuel 
Serra Passarinho

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Mestre 213 - Áudio-visuais de 
Produção dos Média 100 Ficha 

submetida

Alexandra Isabel 
Bugio Batista 
Cheira

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Mestre Literatura Inglesa 50 Ficha 
submetida

Cesário Paulo 
Lameiras de 
Almeida

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Didática da Matemática 100 Ficha 
submetida

Carlos Filipe de 
Sousa Bacalhau 
Paixão

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Mestre Exercício e Saúde 55 Ficha 
submetida

Bárbara da 
Conceição Rala 
Esparteiro

Equiparado a 
Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Mestre
Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Sociologia da educação 100 Ficha 
submetida

Ana Felisbela de 
Albuquerque 
Piedade

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Antropologia (312- Sociologia 
e Outros Estudos) 100 Ficha 

submetida

Ana Isabel Lapa 
Fernandes

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Serviço Social 100 Ficha 
submetida

António Miguel 
Bento Pereira

Professor 
Associado 
convidado ou 
equivalente

Doutor Educação e Sociedade 35 Ficha 
submetida

Mestre 55
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António Manuel 
Fonseca Peleja

Assistente 
convidado ou 
equivalente

FOTOGRAFIA APLICADA - 
Artes, Design e Comunicação

Ficha 
submetida

António Júlio 
Toucinho da Silva

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Licenciado Ensino de Matemática / Eng. 
Maquinista Naval (1979) 100 Ficha 

submetida

António Júlio da 
Silva Cartageno

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Mestre
CTC da 
Instituição 
proponente

CNAF 212 (Artes) Ficha 
submetida

Frederico Teles 
Vieira Zarazaga 
Raposo

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Mestre Exercício e Saúde 30 Ficha 
submetida

Gilberto Manuel 
Simões Pato

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Mestre Treino do Jovem Atleta 50 Ficha 
submetida

João Filipe Dias 
Medeira 
Rodrigues

Equiparado a 
Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor
Estudos Literários, Culturais e 
Interartísticos - Ramo de 
Literatura e Cultura

100 Ficha 
submetida

João Manuel 
Garcia Salazar 
Gonçalves da 
Silva

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Mestre Ciências Sociais 100 Ficha 
submetida

João Pedro da 
Silva Lourenço

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Mestre Educação Física e Desporto 55 Ficha 
submetida

João Pedro 
Pereira de 
Carvalho Goulão

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Mestre Exercicio e Saude 0.5 Ficha 
submetida

Jorge Manuel 
Rebotim Rosado 
Raposo

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Mestre Ciências Musicais/ 
Musicologia 100 Ficha 

submetida

José António 
Orta da 
Encarnação

Professor 
Coordenador ou 
equivalente

Doutor Antropologia 100 Ficha 
submetida

José Pedro 
Ribeiro de Matos 
Fernandes

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Filosofia 100 Ficha 
submetida

José Pereirinha 
Ramalho

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Psicologia 100 Ficha 
submetida

Luís Manuel da 
Cruz Murta

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Educação Física e Desporto 100 Ficha 
submetida

Marco Ricardo 
Fragoso de Faria 
Lobo

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Mestre 50 Ficha 
submetida

Maria Teresa 
Pereira dos 
Santos

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor
Psicologia Aplicada - 
especialidade de Psicologia 
da Educação

100 Ficha 
submetida

Maria Cristina 
Campos de 
Sousa Faria

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor
Psicologia (na área de 
especialização dePsicologia 
da Saúde)

100 Ficha 
submetida

Maria do Sameiro 
Pinheiro Pedro 
Masseno

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Mestre Literatura Portuguesa 
Contemporânea 100 Ficha 

submetida

Maria Inês de 
Campos de 
Sousa Faria

Equiparado a 
Assistente ou 
equivalente

Mestre

Sociologia (área de 
especialização em Sociologia 
do Desenvolvimento e da 
Transformação Social)

100 Ficha 
submetida

Maria João 
Burrica Ramos 
Pinheiro da Silva

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor
Estudos de Literatura e de 
Cultura - Especialidade de 
Estudos Ingleses

100 Ficha 
submetida

Maria Teresa 
Saruga Barradas 
Casteleiro 
Penacho

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Doutor Média-Arte Digital Ficha 
submetida

Marta dos Santos 
Martins Rosa

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Mestre
Ensino da Educação Física 
no ensino Básico e 
Secundário

55 Ficha 
submetida

Doutor Serviço Social 100

Página 96 de 147AINST/16/00007 — Relatório de autoavaliação institucional

09-10-2017http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...


Miguel da 
Conceição Bento

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

CTC da 
Instituição 
proponente

Ficha 
submetida

Nelson Filipe 
Brito Nunes

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Educação e Comunicação 
Multimédia 55 Ficha 

submetida

Nuno Eduardo 
Marques de 
Loureiro

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor
CTC da 
Instituição 
proponente

ciências da educação - 
educação para a saúde 100 Ficha 

submetida

Patrícia 
Alexandra 
Valente 
Hermozilha

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Mestre Patrímónio 55 Ficha 
submetida

Paulo Alexandre 
Sousa Bacalhau 
Paixão

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Mestre
CTC da 
Instituição 
proponente

Treino Desportivo 100 Ficha 
submetida

Pedro Jorge 
Paulino da Silva 
Bento

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Mestre
Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Ciências do Desporto 100 Ficha 
submetida

Rui Alexandre 
Lopes de Sousa

Professor 
Associado 
convidado ou 
equivalente

Doutor El dibujo y sus tecnicas de 
expresión 100 Ficha 

submetida

Sandra Cristina 
Rodrigues 
Santana Lopes

Assistente ou 
equivalente Mestre

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Demografia Social 100 Ficha 
submetida

Sandra Isabel 
Gonçalves da 
Saúde

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Sociologia 100 Ficha 
submetida

Tiago José 
Caldas Nunes

Assistente ou 
equivalente Mestre

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Design 100 Ficha 
submetida

Vânia Azevedo 
Ferreira Brandão 
de Loureiro

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor
CTC da 
Instituição 
proponente

813 100 Ficha 
submetida

Vito José de 
Jesus Carioca

Professor 
Coordenador ou 
equivalente

Doutor Ciências da Educação - 
Formação de Professores 100 Ficha 

submetida

Cristina Isabel 
Silva Pires dos 
Santos

Assistente ou 
equivalente Mestre

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Design Gráfico 100 Ficha 
submetida

Diana Godinho 
da Silva Costa

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor BA (Belas-Artes Pintura) 100 Ficha 
submetida

David Rodrigues 
da Silva

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Mestre Teatro, com especialização 
em Encenação 30 Ficha 

submetida

Ana Rita Inácio 
Baptista de 
Sousa

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado 321 - Ciências da 
Comunicação 50 Ficha 

submetida

Elisabete Sarti da 
Conceição 
Gomes Cataluna

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Línguas e Literaturas 
Modernas (Português/Italiano) 45 Ficha 

submetida

Elisabete Maria 
Gonçalves da 
Silva Conceição

Assistente ou 
equivalente Mestre Ensino de Português e 

Espanhol 25 Ficha 
submetida

Inês Nobre 
Martins Camacho

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor
CTC da 
Instituição 
proponente

Ciências da Educação 
Especialização em Educação 
para a Saúde

45 Ficha 
submetida

Luís Filipe 
Sequeira Pires

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Ficha 
submetida

Manuel António 
Ribeiro

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado 50 Ficha 
submetida

Maria da 
Conceição 
Calisto Marinho

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado

Línguas e Literaturas 
Modernas - variante Estudos 
Portugueses e Ingleses, 
Ramo Educacional

Ficha 
submetida

Micael Soares 
Lança

Licenciado Produção para os Média 55 Ficha 
submetida
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Assistente 
convidado ou 
equivalente

Nelson António 
Paraíba Canhita

Professor Auxiliar 
convidado ou 
equivalente

Licenciado
CTC da 
Instituição 
proponente

Educação e Comunicação 
Multimédia

Ficha 
submetida

Pedro Miguel 
Tavares Caetano 
Dias

Equiparado a 
Assistente ou 
equivalente

Mestre Línguas e Literatura Ficha 
submetida

Ricardo Jorge 
Cavalinhos 
Estêvão

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Desporto natureza 45 Ficha 
submetida

Ricardo Jorge 
Fernandes 
Granjeia

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Artes Visuais Multimédia 55 Ficha 
submetida

Sandra Isabel 
das Candeias 
Guerreiro Dias

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor Estudos Literários e História 
Contemporânea

Ficha 
submetida

Armindo Manuel 
Soares Mendes

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Mestre Psicologia 0.2 Ficha 
submetida

Ana Rita 
Nogueira Romão

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Artes e Multimédia Ficha 
submetida

António José 
Viegas Piteira

Equiparado a 
Assistente ou 
equivalente

Mestre 50 Ficha 
submetida

Carla Cristina 
Santos Malveiro 
Raposo

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Mestre Exercício e Bem-Estar 55 Ficha 
submetida

Célia Alexandra 
Afonso Casaca

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Mestre Mestrado em Ensino de 
Português e Espanhol 50 Ficha 

submetida

Gonçalo Paulo 
Soeiro

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Serviço Social 50 Ficha 
submetida

Hugo Miguel 
Picado Sioga

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Educação Física 0.3 Ficha 
submetida

Maria do Céu 
Lopes da Silva 
André

Equiparado a 
Assistente ou 
equivalente

Mestre
Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Ciências da Educação 100 Ficha 
submetida

Paulo Jorge da 
Silva Barriga

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Jornalismo Internacional Ficha 
submetida

Rui Miguel 
Marques Batalau

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Mestre Treino de Jovens 
Desportistas 20 Ficha 

submetida

Martin Salvador 
Díaz Bento

Professor 
Adjunto ou 
equivalente

Doutor
CTC da 
Instituição 
proponente

Actividad físico-deportiva 0.2 Ficha 
submetida

Vanda Sofia 
Baltazar Rosa

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Engenharia Informática 30 Ficha 
submetida

Helena Isabel 
Farinho 
Condeças 
Raposo

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Mestre
CTC da 
Instituição 
proponente

Psicogerontologia 
Comunitária

Ficha 
submetida

Helena Maria 
Salgueiro Silva 
Lopes Sardica

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Mestre
Mestrado em Educação 
Especial - Domínio Cognitivo 
e Motor

55 Ficha 
submetida

Maria João da 
Palma Jorge 
Dores

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Educação Especial e 
Reabilitação

Ficha 
submetida

4656.2

<sem resposta>
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D5.2 - Corpo Docente

D5.2. Resumo do corpo docente / Teaching staff

Pessoal Docente / Teaching staff
Número de docentes / Number ETI / FTE
2009/10 2015/16 * 2009/10 2015/16 *

Tempo integral / Full Time
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs 17 17
Doutores especialistas / Specialist PhDs 3 3
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC) 1 1
Com título de especialista / With title of specialist 7 7
Outros docentes / Other teachers 6 6
Tempo parcial / Part Time
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs 1 0.35
Doutores especialistas / Specialist PhDs 2 0.45
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC) 0 0
Com título de especialista / With title of specialist 0 0
Outros docentes / Other teachers 28 11.75
Totais (por grau de qualificação) / Total (by degree)
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs ** 18 17.35
Doutores especialistas / Specialist PhDs ** 5 3.45
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC) ** 1 1
Com título de especialista / With title of specialist ** 7 7
Outros docentes / Other teachers ** 34 17.75
Corpo docente total / Total teaching staff ** 65 46.55

D5.3 - Estabilidade e dinâmica de formação

D5.3. Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and training dynamic

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Número / 
Number

Percentagem / 
Percentage

Número de docentes em tempo integral com mais de 3 anos de contrato / Number of full 
time teachers with a link to the institution for a period over three years 19 55.9

Número de docentes em doutoramento há pelo menos 1 ano / Number of teachers 
registered in a doctoral programme for more than one year 9 26.5

D6. - Pessoal não docente

D6.1. e D6.2.

D6.1. Dotação de pessoal não docente:
A ESE conta atualmente com 3 funcionários não docentes, não licenciados. São classificados nas categorias 
de Assistente Técnico (um) e Assistente Operacional (dois). 
O assistente técnico desenvolve a sua atividade profissional no secretariado da direção e os assistentes 
operacionais na Portaria e apoio às salas de aula e gabinetes.

D6.1. Non academic staff:

ESE has at present 3 non-teaching employees. The three do not hold degree. Are ranked as assistant 
technician (one) and of operational assistant (two).
The assistant technician perform their professional activity at the, Management Secretariat (one), the 
operational assistant perform their professional activity at the Concierge, in support classroom and cabinet.

D6.2. Qualificação:

As habilitações académicas dos funcionários distribui-se da seguinte forma: 1 tem o 1ᵒ ciclo; 1 o 3ᵒ ciclo; e 1 
tem o 12ᵒ ano. 
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D6.2. Qualification:

The academic qualifications of the remaining workers is distributed as follows: 1 hold the 1st cycle; 1 hold 
the 3nd cycle and 1 hold the12th grade. 

D.7. - Internacionalização

D.7. Internacionalização / Internationalisation

Nível de internacionalização / Internationalisation level %
Percentagem de estudantes estrangeiros matriculados na unidade orgânica / Percentage of foreign students enrolled in the 
unit 0.5

Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility 
programs (in) 2.4

Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility 
programs (out) 3.1

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 6.1
Mobilidade de docentes (out) / Teaching staff mobility (out) 11

D.8. - Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica)

D8. Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica) / Research (Centres and Units of the 
Organic Unit)

Designação / Name
N.º Investigadores 
Doutorados /No. 
Researchers with a PhD

Classificação 
(FCT) / Mark

CESSDL - Centro de Estudos em Serviço Social e Desenvolvimento Local do 
Instituto Politécnico de Beja. 4

Não existe 
classificação 
atribuída

CIAEA - Centro de Investigação a Apoio ao Envelhecimento Ativo de Instituto 
Politécnico de Beja: 1

Não existe 
classificação 
atribuída

CIBERDIDACT, - Universidade da Extremadura, que investiga nas áreas 
Didática da Matemática, Educação e TIC e Teoria dos Conceitos Nucleares e 
Redes Associativas Pathfinde

1
Não existe 
classificação 
atribuída

CIDEF - Centro em Desporto e Educação Física, do Instituto Superior Manuel 
Teixeira Gomes; Universidade Lusófona 1

Não existe 
classificação 
atribuída

Centro de Investigação do Instituto de Filosofia, da Universidade do Porto 1
Não existe 
classificação 
atribuída

ISAM – Instituto de Saúde Ambiental – Faculdade de Medicina de Lisboa; 1
Não existe 
classificação 
atribuída

UIDEF - Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e 
Formação-, do Instituto de Educação de Lisboa; 1

Não existe 
classificação 
atribuída

CRIA - Centros em Rede em Investigação em Antropologia – Universidade 
Nova de Lisboa, Universidade Técnica de Lisboa, Universidade de Coimbra, 
Universidade do Porto, Universidade do Minho, Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro; 

1
Não existe 
classificação 
atribuída

CICS - Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais 2
Não existe 
classificação 
atribuída

Lab-At - Laboratório de Animação Territorial 6
Não existe 
classificação 
atribuída

LAFS - Laboratório de Atividade Física e Saúde do IPBeja 5
Não existe 
classificação 
atribuída
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D.9. - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica

D9 - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica / Support services of the Unit

Designação / Name Pessoal / Staff
Secretariado da Direção 1
Portaria, apoio às salas de aula e gabinetes 2
(2 Items) 3

II – Unidade Orgânica

Perguntas C1. a C5.

C1. Designação:
Escola Superior De Saúde De Beja

C2. Oferta educativa (artigo 11º, nº 4, da LBSE; artigo 3º do RJIES; artigo 6º, nº 5, artigo 8º, nº 3, artigo 16º, nº 5 e 
artigo 18º, nº 4 do decreto-lei 74/2006 republicado pelo decreto-lei 63/2016):

A Escola Superior de Saúde dispõe de dois cursos de 1º ciclo, o Curso de Licenciatura em Enfermagem e o 
Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional. Para além disso, participa no Mestrado em Enfermagem, 
envolvendo também as áreas científicas de Enfermagem da Universidade de Évora, Instituto Politécnico de 
Portalegre, Instituto Politécnico de Setúbal e Instituto Politécnico de Castelo Branco. A escola assume-se 
como atuante na área da saúde, em articulação com as outras unidades orgânicas do IPBeja, com outras 
instituições de ensino superior e com instituições de saúde e de natureza social, numa estratégia focada na 
região do Baixo Alentejo e no Sul de Portugal

C2. Training offer (article 11th, no. 4, of LBSE; article 3th of RJIES; article 6th, no.5, article 8th, no.3, article 16th, 
no. 5, and article 18th, no. 4 of decree-law 74/2006 changed by decree-law 63/2016):

The School of Health Sciences offers two 1st cycle courses, namely a Degree in Nursing and a Degree in 
Occupational Therapy. In addition, it takes part in the Master of Science (MSc) in Nursing, also involving the 
scientific areas of Nursing of the University of Évora, the Polytechnic Institute of Portalegre, the Polytechnic 
Institute of Setúbal and the Polytechnic Institute of Castelo Branco. The school assumes a role in the field of 
health , together with other organic units of IPBeja, other institutions of higher education and health and 
social institutions, in a strategy focused on the region of Baixo Alentejo and the South of Portugal.

C3. Estudantes:
Nos cursos da Escola Superior de Saúde, verifica-se que as vagas do CNA são maioritariamente preenchidas 
com 68% em 2013/2014; 83% em 2014/2015 e 72% em 2015/2016, com especial relevância para o Curso de 
Enfermagem com 97% em 2013/2014; 97% em 2014/2015 e 89% em 2015/2016 das vagas do CNA preenchidas 
nas 1ª e 2ª fases.
O ingresso dos estudantes nos cursos da ESS é maioritariamente pelo CNA (57% (2013/2014); 63% 
(2014/2015) e 52% (2015/2016)), havendo também uma percentagem significativa de estudantes detentores de 
um Diploma de Cursos de Especialização Tecnológica (18% (2013/2014); 15% (2014/2015) e 13% (2015/2016)) 
e maiores de 23 anos (10% (2013/2014); 8% (2014/2015) e 12% (2015/2016)) a ingressarem nos Cursos da ESS. 
Os restantes ingressos fazem-se através dos Regimes de Reingresso, Mudança de Curso e Transferência e 
Titulares de Cursos Médios e Superiores. No ano de 2015/2016, 5% dos Estudantes ingressaram pelo regime 
de Estudantes Internacionais. 
O Índice de satisfação da procura mantém-se relativamente estável nos dois cursos, com um valor bastante 
elevado no curso de Enfermagem (0,71 em 2015).
No que respeita à proveniência dos estudantes, podemos verificar que a maior parte dos estudantes dos 
cursos da ESS são do Distrito de Beja, sendo o distrito de Faro o segundo mais representado nos dois 
cursos. No entanto, nos dois cursos, há representantes de Norte a Sul do País, incluindo as regiões 
Autónomas.
Verifica-se um aumento gradual no número de estudantes bolseiros nos últimos anos e nos dois cursos.
Já no que respeita ao número de estudantes com estatuto de trabalhador estudante, verifica-se uma maior 
disparidade nos dois cursos, uma vez que no curso de Enfermagem a percentagem é muito baixa com 6% 
em 2015/2016 e no curso de Terapia Ocupacional representa 18% dos estudantes.
A taxa de sucesso nos cursos é elevada, verificando-se no ano 2015/2016 no curso de Terapia Ocupacional 
16 UCs com taxa de sucesso sobre os avaliados de 100% e apenas 7 UCs com taxa de sucesso inferior a 
80%. No curso de enfermagem a taxa de sucesso sobre os avaliados foi 100% em 23 das Unidades 
Curriculares e 4 UCs tiveram taxa de sucesso sobre os avaliados inferior a 80%. A taxa de insucesso nas 
UCs é baixa, reportando uma UC no curso de Enfermagem e 4 UCs do curso de Terapia Ocupacional com 
taxa superior a 30%. A taxa de sucesso nos curso é alta com 83,33% em Terapia Ocupacional e 75,61% em 
Enfermagem. A taxa de abandono dos cursos é baixa com 4,12% em Terapia Ocupacional e 1,47% em 
Enfermagem.
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O Curso de Saúde Ambiental tem um número decrescente de estudantes uma vez que nos anos referidos 
teve vagas 0, (2013/2014 – 50 estudantes; 2014/2015 – 34 estudantes; 2015/2016 – 16 estudantes) e os 
estudantes existentes na escola estavam a terminar a sua formação. Estes estudantes são maioritariamente 
do Distrito de Beja. Neste caso, o número de estudantes bolseiros diminuiu uma vez que o número de 
estudantes do curso também diminuiu.
O Curso de mestrado em Enfermagem que pertence à Associação das cinco escolas de Saúde /Enfermagem 
está a funcionar pela primeira vez e estão inscritos 109 estudantes distribuídos pelos vários ramos de 
especialidade da seguinte forma: Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica -14; Enfermagem Comunitária e 
de Saúde Pública – 26; Enfermagem Médico-Cirúrgica – A Pessoa em Situação Crítica – 29; Enfermagem de 
Saúde Mental e Psiquiátrica – 10; Enfermagem de Reabilitação – 30.
O ambiente ensino aprendizagem na ESS é de grande proximidade entre docentes e discentes, estando os 
docentes sensíveis às necessidades e dificuldades dos estudantes e estando disponíveis para além do 
horário normal de atendimento. Isto resulta no sucesso e boa avaliação das UCs.

C3. Students:
In ESS courses CNA vacancies are mostly filled, with 68% in 2013/2014, 83% in 2014/2015 and 72% in 
2015/2016. CNA vacancies filled in the first and second phases are particularly relevant in the Nursing 
Course: 97% in 2013/2014, 97% in 2014/2015 and 89% in 2015/2016.
The enrolment of students in the courses of ESS occurs mostly through CNA (57% (2013/2014); 63% 
(2014/2015) and 52% (2015/2016)), with a significant percentage of students holding a Diploma in 
Technological Specialisation Courses (18% (2013/2014); 15% (2014/2015) and 13% (2015/2016)) and over 23 
years (10% (2013/2014); 8% (2014/2015) and 12% (2015/2016)) enrolling in ESS Courses. Remaining 
enrolments are made through Re-enrolment’s Modules, Change of Course and Transference and Holders of 
Middle and Higher Courses. In 2015/2016, 5% of students enrolled through the regime of International 
Students. 
The demand satisfaction rate keeps relatively stable on both courses, with a rather high level in the Nursing 
course (0,71 in 2015).
With regard to students’ provenance, most students of ESS courses come from the District of Beja, Faro 
being the second most represented district in both courses. However, on both courses there are 
representatives from the North to the South of the country, including the Autonomic regions.
There has been a progressive increase in the number of scholarship students over the last years on both 
courses.
With regard to the number of students holding the status working while they study, there is a greater 
disparity on both courses, since the percentage is very low in the Nursing course with 6% in 2015/2016 but 
reaches 18% of students in the course of Occupational Therapy.
The success rate in the courses is high. According to the records, in 2015/2016 among the students subject 
to assessment, there were 16 CUs with success rate of 100% in the course of Occupational Therapy and only 
7 CUs with success rate lower than 80%. In the Nursing course success rate on students subject to 
assessment was 100% in 23 of the Curricular Units and 4 CUs had success rate below 80% on students 
subject to assessment. The failure rate in CUs is low. One CU in the Nursing course and 4 CUs in the course 
of Occupational Therapy were reported with rate over 30%. The success rate in the courses is high with 
83,33% in Occupational Therapy and 75,61% in Nursing. The dropout rate of the courses is low with 4,12% in 
Occupational Therapy and 1,47% in Nursing.
The Environmental Health Course has decreasing student numbers as in the years listed it had 0 vacancies, 
(2013/2014 - 50 students; 2014/2015 - 34 students; 2015/2016 - 16 students) and existing students in the 
School were finishing their training. These students are mostly in the District of Beja. In this case, the 
number of grantee students decreased given that the number of students has also decreased.
The Master's Course in Nursing that belongs to the Association of five schools of Health /Nursing is 
functioning for the first time and 109 students are enrolled distributed throughout various branches of 
expertise in the following manner: Infant and Pediatric Health Nursing -14; Community Nursing and Public 
Health - 26; Surgical-Medical Nursing - The person in critical condition - 29; Psychiatric and Mental Health 
Nursing - 10; Rehabilitation Nursing - 30.
The teaching / learning environment at ESS reveals that teachers and students are very close to each other, 
teachers are sensitive to students’ needs and difficulties and available beyond normal working hours. The 
outcome is CUs’ success and positive assessment.

C4. Diplomados:
Os Diplomados nos cursos da ESS terminam maioritariamente o seu ciclo de estudos em 4 anos, que são os 
anos correspondentes ao plano de estudos. No curso de Terapia Ocupacional em 2014 /2015 saíram 25 
diplomados e todos completaram o ciclo de estudos nos 4 anos correspondentes. No curso de Enfermagem 
em 2012/2013 completaram o seu ciclo de estudos 32 estudantes, dos quais 28 nos 4 anos e 4 levaram mais 1 
ano. Em 2013/2014 completaram 32 estudantes e apenas 1 levou mais 1 ano a terminar o seu ciclo de 
estudos. Em 2014/2015 terminaram 35 estudantes, sendo que 1 levou mais 1 ano e 2 levaram mais 2 anos a 
completar o seu curso.
De acordo com os dados obtidos nos relatórios de autoavaliação, a empregabilidade é bastante elevada 
sendo que 95% dos diplomados em Terapia Ocupacional que responderam estavam empregados na sua área 
de formação menos de um ano após terminarem o seu curso. No curso de Enfermagem, a taxa de 
empregabilidade era de 86,7% em 2014; de 93% em 2015 e de 100% em 2016, todos eles na área de formação 
e em menos de um ano após terminarem o curso. No curso de Saúde Ambiental, nos diplomados em 
2012/2013 dos questionários respondidos 75% obtiveram emprego na área de formação e em menos de 1 
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ano.
De acordo com os dados fornecidos pelo Gabinete de Inserção na Vida Ativa (GIVA), a empregabilidade é 
bastante elevada sendo que 95% dos diplomados em Terapia Ocupacional que responderam estavam 
empregados na sua área de formação menos de um ano após terminarem o seu curso. No curso de 
Enfermagem, a taxa de empregabilidade era de 86,7% em 2014; de 93% em 2015 e de 100% em 2016, todos 
eles na área de formação e em menos de um ano após terminarem o curso. 
Verifica-se que os diplomados nos cursos da ESS não têm dificuldade em integrar o mercado de trabalho.

C4. Graduates:
Graduates of ESS courses mostly finish their cycle of studies in 4 years, which correspond to the plan of 
studies. In 2014 /2015, 25 students graduated in the course of Occupational Therapy and all of them 
completed the cycle of studies in the corresponding 4 years. In the course of Nursing, 32 students completed 
their cycle of studies in 2012/2013, from which 28 during the 4 years and 4 took another year. In 2013/2014, 32 
students completed the course and only 1 took another year to complete its cycle of studies. In 2014/2015 35 
students completed the course, 1 took another year and 2 took another 2 years to complete the course.
According to the data obtained in self-evaluation reports employability is quite high considering that 95% of 
graduates in Occupational Therapy who responded were employed in their training area less than a year after 
finishing their course. In the Nursing course, the rate of employability was 86.7% in 2014; 93% in 2015 and 
100% in 2016, all of them in the area of training and in less than a year after finishing the course. In the 
course of Environmental Health, the graduates in 2012/13 of questionnaires answered 75% obtained 
employment in the area of training and in less than 1 year.
It turns out that graduates in ESS courses do not have difficulties in integrating the labor market.

C5. Corpo docente:
No ano letivo 2015/2016 estavam ao serviço do IPBeja um total de 226 docentes, sendo que 17 estavam 
exclusivamente a leccionar nos CTeSP’s. 
Os dados disponíveis indicam que a categoria de Professor Adjunto (47,3%) é a que tem maior 
representatividade no corpo docente do IPBeja, seguida das categorias de Assistente Convidado (28,8%) e 
Professor Adjunto Convidado (14,6%). Existe um reduzido número de Professores Coordenadores no IPBeja 
(3,1%). 
Cada docente está afeto a um dos oito departamentos existentes no IPBeja. Na ESS está sediado o 
departamento de Saúde. Os docentes de todos os departamentos colaboram na lecionação dos vários 
cursos das diferentes unidades orgânicas.
O corpo docente do Curso de Licenciatura em Enfermagem no ano letivo de 2015/2016 foi constituído por 35 
docentes (16,26 ETI), dos quais 22 (63%) estão a tempo integral. Do corpo docente, 21 têm formação 
académica na área científica de Enfermagem e 20 são especialistas pela Ordem dos Enfermeiros.
Neste corpo docente, 19% dos ETI são doutorados, 11,3% são doutorados em Enfermagem, 52,5% são 
especialistas em Enfermagem de acordo com o Decreto-Lei n.º 206/2009 de 31 de Agosto e 58% dos ETI são 
especialistas ou doutorados em Enfermagem. Espera-se que 3 docentes terminem o seu doutoramento na 
área científica de enfermagem.
Neste corpo docente, 19% dos ETI são doutorados, 11,3% são doutorados em Enfermagem, 52,5% são 
especialistas em Enfermagem de acordo com o Decreto-Lei n.º 206/2009 de 31 de Agosto e 58% dos ETI são 
especialistas ou doutorados em Enfermagem. Espera-se que 4 docentes terminem o seu doutoramento nos 
próximos 2 anos, sendo que 3 são na área científica de Enfermagem.
O corpo docente do Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional no ano letivo de 2015/2016 foi constituído 
por 23 docentes (7,61 ETI), dos quais 10 (43,5%) estão a tempo integral sendo que destes 3 são da área 
científica de Terapia e Reabilitação, mais concretamente Terapia Ocupacional. Dos 13 docentes em regime 
de tempo parcial (4,35 ETI) que integraram o corpo docente do curso, 12 (4,18 ETI) são da área científica de 
Terapia e Reabilitação (Terapia Ocupacional), que lecionaram algumas unidades curriculares do curso. 
Apesar de uma percentagem baixa de docentes em tempo integral, 16 docentes do curso (69,6%) têm uma 
ligação ao curso superior a 3 anos. 
Neste corpo docente 13,53% dos ETI são doutorados e 42% são especialistas na área científica de Terapia e 
Reabilitação de acordo com o Decreto-Lei n.º 206/2009 de 31 de Agosto.
Não há cursos de Doutoramento na área científica do curso. Os docentes estão a investir em áreas de 
doutoramento próximas ao curso e que contribuam para o desenvolvimento da Terapia e Reabilitação. 
Espera-se que nos próximos 2 anos 4 docentes com formação base em Terapia Ocupacional terminem o seu 
doutoramento (3 dos quais em regime de tempo integral). De referir que no presente mês de Abril uma 
docente fez provas públicas para Especialista e outra docente irá submeter-se brevemente a provas. O corpo 
docente está a investir na sua formação para que brevemente seja academicamente qualificado e 
especializado.
Relativamente à estrutura etária do corpo docente em 2015/2016, o curso de Enfermagem apresenta uma 
maior concentração no escalão etário dos 50-59 anos, embora seja transversal aos outros intervalos 
considerados, o que contribui para a partilha de saberes e aprendizagens, cruciais ao desenvolvimento de 
competências e ao sucesso académico. O segundo escalão etário com mais docentes é o 30-39 anos, 
seguido pelo escalão 40-49 anos. No curso de Terapia Ocupacional, o escalão etário mais representado é 30-
39 anos.
No curso de Enfermagem, a larga maioria do corpo docente detém a categoria profissional de Professor 
Adjunto (74,3%), 5,7% detém a categoria de Professor Coordenador e o restante corpo docente é Equiparado 
a Assistente. No curso de terapia Ocupacional 43,5% são professores Adjuntos ou equiparados, 4,3% 
Professores Coordenadores e os restantes são Assistentes ou equiparados. 
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Alguns docentes dos cursos estão ligados a importantes Centros de Investigação.
Realça-se a existência, desde há vários anos, de procedimentos formais de avaliação do pessoal docente.
A dimensão do corpo docente é reduzida e verifica-se a necessidade de afetação de um grande número de 
atividades burocráticas para a quantidade de docentes em cada curso e departamento. Este facto reduz a 
disponibilidade dos docentes para outros domínios, designadamente ao nível das atividades de investigação 
e de produção científica.
O Curso de mestrado em Enfermagem que pertence à Associação das cinco escolas de Saúde /Enfermagem, 
conta com a participação de 10 docentes do departamento de Saúde do IPBeja, todos especialistas pela 
Ordem dos Enfermeiros a lecionar no ramo de respetiva especialidade. Destes, 3 são doutores em 
Enfermagem, 2 são doutores noutras áreas e especialistas em Enfermagem de acordo com o Decreto-Lei n.º 
206/2009 de 31 de Agosto, e 3 são especialistas em enfermagem de acordo com o mesmo Decreto-Lei.

C5. Teaching staff:
In the academic year 2015/2016, a total of 226 teachers were on duty at IPBeja, from which 17 were teaching 
at CTeSPs on an exclusive basis.
The available data show that the position of Adjunct Lecturer (47,3%) is the most representative in the faculty 
members of IPBeja, followed by the positions of Guest Assistant (28,8%) and Guest Adjunct Lecturer (14,6%). 
There is a small number of Chief Lecturers at IPBeja (3,1%). Each lecturer is linked to one of the eight 
departments in IPBeja. The Health department is headquartered at ESS. The lecturers of all departments 
collaborate in the teaching of the several courses of different organic units.
The faculty members of the Nursing Course Degree in the academic year 2015/2016 encompassed 35 
lecturers (16,26 ETI), from which 22 (63%) in full-time, 21 with academic background in the scientific area of 
Nursing and 20 being specialists by Ordem dos Enfermeiros. 
19% of the FTEs are PhDs, 11,3% are PhDs in Nursing, 52,5% are specialists in Nursing according to Decree-
Law 206/2009 dated 31 August and 58% of FTEs are Nursing specialists or doctorates in. It is expected that 3 
faculty complete their PhD in Nursing.
In academic year 2015/2016, faculty members of the Occupational Therapy Course encompassed 23 lecturers 
(7,61 FTEs), from which 10 (43,5%) in full-time and 3 in the scientific area of Therapy and Rehabilitation, more 
precisely in Occupational Therapy. From the 13 part-time lecturers (4,35 FTEs) integrating the faculty 
members of the course, 12 (4,18 FTEs) belong to the scientific area of Therapy and Rehabilitation 
(Occupational Therapy), who taught some course units. Despite the low percentage of lecturers in full time, 
16 lecturers of the course (69,6%) are bounded to the course for more than 3 years. 
13,53% of the FTEs are PhDs and 42% specialists in the scientific areas of Therapy and Rehabilitation 
according to Decree-Law 206/2009 dated 31 August.
There are no PhDs courses in the scientific area of the course. Lecturers are investing in doctorate areas in 
close connection with the course and contributing to the development of Therapy and Rehabilitation. 
According to forecast, in the coming 2 years 4 lecturers with basic training in Occupational Therapy shall be 
completing their doctorate degree (3 of each in full time regime).
It should be noted that in the current month of April one lecturer has taken public exams to become a 
Specialist and another lecturer will take exams soon. The faculty members are investing in their training in 
order to be academically qualified and specialized shortly.
With regard to the age structure of faculty members in 2015/2016, the Nursing course shows higher 
concentration in age group of 50-59 years, although it is transverse to other intervals considered, thus 
contributing to sharing knowledge and learning, which is crucial to skills’ development and academic 
success. The second age group with more lecturers is the one of 30-39 years, followed by the age group of 
40-49 years. In the course of Occupational Therapy, the most represented age group is the one of 30-39 
years.
In the Nursing course, the vast majority of faculty members hold the professional position of Adjunct 
Lecturer (74,3%) while 5,7% holds the position of Chief Lecturer. The remaining faculty members are 
Assistants or Equated. In the course of Occupational Therapy 43,5% are Adjunct lecturers or equated, 4,3% 
Chief Lecturers and the remaining faculty members are Assistants or Equated. 
Some course lecturers are linked to important Research Centres.
Emphasis is given to the existence of formal procedures to assess faculty members since a couple of years.
Faculty members are not much and the need to allocate a great number of bureaucratic activities to the 
number of lecturers in each course and department can be observed. This fact reduces the availability of 
lecturers for other fields, in particular with regard to research activities and scientific production.
The Master's Course in Nursing that belongs to the Association of five schools of Health /Nursing, with the 
participation of 10 teachers of the Health department of IP Beja, all experts in the Ordem dos Enfermeiros to 
work in the field of their specialty. Of these, three are PhD’s in Nursing, 2 are Doctors in other areas and 
Nursing Specialists in accordance to Decree-Law No. 206/2009 of 31 August, and 3 are experts in Nursing in 
accordance the same Decree-Law.

Perguntas C6. a C10.

C6. Instalações:
A Escola Superior de Saúde está inserida no perímetro do Campus do IPBeja. A sua localização permite o 
acesso fácil a qualquer uma das unidades orgânicas, bem como aos serviços comuns, que servem toda a 
comunidade académica do IPBeja, de onde destacamos a Biblioteca, o auditório e o Refeitório. Esta Unidade 
Orgânica conta com oito salas de aula: duas salas mais pequenas no piso térreo e seis salas, com 

Página 104 de 147AINST/16/00007 — Relatório de autoavaliação institucional

09-10-2017http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...


capacidade média para 45 estudantes, no primeiro piso. Todas as salas de aula estão equipadas com 
computador, projetor multimédia e retroprojetor, com televisão em duas delas. Uma das salas está equipada 
com modelos anatómicos necessários à lecionação das aulas da UC de anatomia e fisiologia entre outras. 
Existem ainda outros equipamentos audiovisuais de apoio pedagógico como Leitor de DVD, Episcópio e 
Projetor de diapositivos.
Numa das alas do primeiro piso, conta-se com uma zona de gabinetes e uma sala de reuniões. Os gabinetes, 
destinados principalmente ao trabalho dos docentes, são ocupados em geral por dois docentes. 
Considerado o seu amplo espaço, esta Escola encontra-se dotada de nove salas de estudo, bem como de um 
conjunto de sete espaços de área livre, que no seu todo reúnem condições para o estudo dos estudantes e 
desenvolvimento de trabalhos em pequenos grupos e tutorias.
É ainda de realçar a existência de três laboratórios: o Laboratório de Enfermagem, que inclui uma sala de 
demonstrações e o Laboratório de técnicas de enfermagem, o Laboratório de Movimento e Treino e 
Laboratório de Reabilitação, sendo estes dois últimos utilizados sobretudo pelo Curso de Terapia 
Ocupacional. Estes Laboratórios estão equipados com modelos e materiais, que permitem o treino de um 
vasto número de técnicas e procedimentos.
O edifício dispõe também de uma cafetaria que funciona simultaneamente como espaço de convívio. Junto à 
cafetaria existe um espaço próprio para o funcionamento da Associação de Estudantes da Escola Superior 
de Saúde.
É de referir que esta Unidade Orgânica possui um espaço exterior de amplas de dimensões, um jardim, que 
além de favorecer um enquadramento arquitetónico harmonioso do edifício, promove o convívio da 
comunidade escolar, sendo também utilizado em atividades resultantes de algumas unidades curriculares.
Esta Unidade Orgânica não dispõe de auditório ou anfiteatro dado que, quando foi realizada a sua 
planificação, se considerou dispensável, pela possibilidade de utilização do auditório do IPBeja, situado no 
edifício dos Serviços Comuns, bem como a utilização dos auditórios existentes nas outras Unidades 
Orgânicas.
As condições físicas (áreas disponíveis e equipamentos) são de, uma maneira geral, boas apresentando um 
conjunto de serviços e equipamentos que garantem a qualidade e o bom ambiente de Ensino/Aprendizagem, 
beneficiariam porém de intervenções pontuais relativamente ao controlo da humidade e à climatização.

C6. Facilities:
The School of Health Sciences is inserted in the perimetre of the IPBeja Campus. Its location allows easy 
access to any of the organic units, as well as to shared services, which serve the entire academic community 
of IPBeja, where the Library, the Auditorium and the Canteen are to be highlighted. This Organic Unit has 
eight classrooms: two smaller classrooms on the ground floor and six classrooms with an average capacity 
for 45 students in the first floor. All the classrooms are equipped with computers, multimedia projector and 
overhead projector and two of them also have a TV. One of the rooms is equipped with anatomic models 
needed for teaching CU classes of anatomy and physiology, among others. There is also other audiovisual 
equipment for pedagogical support, such as the DVD Player, the Episcope and the Slide Projector.
On one wing of the first floor, there is a cabinets’ area and a meeting room. The cabinets, mainly used by the 
lecturers to perform their work, are usually occupied by two lecturers. 
Taking advantage of its broad space, this School is equipped with nine study rooms, as well as a set of seven 
spaces of free area, which altogether gather conditions for students’ study and work development in small 
groups and tutorials.
The existence of three laboratories is also worth mentioning. Still to be stressed: the Nursing Laboratory, 
which comprises the demonstration room and the Laboratory for Nursing Techniques, the Laboratory for 
Movement and Training and the Laboratory for Rehabilitation, being the latter two mainly used by the Course 
of Occupational Therapy. These Laboratories are equipped with models and materials which enable training 
of a vast number of techniques and procedures.
The building also has a Coffee house which is used simultaneously as a convivial space. Near the Coffee 
house, there is specific room for the operation of the Health Sciences School Students’ Association.
It should be noted that this Organic Unit has an outside space with large dimensions, a garden, which in 
addition to favoring a harmonious architectonic framing of the building, promotes conviviality of the school 
community and is also used for activities from some curricular units.
This Organic Unit does not have an auditorium or an amphitheatre because by the time it was planned, it was 
deemed to be unnecessary due to the possibility of using the auditorium of IPBeja, located in the Shared 
Services building, as well as the auditoria available in other Organic Units.
Generally speaking, the physical conditions (available areas and equipment) are good, offering a set of 
services and equipment which guarantees quality and a pleasant Teaching/Learning environment, 
notwithstanding it should benefit from punctual interventions regarding humidity control and air 
conditioning.

C7. Investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento profissional de alto nível:
O Curso de Licenciatura em Enfermagem integra no seu ciclo de estudos unidades curriculares de 
investigação, que visam promover o desenvolvimento de competências relativas aos processos de 
investigação em saúde/enfermagem, com operacionalização a vários níveis, destacando-se entre outros: a) o 
desenvolvimento, por parte dos estudantes sob orientação, de projetos de intervenção comunitária, com 
base na metodologia do planeamento em saúde, no âmbito de unidades curriculares de ensino clínico na 
área; b) o desenvolvimento, por parte dos estudantes sob orientação, de trabalhos de revisão sistemática 
exploratória da literatura, considerando questões emergentes dos contextos da prática clínica, sustentando 
uma prática de enfermagem baseada na evidência.
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Para além destes trabalhos, vários docentes do CLE participam em projetos de investigação, em parceria 
interna ao nível do IPBeja, ou com instituições nacionais e internacionais. A referir:
- Questionário Europeu de Literacia em Saúde 
- Projeto do Observatório das dinâmicas do envelhecimento no Alentejo do IPBeja 
- Projeto Europeu Progress in White 
- Projeto Alta segura em Colaboração com ULSBA 
- Projeto Comunidade Amiga dos Bebés - C S Serpa, colaboração com ULSBA 
- Projeto de intervenção Literacia em saúde e dos determinantes da saúde 
- Projeto Mentalizar - Instituto S. João de Deus 
- Os afetos nos cuidados de enfermagem - Linha Investigação Emoções em Saúde da ui&de 
- Projeto Referenciação precoce: porque o futuro começa hoje!
- Clinical performance and critical cardiac patient: Lean methodology and clinical simulation, innovation in 
health care. (Universidade de Évora, Hospital do Espírito Santo de Évora e Instituto Politécnico de Beja) – 
Projeto com Candidatura à FCT em 2016.
O Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional (CLTO) integra no seu ciclo de estudos duas unidades 
curriculares, desenvolvidas durante o 4º Ano, nomeadamente Projetos em Terapia Ocupacional I e II. Estas 
unidades curriculares visam proporcionar recursos cognitivos teórico-práticos sobre os processos de 
investigação em Terapia Ocupacional e escrita de trabalhos científicos. Centram-se na análise de 
metodologias qualitativas e qualitativas de compreensão, descrição, inferência e interpretação de diferentes 
contextos da prática profissional do Terapeuta Ocupacional, enfatizando os seus princípios e principais 
debates teóricos e metodológicos. Para tal, exploram a relação entre a teoria e a investigação empírica, bem 
como a comparação dos diferentes métodos qualitativos e a sua adequação à investigação num determinado 
contexto.
Pretende-se, assim, desenvolver com os alunos, a capacidade de elaborar artigos científicos, no âmbito da 
Terapia Ocupacional. Estas unidades curriculares apresentam em termos de conteúdos programáticos a 
implementação da investigação; métodos e técnicas de pesquisa; métodos e técnicas de recolha e análise de 
dados; metodologias qualitativas e quantitativas; técnicas e tecnologias de partilha, visualização e 
comunicação da informação; métodos e técnicas de escrita de artigos científicos; avaliação e 
recomendações; debate final global dos trabalhos. Os docentes que são Terapeutas Ocupacionais de 
formação base disponibilizam as suas áreas preferenciais de investigação e os alunos sugerem temas a 
desenvolver para os seus trabalhos de investigação. São realizadas sessões tutoriais de forma regular, são 
contactadas as Instituições onde as investigações serão realizadas para o pedido de autorização, bem como 
as respetivas comissões de ética e após esta mesma autorização são agilizados todos os processos 
necessários à prossecução das mesmas (instrumentos de avaliação, consentimento informado, entre 
outros). As primeiras investigações foram produzidas no letivo 2014/2015, uma vez que o Curso de 
Licenciatura em Terapia Ocupacional teve o seu início na Escola Superior de Saúde de Beja no ano letivo 
2010/2011 (entrada no 2º semestre). Durante o ano letivo 2014/2015 foram produzidos 30 trabalhos de 
investigação (durante o 1º semestre), 29 trabalhos de investigação (durante o 2º semestre) e no ano letivo 
2015/2016 foram realizados 11 trabalhos de investigação (a partir deste ano letivo os trabalhos de 
investigação começaram a ser realizados em grupos de 3 alunos). No final do ano letivo corrente 2016/2017 é 
expectável a produção de mais trabalhos de investigação, uma vez que há mais uma turma do 4º Ano que irá 
terminar o seu ciclo de estudos.

C7. Oriented research, technological development and high level professional development:
The Nursing Degree course integrates in its cycle of studies curricular units for Research that promote the 
development of skills related to research processes in health/nursing, with operationalization at several 
levels, namely among others: a) the development by students under guidance in Community intervention 
projects based on the methodology of health planning within the framework of clinical teaching curricular 
units in the area; b) the development by students under guidance of systematic review work in exploratory 
literature, considering emerging issues of clinical practice contexts, sustaining an evidence based nursing 
practice.
In addition to these works various CLE lecturers participate in research projects, in internal partnership at the 
level of IP Beja, or with national and international institutions. To mention:
- European Survey of Literacy in Health
- Project on the Observatory of aging dynamics in Alentejo of IP Beja
- European Project Progress in White
- Projeto Alta Segura in collaboration with ULSBA
- Baby Friendly Community Project - C S Serpa, collaboration with ULSBA
- Literacy Intervention Project in health and health determinants
- Mentalizar Project – Instituto São João de Deus
- Affects in nursing care - Research Line Emotions in Health of ui&de
- Early referrals Project: because the future begins today!
- Clinical performance and critical cardiac patient: Lean methodology and clinical simulation, innovation in 
health care. (Universidade de Évora, Hospital do Espírito Santo de Évora and Instituto Politécnico de Beja) - 
Project with FCT application in 2016.
The Degree Course in Occupational Therapy (CLTO) encompasses in its cycle of studies two curricular units, 
developed during the 4th year, namely Projects in Occupational Therapy I and II. These curricular units aim to 
provide theoretical-practical cognitive resources on the research processes in Occupational Therapy and 
writing of scientific work. They focus on the analysis of qualitative and quantitative methodologies for 
understanding, describing, inferring and interpreting the different contexts of the professional practice of the 
Occupational Therapist, emphasizing their principles and main theoretical and methodological debates. To 
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this effect, they explore the relationship between the empiric theory and research, as well as the comparison 
of the different qualitative methods and their adequacy to research in a specific context.
In this way it is intended to develop the capacity to draw up scientific papers with the students, in the scope 
of the Occupational Therapy. With regard to programmatic contents, these curricular units present research 
implementation; methods and techniques of research; methods and techniques of data collection and 
analysis; qualitative and quantitative methodologies; sharing techniques and technologies, display and 
communication of information; methods and techniques of scientific paper writing; assessment and 
recommendations; work’s final global debate. Lecturers who have completed basic training in Occupational 
Therapy provide their preferential research areas and students suggest topics to be developed in their 
research work. Tutorials are held on a regular basis, Institutions where the research will be carried out are 
contacted towards permission applications, as well as the respective ethic commissions, and upon receipt of 
the permission, all processes required for their pursuit (assessment instruments, informed consent, among 
others) are expedited. The first research was produced in the academic year 2014/2015, since the Degree 
Course in Occupational Therapy started at Escola Superior de Saúde de Beja in academic year 2010/2011 
(entry in the 2nd semester). During the academic year 2014/2015 30 research work has been produced during 
the 1st semester, 29 research work during the 2nd semester and in academic year 2015/2016 11 research 
work has been carried out (from this academic year onwards research work started to be carried out in 
groups of 3 students). At the end of the current academic year 2016/2017 the production of more research 
work is expected, since there is one more class in the 4th year completing its cycle of studies.

C8. Produção artística:
Não se aplica

C8. Artistic output:
Not applicable

C9. Prestação de serviços à comunidade:
As atividades de prestação de serviços à comunidade da Escola Superior de Saúde do IPBeja, estão 
relacionadas sobretudo com atividades inerentes ao desenvolvimento dos ciclos de estudos que decorrem 
nesta Unidade Orgânica e que assentam numa forte ligação às comunidades e às instituições de saúde / 
sociais onde se desenvolvem os ensinos clínicos e estágios.
Centrados no âmbito da prestação de serviços à comunidade, docentes e estudantes dos dois ciclos de 
estudos que neste momento funcionam nesta Unidade Orgância colaboram com diferentes entidades e a 
vários níveis, no desenvolvimento de diversas atividades, podendo destacar-se algumas, como:
• Cooperação com a Caritas Diocesana Portuguesa, em Beja
• Articulação entre a Associação Humanitária de Dadores Benévolos de Sangue de Beja, Serviço de 
Imunohemoterapia da ULSBA e o Instituto Politécnico de Beja. Neste âmbito, inserem-se: Diversas ações de 
sensibilização para a dádiva benévola de sangue junto das Associações de estudantes, no sentido do melhor 
esclarecimento sobre a dádiva como ato de cidadania, cultura e partilha fundamental à Vida; Promoção anual 
da organização das brigadas de recolha de sangue, que têm constituído um importante contributo na reposta 
às necessidades.
• Sessões de educação para a saúde aos alunos do 3º e 4º ano do 1º ciclo do agrupamento escolar Santiago 
Maior, realizados pelos estudantes do 1º ano do CLE, no âmbito da UC Educação para a Saúde
• Certificação de competências profissionais- agente em geriatria- colaboração com Rota do Guadiana 
(parceria Rota /IPBeja). 
• Projeto AMA- Apoio a mães que amamentam – grupo de mães voluntárias que apoiam outras mães. Do 
núcleo de voluntariado de proximidade de Serpa. Parceiros: - IPBeja, ULSBA- Centro de saúde de Serpa, Ser 
Vida, União de Juntas de Serpa, Agrupamentos nº 1 e nº 2 de Escolas de Serpa- Coordenação do projeto. 
• RVCCP- Reconhecimento, Validação e certificação de competências, no Centro para a Qualificação e o 
Ensino Profissional da Rota do Guadiana.
• Relaxamento e Meditação da Academia Sénior de Serpa
• Sessões de educação para a saúde aos alunos do 1º ciclo do agrupamento de Santa Maria e Mário Beirão, 
realizados pelos estudantes do 1º ano do CLE, no âmbito da UC Educação para a Saúde em parceria com a 
interlocutora de Saúde escolar da ULSBA.
Colaboração com o núcleo do SNIP na formação de técnicos das diferentes equipas locais de intervenção do 
Baixo Alentejo e Alentejo Litoral.

C9. Consultancy:
The community service provision activities delivered to the School of Health Services of IPBeja are mainly 
related to activities inherent to the development of the cycles of studies taking place in this Organic Unit and 
are based in a strong connection with the communities and health / social institutions where clinical teaching 
and internships are developed.
Focusing on the provision of services to the community, lecturers and students of the two cycles of studies 
that currently operate in this Organic Unit cooperate with different entities and at various levels in the 
development of several activities, some of which can be highlighted, as follows: 

• Cooperation with Caritas Diocesana Portuguesa, in Beja
• Articulation between theAssociação Humanitária de Dadores Benévolos de Sangue de Beja, Immuno-
hemotherapy Division of ULSBA and the Instituto Politécnico de Beja. It includes: Several awareness actions 
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for the benevolent blood donation to Students’ associations towards better clarification about donation as an 
act of citizenship, culture and fundamental share to Life; Annual promotion of preparation of blood collection 
brigades, which have given an important contribution to responding to the needs.
• Health education sessions for the students of the 3rd and 4th year of the 1st cycle of the school group of 
Santiago Maior, performed by the students of the 1st year of CLE, within the scope of the CU Health 
Education
• Certification of professional skills - agent in geriatrics- collaboration with Rota do Guadiana (partnership 
Rota /IPBeja)
• AMA Project – Support to breastfeeding mothers – group of volunteer mothers supporting other mothers. 
By the Proximity Volunteer Support Division of Serpa. Partners: - IPBeja, ULSBA- Serpa Community Health 
Centre, Ser Vida, Serpa Parish Councils Association, School Groups 1 and 2 of Serpa – Project’s 
coordination. 
• RVCCP- Acknowledgement, Validation and Certification of skills at the Qualification and Vocational 
Education Centre of the Route of Guadiana.
• Relaxation and Meditation at the Senior Academy of Serpa
• Health Education Sessions for the students of the 1st cycle of the school group Santa Maria and Mário 
Beirão, performed by the students of the 1st year of CLE, within the scope of the CU Health Education in 
partnership with ULSBA School Health interlocutor.
Collaboration with the SNIP Centre in the training of technicians of the different intervention local teams of 
Baixo Alentejo and Coastal Alentejo.

C10. Colaboração nacional e internacional:
No âmbito dos Cursos da ESS inscrevem-se projetos, eventos e atividades que são representativos de 
colaborações e parcerias nacionais e internacionais, desenvolvendo-se no seguimento de protocolos 
estabelecidos entre a ESS e várias instituições e entidades, nomeadamente:
• Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo – ULSBA 
• ARS do Alentejo 
• ARS do Algarve 
• Centro Hospitalar do Algarve
• Hospital de Nossa Senhora do Rosário - Barreiro 
• Centro Hospitalar de Setúbal 
• Hospital do Litoral Alentejano 
• Protocolo entre os Institutos Politécnicos de Beja, Santarém, Portalegre, Viseu e Universidade do Minho 
• Protocolo de colaboração entre o Instituto Politécnico de Beja e o Centro de Medicina e Reabilitação do Sul 
• Protocolo de colaboração entre o Instituto Politécnico de Beja e o Agrupamento de Centros de Saúde do 
Alentejo Litoral 
• Protocolo de colaboração entre a Universidade Católica Portuguesa e o Instituto Politécnico de Beja 
• Protocolo de associação entre IPBeja; IPS; IPP; IPCB; UE 
• APPACDM de Lisboa – Lar Residencial Júlia Moreira 
• APPACDM de Lisboa – Centro de atividades ocupacionais
• Associação De Paralisia Cerebral De Évora 
• Associação De Paralisia Cerebral De Faro
• BIC - Brincar, Imaginar, Crescer
• UCC Olhar +
• CERCIMOR
• CERCI de Portalegre
• Hospital Beatriz Ângelo
• Hospital do Espirito Santo De Évora, EPE
• Hospital Garcia de Orta
• Hospital das Forças Armadas- Polo do Lumiar (HFAR)
• Hospital de Santarém
• Instituição dos Amigos dos Pequeninos
• NÓS – Associação de Pais e Técnicos para a Integração do Deficiente
• Santa Casa da Misericórdia de Almada
• Unidade de Cuidados Continuados da Beirã
• Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano/ Hospital do Litoral Alentejano 
• Casa dos Marcos – Raríssimas (Moita)
• Hospital Beatriz Ângelo (Loures)
• APPACDM Setúbal
• Associação NÓS Barreiro (Lavradio) CAO / IP
• BIC (Loulé)
• Cercimor IP / CAO
• ARIA – FAS (Lisboa)
• Al-Vita UCCI (Portimão)
• Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa - Centro de Equitação da APCL
• Unidade de Desintoxicação Centro das Taipas
• Santa Casa da Misericórdia de Setúbal
• Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
• Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão
• Hospital D. Estefânia
• Associação de Paralisia Cerebral de Faro
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• Hospital Nossa Sr.ª da Arrábida - Azeitão
• Delta Saúde
• Hospital Prof. Dr. Fernando da Fonseca
• DICAD (Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências)
• Centro Hospitalar entre Douro e Vouga, EPE (Sta. Maria da Feira)
• Associação Cristã da Mocidade – Ilha Terceira 
• Hospital Termal Rainha D. Leonor – Centro Hospitalar do Oeste
• Centro Raríssimas Pico
• Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus
• Centro de Medicina de Reabilitação do Sul
• Hospital Amato Lusitano
• Agrupamento de Escolas de S. Lourenço – Valongo
• MADI (Vila do Conde)
• CERCI Aveiro
• ASFE SAÚDE
Protocolos com instituições parceiras envolvidas nos programas de mobilidade nacional e internacional, 
nomeadamente: Programa Vasco da Gama, Programa Erasmus+ e Programa Bartolomeu de Gusmão 
(cooperação com o Brasil)
Os Cursos da ESS colaboram um com o outro e ainda com Cursos de outras Unidades orgânicas do IPBeja 
nomeadamente: Desporto (cursos de 1º ciclo), com os CTeSP de Psicogerontologia e Desporto, Lazer e Bem-
Estar (IPBeja) e com o curso de 2º ciclo de Actividade Física e Saúde Escolar. 
A cooperação internacional, com grande expressão desde há muito ao nível do CLE, envolve várias 
Instituições internacionais implicadas nos programas de mobilidade de estudantes e docentes, cabendo 
referir: Em Espanha - Universidad de Extremadura, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de 
Huelva, Universidad de Lleida; Universidad de Valladolid, Universidad de Oviedo; Na Dinamarca - 
Metropolitan University College; Na Lituânia - Lithuanian University of Health Sciences; Na Holanda - HAN 
University of Applied Sciences; Na Turquia - Adnan Menderes University; Na Hungria – University of Pécs; 
No Brasil - Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
As atividades do Curso de Licenciatura em Terapia Ocupacional em termos de colaboração nacional e 
internacional assentam sobre parcerias desenvolvidas para a realização de estágios curriculares e realização 
de aulas teórico-práticas, nomeadamente Instituições de Saúde e Sociais. 
Quatro docentes do Departamento de Saúde pertencem à Comissão Científica do Observatório das 
Dinâmicas do Envelhecimento no Alentejo. O CLTO coopera também com a Escola Superior de Saúde do 
Alcoitão, Escola Superior de Saúde de Leiria e Escola Superior das Tecnologias de Saúde do Porto. 
Algumas das aulas teórico-práticas no âmbito de 2 unidades curriculares do CLTO são realizadas na Unidade 
de Apoio à Multideficiência da Escola Santiago Maior.
A cooperação internacional relaciona-se com as Instituições académicas em que se realiza a mobilidade dos 
alunos e dos Professores, nomeadamente a Universidade da Extremadura e a Faculdade de Medicina da 
Universidade de S. Paulo.

C10. National and international cooperation:
In the context of ESS courses are included projects, events and activities that are representative of 
collaborations, national and international partnerships, developing themselves in the follow-up of protocols 
established between ESS and various institutions and entities, namely:

• Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo – ULSBA 
• ARS do Alentejo 
• ARS do Algarve 
• Centro Hospitalar do Algarve
• Hospital de Nossa Senhora do Rosário - Barreiro 
• Centro Hospitalar de Setúbal 
• Hospital do Litoral Alentejano 
• Protocolo entre os Institutos Politécnicos de Beja, Santarém, Portalegre, Viseu e Universidade do Minho 
• Protocolo de colaboração entre o Instituto Politécnico de Beja e o Centro de Medicina e Reabilitação do Sul 
• Protocolo de colaboração entre o Instituto Politécnico de Beja e o Agrupamento de Centros de Saúde do 
Alentejo Litoral 
• Protocolo de colaboração entre a Universidade Católica Portuguesa e o Instituto Politécnico de Beja 
• Protocolo de associação entre IPBeja; IPS; IPP; IPCB; UE 
• APPACDM de Lisboa – Lar Residencial Júlia Moreira 
• APPACDM de Lisboa – Centro de atividades ocupacionais
• Associação De Paralisia Cerebral De Évora 
• Associação De Paralisia Cerebral De Faro
• BIC - Brincar, Imaginar, Crescer
• UCC Olhar +
• CERCIMOR
• CERCI de Portalegre
• Hospital Beatriz Ângelo
• Hospital do Espirito Santo De Évora, EPE
• Hospital Garcia de Orta
• Hospital das Forças Armadas- Polo do Lumiar (HFAR)
• Hospital de Santarém
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• Instituição dos Amigos dos Pequeninos
• NÓS – Associação de Pais e Técnicos para a Integração do Deficiente
• Santa Casa da Misericórdia de Almada
• Unidade de Cuidados Continuados da Beirã
• Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano/ Hospital do Litoral Alentejano 
• Casa dos Marcos – Raríssimas (Moita)
• Hospital Beatriz Ângelo (Loures)
• APPACDM Setúbal
• Associação NÓS Barreiro (Lavradio) CAO / IP
• BIC (Loulé)
• Cercimor IP / CAO
• ARIA – FAS (Lisboa)
• Al-Vita UCCI (Portimão)
• Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa - Centro de Equitação da APCL
• Unidade de Desintoxicação Centro das Taipas
• Santa Casa da Misericórdia de Setúbal
• Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
• Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão
• Hospital D. Estefânia
• Associação de Paralisia Cerebral de Faro
• Hospital Nossa Sr.ª da Arrábida - Azeitão
• Delta Saúde
• Hospital Prof. Dr. Fernando da Fonseca
• DICAD (Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências)
• Centro Hospitalar entre Douro e Vouga, EPE (Sta. Maria da Feira)
• Associação Cristã da Mocidade – Ilha Terceira 
• Hospital Termal Rainha D. Leonor – Centro Hospitalar do Oeste
• Centro Raríssimas Pico
• Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus
• Centro de Medicina de Reabilitação do Sul
• Hospital Amato Lusitano
• Agrupamento de Escolas de S. Lourenço – Valongo
• MADI (Vila do Conde)
• CERCI Aveiro
• ASFE SAÚDE
Protocols with partner institutions involved in national and international mobility programs, including: Vasco 
da Gama Program, Erasmus+ Program and Bartolomeu de Gusmão Program (cooperation with Brazil)
ESS Courses collaborate with one another and even with courses from other academic units of IP Beja 
including: Sport (1st cycle), with the Psychogerontology CTeSP and Sport, Leisure and Wellbeing (IP Beja) 
and with the 2nd cycle course of Physical Activity and Health Education.
International cooperation, with a large expression for a very long at the CLE level, incorporates several 
international institutions involved in student and teacher mobility programs, worth mentioning: In Spain - 
Universidad de Extremadura, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Huelva, Universidad de 
Lleida; Universidad de Valladolid, Universidad de Oviedo; in Denmark - Metropolitan University College; in 
Lithuania - Lithuanian University of Health Sciences; in the Netherlands - HAN University of Applied 
Sciences; in Turkey - Adnan Menderes University; in Hungary - University of Pécs; in Brazil - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
The activities of the degree course in Occupational Therapy in terms of national and international 
collaboration are based on partnerships for the implementation of curricular traineeships and holding 
practical theoretical classes, namely Health care and social institutions. 
Four faculty members of the Health Department belong to the Observatory of aging dynamics in Alentejo. The 
CLTO also cooperates with the Escola Superior de Saúde do Alcoitão, Escola Superior de Saúde de Leiria 
and Escola Superior das Tecnologias de Saúde do Porto.
Some of the practical theoretical classes in the context of 2 CLTO curricular units are performed at the 
Unidade de Apoio à Multideficiência da Escola Santiago Maior.
International cooperation is related to the academic institutions where the mobility of students and teachers 
is held, namely the University of Extremadura and the Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Perguntas C11. e C12.

C11. Sistema interno de garantia da qualidade:
Está definido a nível institucional (segue para C11.3)

C11.1. Evolução do sistema (no caso de sistema certificado pela A3ES):
<sem resposta>

C11.1. System evolution (system certified by A3ES)
<no answer>
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C11.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES):
<sem resposta>

C11.2. Brief description of system (system not certified by A3ES):
<no answer>

C11.2.1 Link para o manual de qualidade:
<sem resposta>

C11.3. Contributo da Unidade Orgânica para o funcionamento do sistema:
O contributo da unidade orgânica concretiza-se através de processos, procedimentos e atividades com a 
intervenção direta da Direção da ESS, designadamente, “gerir a atividade académica” e “assegurar o ensino 
aprendizagem. 
No PEO1 – ‘Gerir a atividade académica’, a Direção define, em conjunto com a Presidência, o número de 
vagas por curso, para o CNA e concursos especiais - Maiores de 23 anos, Titulares de DET, Titulares de 
DTeSP e Titulares de Outros Cursos Superiores, Regimes de Reingresso e Mudança de instituição / curso. 
Propõe a constituição dos júris para as provas específicas e entrevistas, no âmbito dos concursos especiais 
e indica também os docentes para as aulas de apoio dos candidatos M23 Anos.
A Direção intervém ainda no processo de creditação de competências, recebendo os pedidos dos SA1 e 
enviando para os respetivos coordenadores de curso. Devolve aos SA1 o resultado da creditação.
Na atividade associada à atribuição do título de especialista o Diretor coordena, por delegação do Presidente 
do IPBeja, o processo de nomeação do júri e o cumprimento de todas as fases previstas no diploma legal e 
no regulamento interno sobre a matéria, particularmente no que respeita à verificação da admissibilidade do 
candidato às provas e à realização das provas públicas.

No PEO2 – ‘Assegurar o ensino aprendizagem’, a Direção propõe novos cursos conferentes de grau, 
solicitando a respetiva apreciação do Presidente IPBeja. Em caso de decisão positiva, acompanha o 
processo junto do PEP e da equipa proponente e garante a audição dos departamentos envolvidos na 
proposta de novo ciclo de estudos. Após conhecimento do resultado do relatório preliminar pode, 
conjuntamente com o PEP, elaborar respetiva pronúncia.
Na atividade – ‘definição e garantia da qualidade da oferta formativa’, a Direção assume também a função de 
solicitar e verificar a conformidade dos descritores das UCs dos cursos. Garante a verificação da boa 
constituição da comissão técnico – científica e pedagógica dos cursos, na sequência da designação por 
parte do coordenador do curso.
Em caso de proposta de curso de pós-licenciatura, a Direção submete à apreciação do Conselho de Gestão o 
plano de financiamento e remete a proposta de edital para aprovação da Presidência.
Após receção do relatório de avaliação elaborado anualmente pelas CTCPs, a Direção encaminha-o ao 
Conselho Técnico Científico, Conselho Pedagógico, Conselho Geral e Conselho para a Avaliação e 
Qualidade.
Sob proposta do coordenador do curso ou por sua iniciativa, a Direção pode apresentar proposta de 
alterações ao plano de estudos sem alteração dos objetivos. Pode ainda submeter ao Conselho Técnico 
Científico proposta simples de alteração dos descritores das UCs.
De acordo com o calendário previsto, a Direção desencadeia o processo de eleição dos coordenadores dos 
cursos, executando o respetivo processo eleitoral. 
Na atividade – ‘planeamento do ano académico’, 30 dias antes do início do ano letivo, a Direção elabora os 
Calendários Escolares dos Cursos de 1º Ciclo, conforme regulamentos aplicáveis. É também atribuição da 
Direção da Unidade Orgânica validar os calendários dos exames dos cursos de 1.º Ciclo. A Direção 
pronuncia-se, no contexto da distribuição de serviço docente, em relação ao número de turmas de cada 
curso. 
Os processos e atividades estão disponíveis no site do IPBeja.

C11.3. Contribuition of Unit to the system:
The contribution of the organic unit materialises through processes, procedures and activities with straight 
intervention of ESS Management, namely “managing academic activity” and “ensuring teaching learning”.
In PEO1 – ‘Managing academic activity’, the Executive Board determines, together with the Board of 
Directors, the number of vacancies per course, for CNA and special tenders- Over 23 years, DET Holders, 
DTeSP Holders and Holders of Other Higher Education Courses, Re-Enroll modalities and Change of 
Institution / Course. It proposes the setup of a selection board for specific tests and interviews, in the scope 
of special tenders. It appoints as well the lecturers for support classes to applicants Over 23 years.
The Executive Board also participates in the skills crediting process, receiving the demands of SA1 and 
sending them to the respective course coordinators. It returns the result of crediting to SA1.
In the activity linked with the awarding of the expert position, the Managing Director coordinates, by 
delegation of the President of IPBeja, the process of appointment of the selection board and the compliance 
with all the stages provided for in the legal diploma and in the internal regulation on the matter, particularly 
with regard to the verification of the admissibility of the applicant to the exams and to holding public tests.
In PEO2 – ‘Ensure teaching learning’, the Executive Board proposes new degree courses, requesting the 
respective appreciation to the President of IPBeja. In the case of a positive decision, it follows up the process 
near the PEP and the proponent team and ensures the hearing of the departments involved in the proposal of 

Página 111 de 147AINST/16/00007 — Relatório de autoavaliação institucional

09-10-2017http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...


new studies cycle. After being informed of the outcome of the preliminary report he can draw up the 
respective opinion, together with the PEP.
In the activity – ‘definition and guarantee of the quality of the training offer’, the Executive Board is also 
responsible to ask and check the conformity of the CU of the courses. It guarantees the verification of the 
good constitution of the technical–scientific and pedagogical committee of the courses, following the 
designation by the coordinator of the course.
In the case of a post-graduate course proposal, the Executive Board submits the funding plan to appreciation 
of the Management Council and sends the notice proposal for approval of the Board of Directors.
Upon receipt of the assessment report drawn up yearly by the CTCPs, the University Council forwards it to 
the Scientific Technical Council, the Pedagogical Council, the General Council and the Council for Quality 
and Assessment.
Upon proposal of the course coordinator or on his initiative, the Executive Board may submit a proposal to 
change the plan of studies without changing the goals. It may also submit to the Scientific Technical Council 
a simple proposal to change the descriptors of the CUs.
According to the scheduled timetable, the Council starts the election process of course coordinators, 
triggering the respective electoral process. 
In the activity – ‘planning of the academic year’, 30 days before the beginning of the school year, the 
Executive Board draws up the School Calendars of the 1st Cycle Courses, according to applicable regulation. 
The Organic Unit Council is also responsible for validating the exams’ schedule of the 1st Cycle. With regard 
to the distribution of the teaching service, the Executive Board takes decisions in view of the number of 
classes of each course. 
The processes and activities are available on IPBeja website.

C12. Observações finais:
No sentido de avaliar o grau de satisfação dos alunos, procura-se conhecer a sua opinião relativamente a um 
conjunto de indicadores relacionados com o processo ensino/aprendizagem. 
É solicitado aos alunos que respondam no final de cada semestre a um questionário, aprovado no Conselho 
Pedagógico do Instituto Politécnico de Beja, cujos dados são tratados pelo Gabinete de Qualidade, Avaliação 
e Procedimentos e disponibilizados aos coordenadores de cada curso. Posteriormente, procede-se à 
realização de uma entrevista em painel, que tem como objetivo a recolha de informação mais pormenorizada 
e fundamentada sobre a opinião que os alunos têm sobre a lecionação das unidades curriculares. Esta 
informação permite aos coordenadores de curso promover algumas reflexões com alunos e docentes, assim 
como a realização de um relatório de autoavaliação que, de acordo com os Estatutos, deverá elaborar-se no 
final de cada ano letivo. 
Com base nesta informação e em termos globais, pode concluir-se que existe um sentimento favorável 
relativamente a um número muito significativo de UCs, tendo em conta as variáveis em análise. 
Relativamente àquelas onde se registam valores médios iguais ou inferiores a 2.50, resultados que traduzem 
um clara insatisfação por parte dos alunos, são elaboradas tabelas organizadas por curso e unidades 
curriculares, para análise detalhada.
A CTCP tem um papel relevante na orientação e aconselhamento sobre o percurso académico do aluno. O 
acompanhamento é feito através da coordenação de curso, que periodicamente agenda reuniões de CTCP 
com a presença dos representantes dos 4 anos do curso dando a oportunidade aos mesmos para discutir e 
partilhar um conjunto de assuntos importantes para o funcionamento do curso. Assume-se, como princípio e 
prática, o contínuo envolvimento dos alunos, reforçando a cooperação dos mesmos para o delineamento de 
estratégias determinantes no futuro dos cursos. 
A avaliação das UCs, sendo da responsabilidade dos docentes é, igualmente, discutida e negociada com os 
estudantes e após ser aceite, é analisada e aprovada em CTCP, sempre com a participação dos 
representantes dos três anos do curso. Esta é posteriormente divulgada pelos canais de comunicação 
disponíveis. Esta organização permite assegurar, mais uma vez, o envolvimento dos estudantes e garante 
que a avaliação da aprendizagem seja feita em coerência com os objetivos das UCs.
Em cada semestre, é solicitado também aos docentes dos cursos, sob a forma de inquérito online, que se 
pronunciem sobre o funcionamento das respetivas unidades curriculares. Os resultados dos inquéritos são 
publicados na página da Coordenação do Curso ficando disponíveis para consulta por todos os alunos e 
docentes nela inscritos. 
Com os dados obtidos, a Comissão Técnico‐Científica e Pedagógica elabora um relatório, apresentando 
propostas de medidas corretivas a serem adotadas e remetê-lo‐á para o Conselho Técnico‐Científico, 
Conselho Pedagógico, Conselho para Avaliação e Qualidade e Conselho Geral para que possam atuar no 
âmbito das suas competências, dando cumprimento ao estabelecido nos Estatutos do IPBeja. O mesmo 
relatório é disponibilizado aos alunos e docentes na página interna do curso. Após a realização do relatório 
de avaliação do curso, o mesmo é dado a conhecer a alunos e docentes para que sejam conhecidos os 
pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, sendo promovidas reuniões onde são discutidas as 
estratégias de superação dos problemas detetados. A coordenação de curso reúne semestralmente com 
todos os docentes, dando orientações e sugestões de caráter geral e/ou particular baseadas nos resultados 
da monitorização, para que de forma continuada se promova o sucesso escolar e se introduzam melhorias 
em situações anómalas identificadas e fundamentadas.
Destacam-se os seguintes pontos fortes:
- Os cursos de 1º ciclo estão acreditados por um período de seis anos pela A3ES, com planos de estudos 
adequados à realidade demográfica e que permitem a formação de profissionais de saúde com múltiplas 
competências ao nível das respetivas áreas científicas;
- A existência de um ciclo de estudos nesta unidade orgânica (Curso de Licenciatura em Enfermagem), com 
a maior procura pelo CNAES no IPBeja e total preenchimento de vagas;
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- Esforço de formação académica do corpo docente, nomeadamente através da frequência de programas de 
doutoramento;
- Corpo docente qualificado (a tempo integral e com exclusividade);
- Elevada componente prática dos cursos de 1º ciclo em funcionamento na unidade orgânica, com 
alternância entre ensino teórico e ensino prático;
- Forte vínculo entre a escola e as instituições de saúde onde os estudantes desenvolvem os ensinos 
clínicos/estágios, tanto a nível regional como a nível nacional; 
- A excelente aceitação e reconhecimento da qualidade de formação dos estudantes nas instituições onde se 
realiza o ensino prático dos cursos de 1º ciclo;
- Baixa taxa de abandono escolar e elevada taxa de sucesso na conclusão dos ciclos de estudos, em 
particular no Curso de Licenciatura em Enfermagem;
- Número elevado de estudantes em programas de mobilidade no Curso de Licenciatura em Enfermagem;
- Proximidade entre os estudantes e corpo docente, o que permite o estabelecimento de uma boa relação 
pedagógica;
- Existência de um conjunto de serviços e equipamentos que garantem a qualidade do ambiente de ensino/ 
aprendizagem;
- Adoção de estratégias facilitadoras da integração de estudantes nacionais e internacionais no curso;
- Bases de dados de apoio técnico-científico relevantes.
Realçam-se os seguintes pontos fracos:
- Número reduzido de docentes doutorados nas áreas científicas dos cursos em funcionamento na escola;
- Falta de apoio institucional para a formação docente;
- Baixa produção científica de investigação, decorrente da sobrecarga de atividades docentes;
- Baixa participação/promoção de projetos de prestação de serviços à comunidade, decorrente da 
sobrecarga de atividades docentes;
- Excessivo volume de trabalho dos docentes (número de horas letivas);
- Deficientes condições ambientais dentro das salas de aula de forma a facilitar o processo de ensino e de 
aprendizagem,
- Organização/calendarização das atividades de âmbito letivo pouco facilitadoras do desenvolvimento da 
componente científica por parte dos docentes;
- Inexistência de um Centro de Investigação que viabilize a resposta a projetos de saúde;
- Instabilidade do corpo docente na área da Terapia Ocupacional, sem qualquer docente a integrar o mapa da 
instituição. 
Os planos de melhoria devem integrar as seguintes medidas:
- Reforçar o apoio aos docentes para concluírem os seus doutoramentos, através da redução do serviço 
docente e redução da diversidade das UC lecionadas;
- Promover a produção e divulgação da investigação nas áreas científicas dos cursos em funcionamento na 
escola;
- Incrementar a divulgação dos projetos realizados na comunidade no âmbito do processo de formação dos 
cursos em funcionamento na escola;
- Melhorar as condições ambientais dentro das salas de aula de forma a facilitar o processo de ensino e de 
aprendizagem e o bem-estar dos estudantes e docentes; 
- Abertura de Concursos Públicos para a área da Terapia Ocupacional, de forma a garantir uma maior 
estabilidade dos docentes e em consonância com o que é exigível pela A3ES.

C12. Final remarks:
In order to assess students’ satisfaction degree, their opinion must be known on a set of indicators related to 
the process teaching/learning.
At the end of each semester, students are asked to answer a questionnaire, approved by the Pedagogical 
Council of the Instituto Politécnico de Beja, and data is treated by the Gabinete de Qualidade, Avaliação e 
Procedimentos and provided to the coordinators of each course.
Thereafter, a panel interview is conducted, aiming to collect more detailed and substantiated information on 
the opinion that students have about the teaching of curricular units. This information enables the course 
coordinators to promote some reflections with students and teachers, as well as the writing of a self-
assessment report which according to the Statutes should be drawn up at the end of each school year. 
Based on this information and in global terms, it can be concluded that there is a favorable feeling about a 
quite significant number of CUs, taking into account the variables in analysis. With regard to those where the 
average values are equal or lower than 2.50, an outcome demonstrating clear dissatisfaction on the part of 
the students, tables sorted by course and curricular units are drawn up, for detailed verification.
CTCP plays an important role in guiding and advising the student’s academic journey. Monitoring is done 
through the coordination of the course, which periodically schedules meetings with CTCP in the presence of 
the representatives of the 4 years of the course, giving them the opportunity to discuss and share a set of 
important issues for the running of the course. It is assumed, as a principle and practice, the ongoing 
involvement of students, reinforcing their cooperation in the design of strategies that determine the future of 
the courses. Being teachers’ responsibility, the assessment of CUs is also discussed and negotiated with the 
students and after being accepted, it is analysed and approved at CTCP, always with the participation of the 
representatives of the 3 years course and later disclosed through the available communication channels. 
This allows one more time to ensure the involvement of students and guarantees that the assessment will be 
done according to the goals of the UCs.
Each semester, the lecturers of the courses are also invited to say their opinion, under the form of an online 
survey, on the running of the respective curricular units. The results of surveys are coming up in the 
webpage of Course Coordination, being available for consultation by all students and lecturers enrolled.
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With the data obtained, the technical–scientific and pedagogical committee draws up a report, submitting 
proposals with corrective measures to be adopted, and will send it to the Technical‐Scientific Council, the 
Pedagogical Council, the Council for Quality and Assessment and the General Council so that they can act in 
the scope of their skills, in compliance with the Statutes of IPBeja. The same report is made available to 
students and lecturers in the intranet of the course. After completing the course assessment report, the same 
report is disclosed to students and lecturers so that the SWOTs (Strengths, Weaknesses, Opportunities and 
Threats) are known and meetings are held where strategies to overcome detected problems are discussed. 
The coordination of the course meets every semester with all lecturers, giving general and/or particular 
guidelines and/or suggestions based on the monitoring results, so that school success is promoted in a 
continuous way and improvements are introduced in anomalous identified and substantiated situations.

Following strengths are to be highlighted:
- The 1st cycle courses are accredited for a period of six years by A3ES, with study plans adapted to 
demographic reality and allowing training and empowering of health professionals with multiple skills in the 
corresponding scientific areas;
- The existence of a cycle of studies in this organic unit (Nursing Degree Course), with the greatest demand 
by CNAES at IPBeja and total filling of course vacancies;
- Efforts for academic training of faculty members, namely through the attendance of doctorate programmes;
- Qualified faculty members (in full time job and on exclusive basis);
- Strong practice focus contained in 1st cycle courses operating in the organic unit, alternating between 
theoretical and practical teaching;
- Strong link between the school and health institutions where students conduct clinical trials/internships, 
both at regional and national level; 
- Great acceptance and acknowledgement of students’ training quality in institutions where practical teaching 
of 1st cycle courses is held;
- Low dropout rate and high success rate on completion of cycles of studies, particularly in Nursing Degree 
Courses;
- High number of students in mobility programmes in Nursing Degree Course;
- Proximity between students and faculty members, enabling to set up good pedagogical relationships; 
- Existence of a set of services and equipment that guarantees quality of teaching/learning environment; 
- Adoption of strategies facilitating the enrolment of national and international students in the course;
- Relevant technical and scientific support databases.
Following weaknesses are to be highlighted:
- Reduced number of PhD lecturers in the scientific areas of the courses operating in the school;
- Lack of institutional support for the training of faculty members;
- Low scientific research production, due to overload of lecturers’ activities;
- Low participation/promotion in projects for the provision of community services, due to overload of 
lecturers’ activities;
- Excessive lecturers’ workload (number of teaching hours);
- Unsatisfactory environmental conditions inside the classrooms in order to facilitate the teaching and 
learning process;
- Preparation/scheduling of the activities within the teaching scope which do not much facilitate the 
development of scientific focus on the part of lecturers;
- Lack of a Research Centre to respond to health projects;
- Instability of faculty members in the area of Occupational Therapy, without any lecturer being enrolled in the 
map of the institution. 
The improvement plans shall comprise following measures:
- Reinforce support to lecturers towards completing their doctorates, by reducing teaching service and 
diversity of CUs taught;
- Promote research production and disclosure in the scientific areas of the courses operating at school;
- Increase projects carried out near the community within the scope of the training process of the courses 
operating at school;
- Improve environmental conditions inside the classrooms in order to facilitate the teaching and learning 
process and the wellness of students and lecturers;
- Opening of Public Tenders in the area of Occupational Therapy, so as to guarantee greater stability to 
lecturers and in line to what is required by A3ES. 

Anexo II

D1. - Oferta educativa

D1.1 - Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

D1.1. Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) / D1.1. Professional Technical Programmes

Designação / Name Data / Date
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<sem resposta>

D1.2 - Licenciatura

D1.2.1 - Ciclos de estudos acreditados

D1.2.1. Licenciaturas - Ciclos de estudos acreditados / D1.2.1. Licenciaturas - Accredited study programmes

Código / Code CNAEF Designação / Name Duração da acreditação / Accreditation 
duration Data / Date

CEF/0910/27536 726 Curso de Terapia Ocupacional 6 2012-07-
31T00:00:00

CEF/0910/27526 723 Curso de Licenciatura em 
Enfermagem 6 2012-07-

31T00:00:00

D1.2.2 - Ciclos de estudos não acreditados

D1.2.2. Licenciaturas - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.2.2. Licenciaturas - Not 
accredited study programmes (including NCE’s)

Código / Code CNAEF Designação / Name Data / Date
NCE/15/00183 853 Saúde Ambiental 2016-08-19

D1.2.3 - Ciclos de estudos descontinuados

D1.2.3. Licenciaturas - Ciclos de estudos descontinuados / D1.2.3. Licenciaturas - Study programmes no 
longer being offered

Código / Code CNAEF Designação / Name
CEF/0910/23627 Curso de Saúde Ambiental

D1.3 - Mestrado

D1.3.1 - Ciclos de estudos acreditados

D1.3.1. Mestrados - Ciclos de estudos acreditados / D1.3.1. Master - Accredited study programmes

Código / Code CNAEF Designação / Name Duração da acreditação / Accreditation duration Data / Date
CR286/2015 723 Mestrado em Enfermagem 6 2015-04-27T00:00:00

D1.3.2 - Ciclos de estudos não acreditados

D1.3.2. Mestrado - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.3.2. Master - Not accredited study 
programmes (including NCE’s)

Código / Code CNAEF Designação / Name Data / Date
CEF/0910/27541 723 Mestrado em Enfermagem em Saúde Comunitária 2012-05-03

D1.3.3 - Ciclos de estudos descontinuados

D1.3.3. Mestrado - Ciclos de estudos descontinuados / D1.3.3. Master - Study programmes no longer being 
offered

Código / Code CNAEF Designação / Name
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<sem resposta>

D2. - Vagas e inscritos no 1.º ano

D2.1 - TeSP - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)

D2.1 TeSP - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / D2.1 TeSP - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)

Ciclo de estudos / Study Programme
14/15 15/16
a b a b

<sem resposta>

D2.2 - Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)

D2.2 Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Licenciaturas - Vacancies (a) and 1st year enrollments 
(b)

Código / Code CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme
13/14 14/15 15/16
a b a b a b

CEF/0910/27536 726 Curso de Terapia Ocupacional 25 23 25 36 25 34
CEF/0910/27526 723 Curso de Licenciatura em Enfermagem 35 48 35 42 35 46

D2.3 - Mestrado - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)

D2.3 Mestrado - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Master - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)

Código / Code CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme
13/14 14/15 15/16
a b a b a b

<sem resposta>

D3. - Inscritos total e diplomados

D3.1 - TeSP - Inscritos total(a) e diplomados(b)

D3.1 TeSP - Inscritos total(a) e diplomados(b) / TeSP - Total enrollments(a) and graduates(b)

Ciclo de estudos / Study Programme
15/16
a b

<sem resposta>

D3.2 - Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b)

D3.2 Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Licenciaturas - Total enrollments(a) and graduates(b)

Código / Code CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme
13/14 14/15 15/16
a b a b a b

CEF/0910/27536 726 Curso de Terapia Ocupacional 88 0 122 25 130 29
CEF/0910/27526 723 Curso de Licenciatura em Enfermagem 163 32 171 35 180 40
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D3.3 - Mestrados - Inscritos total(a) e diplomados(b)

D3.3 Mestrado - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Master - Total enrollments(a) and graduates(b)

Código / Code CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme
13/14 14/15 15/16
a b a b a b

<sem resposta>

D4. - Empregabilidade

D4. Empregabilidade / Employability

%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos / 
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area. 78.8

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained 
employment in other areas of activity 0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of 
graduates that obtained employment until one year after graduating 78.8

D5. - Descrição e fundamentação dos recursos docentes da unidade orgânica

D5.1 - Corpo docente

D5.1.2 - Corpo docente

D5.1.2. Equipa docente / Teaching staff

Nome / Name Categoria / 
Category

Grau / 
Degree

Especialista / 
Specialist

Área científica / 
Scientific Area

Regime de 
tempo / 
Employment 
link

Informação/ 
Information

Ana Clara Pica 
Nunes

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Psicologia- 311 100 Ficha 
submetida

Ana Cristina Ribeiro 
da Silva Romão 
Afonso Martins

Mestre 723 Enfermagem 100 Ficha 
submetida

Ana Isabel Vicente 
Simões da Costa

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Enfermagem 50 Ficha 
submetida

Ana Isabel Xavier 
Ferreira

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Mestre Neuropsicologia 50 Ficha 
submetida

Ana Maria Barros 
Pires

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor Enfermagem 100 Ficha 

submetida
Ana Maria Grego 
Dias Sobral 
Canhestro

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Intervenção sócio-
organizacional na 
Saúde (CNAEF - 762)

100 Ficha 
submetida

Ana Maria Neves 
Martins Luís

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Enfermagem de Saúde 
Materna e Obstetrícia 50 Ficha 

submetida

Ana Paula Lampreia 
Banza Zarcos 
Palma

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

enfermagem- 723 100 Ficha 
submetida

Ana Paula Lopes 
Tavares Martins

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Gestão dos Serviços 
de Saúde 50 Ficha 

submetida

António Carlos do 
Carmo Carvalho

Professor 
Coordenador ou 
equivalente

Licenciado 723 - Enfermagem 100 Ficha 
submetida

Doutor Psicologia 35
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António José 
Arsénio Duarte

Professor Adjunto 
ou equivalente

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Ficha 
submetida

Clarisse Isabel de 
Oliveira Mendes

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Terapia Ocupacional 50 Ficha 
submetida

Elisa Cristina 
Mendes Gonçalves

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Reabilitação 50 Ficha 
submetida

Emília de Jesus 
Antunes Ferreira 
Duro

Equiparado a 
Professor Adjunto 
ou equivalente

Licenciado Medicina 20 Ficha 
submetida

Hugo Alexandre dos 
Santos Quaresma 
Candeias de 
Almeida

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Terapia Ocupacional 50 Ficha 
submetida

João Carlos Jacinto 
Espírito Santo

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Mestre Exercício e Bem-estar 20 Ficha 
submetida

João Manuel 
Figueira Rodeia

Professor 
Coordenador ou 
equivalente

Mestre
Título de 
especialista (DL 
206/2009)

CIÊNCIAS DE 
ENFERMAGEM

Ficha 
submetida

João Vitor da Silva 
Vieira

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Enfermagem 50 Ficha 
submetida

Lígia Patrícia 
Barbosa Fernandes 
do Rêgo

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Terapia Ocupacional 25 Ficha 
submetida

Maria Antónia Rasa 
Correia da Costa

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Ciências da Educação 100 Ficha 
submetida

Maria Antonieta 
Pereira de Carvalho 
da Palma Medeiros

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Enfermagem 100 Ficha 
submetida

Maria de Guadalupe 
Comparada Almeida

Professor Adjunto 
ou equivalente Licenciado

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Ciências da Educação 100 Ficha 
submetida

Maria de Lurdes dos 
Santos Galvão 
Figueira Rodeia

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Enfermagem - CNAEF 
723 100 Ficha 

submetida

Maria Dulce dos 
Santos Santiago

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Enfermagem 100 Ficha 
submetida

Maria João 
Galantinho 
Lampreia

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Enfermagem 100 Ficha 
submetida

Maria José Raposo 
Espanhol de Brito

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Mestre Psicologia da Saúde 50 Ficha 
submetida

Maria Margarida da 
Palma Goes

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Ecologia Humana - 
Ciências do Ambiente 
(422)

100 Ficha 
submetida

Maria Miquelina da 
Fonseca Pena

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Ciências de 
enfermagem 100 Ficha 

submetida

Maria Raquel 
Rodrigues Santana

Professor Adjunto 
ou equivalente Licenciado

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Terapia Ocupacional 100 Ficha 
submetida

Patrícia Alexandra 
Rodrigues Santos

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Terapia Ocupacional 50 Ficha 
submetida

Rogério Manuel 
Ferrinho Ferreira

Professor 
Coordenador ou 
equivalente

Doutor
Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Ciências de Educação 100 Ficha 
submetida

Sandra Maria 
Miranda Xavier 
Silva

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Enfermagem 100 Ficha 
submetida

Sónia Cristina 
Pereira Fernandes 
Garcês

Professor Adjunto 
ou equivalente Licenciado Medicina 10 Ficha 

submetida

Licenciado Enfermagem 45
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Sónia Maria Sobral 
Pereira

Assistente 
convidado ou 
equivalente

CTC da 
Instituição 
proponente

Ficha 
submetida

Susana Cristina 
Costa Pestana

Professor Adjunto 
ou equivalente Licenciado

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Terapia Ocupacional 100 Ficha 
submetida

Teresa de 
Guadalupe de 
Sousa Pataca 
Carapinha Santos

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre Enfermagem/ Pediatria 100 Ficha 

submetida

2555

<sem resposta>

D5.2 - Corpo Docente

D5.2. Resumo do corpo docente / Teaching staff

Pessoal Docente / Teaching staff
Número de docentes / Number ETI / FTE
2009/10 2015/16 * 2009/10 2015/16 *

Tempo integral / Full Time
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs 1 1
Doutores especialistas / Specialist PhDs 4 4
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC) 0 0
Com título de especialista / With title of specialist 11 11
Outros docentes / Other teachers 3 3
Tempo parcial / Part Time
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs 0 0
Doutores especialistas / Specialist PhDs 1 0.35
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC) 1 0.45
Com título de especialista / With title of specialist 1 0.5
Outros docentes / Other teachers 13 5.25
Totais (por grau de qualificação) / Total (by degree)
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs ** 1 1
Doutores especialistas / Specialist PhDs ** 5 4.35
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC) ** 1 0.45
Com título de especialista / With title of specialist ** 12 11.5
Outros docentes / Other teachers ** 16 8.25
Corpo docente total / Total teaching staff ** 35 25.55

D5.3 - Estabilidade e dinâmica de formação

D5.3. Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and training dynamic

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Número / 
Number

Percentagem / 
Percentage

Número de docentes em tempo integral com mais de 3 anos de contrato / Number of full 
time teachers with a link to the institution for a period over three years 19 71.56

Número de docentes em doutoramento há pelo menos 1 ano / Number of teachers 
registered in a doctoral programme for more than one year 8 30.13

D6. - Pessoal não docente

D6.1. e D6.2.

D6.1. Dotação de pessoal não docente:
O número de funcionários não docentes na ESS é de 4 distribuídos pelas seguintes categorias: 2 Assistentes 
Técnicos e Assistentes Operacionais.
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D6.1. Non academic staff:
The number of non-teaching staff at service at ESS is 4, distributed through following categories: 2 Technical 
Assistants and 2 Operational Assistants.

D6.2. Qualificação:
As duas assistentes técnicas têm como qualificação o 12º ano, enquanto que as assistentes operacionais 
têm o 4º ano de escolaridade.

D6.2. Qualification:

The two technical assistants are qualified the 12th year, while the operational assistants have the 4th year of 
schooling

D.7. - Internacionalização

D.7. Internacionalização / Internationalisation

Nível de internacionalização / Internationalisation level %
Percentagem de estudantes estrangeiros matriculados na unidade orgânica / Percentage of foreign students enrolled in the 
unit 0.3

Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility 
programs (in) 0.3

Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility 
programs (out) 4.3

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 0
Mobilidade de docentes (out) / Teaching staff mobility (out) 4.3

D.8. - Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica)

D8. Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica) / Research (Centres and Units of the 
Organic Unit)

Designação / Name N.º Investigadores Doutorados /No. Researchers with a PhD Classificação (FCT) / Mark
N/A 0 N/A

D.9. - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica

D9 - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica / Support services of the Unit

Designação / Name Pessoal / Staff
Secretariado da EScola 1
Portaria 2
Laboratórios 1
(3 Items) 4

II – Unidade Orgânica

Perguntas C1. a C5.

C1. Designação:
Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Beja

Página 120 de 147AINST/16/00007 — Relatório de autoavaliação institucional

09-10-2017http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...


C2. Oferta educativa (artigo 11º, nº 4, da LBSE; artigo 3º do RJIES; artigo 6º, nº 5, artigo 8º, nº 3, artigo 16º, nº 5 e 
artigo 18º, nº 4 do decreto-lei 74/2006 republicado pelo decreto-lei 63/2016):

O Instituto Politécnico de Beja é uma instituição de ensino superior ao serviço da sociedade, destinada à 
produção e difusão do conhecimento, criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza 
profissional, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental, concentrado especialmente em 
formações vocacionais e em formações técnicas avançadas, orientadas profissionalmente e incentivando a 
formação ao longo da vida.
O modelo de gestão dos cursos da ESTIG decorre dos estatutos do Instituto Politécnico de Beja, 
homologados pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em despacho de 20 de Agosto de 2008. 
O mesmo assenta nas figuras de um Coordenador de Curso e de uma Comissão Técnico-Científica e 
Pedagógica do Curso (CTCP). O Coordenador de Curso tem sob a sua responsabilidade a coordenação 
científica, técnica e pedagógica do Curso, coadjuvado pela CTCP. Esta é constituída pelo respetivo 
Coordenador de Curso, três docentes e três alunos representantes de cada um dos três anos lectivos. 
A função da CTCP reside na condução das atividades de coordenação científica do curso, pelo que, qualquer 
revisão ou atualização dos conteúdos programáticos das unidades curriculares tem que ser aprovada no 
âmbito da referida comissão. 
Importa salientar que este modelo de funcionamento permite uma participação mais ativa dos alunos no 
conhecimento, tomada e condução de decisões importantes.
A ESTIG disponibiliza, actualmente, 6 CTeSP, 4 licenciaturas e 3 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. Todos os cursos do 1º Ciclo da ESTIG estão atualmente 
acreditados pelo prazo máximo. 
A oferta atual de 6 CTeSP permite reforçar significativamente o número de estudantes numa formação 
profissionalizante de curta duração e melhorar a ligação aos cursos técnico – profissionais lecionados nas 
escolas secundárias e profissionais, consolidando um modelo formativo de orientação profissionalizante.
Os planos de estudo dos cursos são, na sua maioria, elaborados e alterados tendo em conta os contributos 
e necessidades das empresas e entidades da região. Nalguns casos através de questionários e workshops 
realizados para o efeito, noutros com base no feedback que se vai obtendo no âmbito da realização dos 
estágios curriculares. Aliás, a realização de estágios curriculares surge como um fator decisivo na promoção 
de emprego e na consolidação da relação da Escola com o tecido económico e produtivo, permitindo ajustar 
a própria oferta às expetativas e necessidades da comunidade. Muitas das entidades que acolhem estágios 
têm nos seus quadros alunos e ex-alunos dos cursos da ESTIG/IPBeja. A disponibilidade para a aceitação de 
mais alunos e a boa interação entre a comunidade académica e o tecido empresarial regional evidenciam o 
bom resultado alcançado a este nível. Este facto é demonstrado pela qualidade dos trabalhos desenvolvidos 
nos estágios nessas instituições, bem como, através do feedback positivo tanto dos alunos como das 
entidades, que sempre que possível recrutam os alunos e ex-alunos para os seus quadros.
A Escola acolhe regularmente seminários, palestras e workshops em parceria com entidades regionais e 
nacionais, nos quais intervêm profissionais de reconhecido mérito e com forte experiência no “saber fazer”. 
Nalguns cursos, em particular no de Turismo, promovem-se com frequência a realização de visitas de estudo 
e interação com os ambientes de trabalho contextualizados com as saídas profissionais do curso.
Nos vários cursos, diferentes UCs desenvolvem trabalhos e avaliações que incluem pontos complementares 
e interdisciplinares, permitindo dar aos alunos uma visão integradora das matérias lecionadas e uma maior 
aproximação aos problemas e necessidades das empresas.
Em particular nos cursos ligados às tecnologias e à gestão procura-se incentivar a participação dos 
estudantes em projetos e atividades que promovam a investigação e o desenvolvimento experimental. Neste 
mesmo contexto, estamos a desenvolver a adaptação de alguns planos de estudo à metodologia PBL - 
Project Based Learnig.
Procura-se dar resposta às solicitações e necessidades locais identificadas pelos municípios no que 
respeita à formação a ministrar. Refere-se como exemplo, a parceria atualmente em prática com a Câmara 
Municipal de Grândola e com a Câmara Municipal de Santiago do Cacém para a criação e eventual 
lecionação de um CTeSP em cada uma destas localidades.
Outro exemplo de proximidade e ligação às entidades regionais é a colaboração regular que se verifica com 
o IEFP, designadamente na lecionação de CETs ou na realização de ações de formação da Medida Vida Ativa, 
destinada a desempregados licenciados.
Esta aproximação e contributo junto da comunidade reforça o papel do IPBeja e confirma a adequação da 
sua oferta educativa

C2. Training offer (article 11th, no. 4, of LBSE; article 3th of RJIES; article 6th, no.5, article 8th, no.3, article 16th, 
no. 5, and article 18th, no. 4 of decree-law 74/2006 changed by decree-law 63/2016):

The Beja Polytechnic Institute is a higher education institution in the service of society, dedicated to 
producing and disclosing knowledge, to creating, transmitting and spreading culture and knowledge of 
professional nature, research-oriented and experimental development, especially focused in job-oriented 
vocational and advanced technical training and encouraging lifelong training.
The management model of ESTIG courses derives from the statutes of the Beja Polytechnic Institute, 
approved by the Minister of Sciences, Technologies and Higher Education by order dated 20th August 2008. 
It is based on the roles of the Course Coordinator and the Scientific, Technical and Pedagogical Course 
Committee (STPC). The Course Coordinator is responsible for the scientific, technical and pedagogical 
coordination of the Course, assisted by STPC, which is made up by the respective Course Coordinator, three 
teachers and three students representing each one of the three academic years. 
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STPC runs the scientific coordination activities of the Course, therefore revision or update of the 
programmatic contents of curricular units must be approved within the framework of said committee. 
It is worth noting that this operating model makes students participate more actively in getting knowledge, 
making and conveying important decisions.
ESTIG offers currently 6 CteSP (Higher Professional Technical Courses), 4 graduate degrees and 3 master 
degrees. We seek to build up training programs that enable students to proceed with studies, what happens 
in most training areas. Thus, beginning with an CTeSP may allow to enrol in college and later attend a master 
in the area of scholarship. All ESTIG 1st Cycle courses are currently accredited for the maximum term. 
The current offer of 6 CTeSP allows a significant increase in the number of students in short-term vocational 
training and enhances the connection to technical and vocational courses taught at high schools and 
professional schools, thus consolidating a vocational-oriented training model.
Most study plans of the courses are designed and modified taking into account the contributions and needs 
of companies and entities in the region. In some cases through surveys and workshops carried out for the 
purpose, in other cases based on comments collected in the scope of accomplished professional 
internships. Moreover, the implementation of professional internships is a decisive factor to advance 
employment and consolidate school’s relationship with the economic and productive business network, 
enabling to adjust the offer to the expectations and needs of communities. Many entities hosting internships 
have students and former students of ESTIG/IPBeja courses as undertakings’ managerial staff. The 
availability to accept more students and the good interaction between the academic community and the 
regional business network showed the good results achieved at this level. This is demonstrated by the 
quality of the work performed in the internships at those institutions, as well as through the positive 
comments from both students and entities, which whenever possible hire students and alumni as 
undertakings’ managerial staff.
The School regularly hosts seminars, lectures and workshops in partnership with regional and national 
entities, involving professionals of outstanding merit and strong know-how experience. In some courses, 
particularly in Tourism, study visits and interaction of contextualized work environments with professional 
course exits are often promoted.
In the various courses, different UCs develop works and assessments including complementary and 
interdisciplinary points, advancing to students an integrated vision of the subjects taught and a greater 
approach to problems and needs of the companies.
In particular, in the courses related to technology and management, students are encouraged to participate in 
projects and activities that advance research and experimental developments. In this same context, we are 
developing the adoption of some study to PBL - Project Based Learning methodology.
We seek to respond to local requests and needs identified by the municipalities regarding the training to be 
performed. We may mention as an example the partnership currently in force with the City Councils of 
Grândola and Santiago do Cacém for the creation or eventual teaching of one CTeSP in each one of these 
places.
Another example of proximity and connection to regional entities is the regular collaboration with IEFP, 
namely in the teaching of CETs or in carrying out training actions, intended for unemployed graduates.
This approach and contribution near the community reinforces the role of BejaIP and confirms the adequacy 
of its educational offer.

C3. Estudantes:
No que respeita à proveniência dos estudantes, à exceção do curso de Solicitadoria (ED), com apenas 18% 
de estudantes do distrito de Beja, todos os restantes cursos da ESTIG têm mais de metade dos estudantes 
com origem neste distrito. O regime pós-laboral de Gestão de Empresas é o que apresenta um maior número 
(74%). Faro (12%) e Évora (10%) são os outros distritos de onde são oriundos mais estudantes.
À exceção dos cursos de Gestão de Empresas (PL) e Solicitadoria (ED), verifica-se que 64,5 % dos 
estudantes ingressa através do CNA. Nos dois cursos referidos as entradas são principalmente 
concretizadas através do concurso Maiores 23 Anos e pelo acesso Titulares de Cursos Médios e Superiores. 
Os cursos de Engenharia Informática (20,4%), o de Gestão de Empresas (14,6%) e o de Gestão de Empresas 
PL (41,2%) apresentam entradas significativas de estudantes detentores de um CET – Curso de 
Especialização Tecnológica. A generalidade dos CTeSP só agora se encontra no 2º ano pelo que os dados 
relativos à continuação dos estudos destes estudantes não são ainda significativos. São ainda expressivos 
os reingressos nos cursos de Engenharia Informática (14,8%), no de Gestão de Empresas PL (20,8%), no de 
Solicitadoria ED (11,8%) e no demTurismo (9,4%).
Em relação aos candidatos colocados pelo CNA observam-se as seguintes taxas de colocação na 1ª fase: 
Engenharia Informática – 26%; Gestão de Empresas – 40%; Gestão de Empresas (PL) – 4%; Solicitadoria – 
60%, Solicitadoria (ED) – 25%; Turismo – 64%.
Tem-se verificado nos últimos anos uma redução da procura na oferta pós-laboral, em particular a partir do 
ingresso CNA. Tal facto estará relacionado com a redução demográfica regional e porque muitos dos 
interessados que trabalham na região já terem terminado o curso em anos anteriores, reduzindo desta forma 
o número de candidatos. Ao contrário, a procura nacional (incluindo Açores e Madeira) em relação ao curso 
lecionado à distância (Solicitadoria ED), tem revelado um aumento consistente, ficando anualmente muitos 
candidatos não colocados.
Nos cursos de mestrado (2º Ciclo), verifica-se que 50% dos alunos, ou mais, realizaram o 1º ciclo no IPBeja. 
O curso de Segurança e Higiene no Trabalho (94,7%) é aquele onde maior percentagem de alunos realizou 
um curso de 1º ciclo no IPBeja.
Uma análise comparativa em relação ao índice de satisfação da procura dos três últimos anos letivos, indica 
que alguns cursos tiveram uma subida progressiva ao longo dos três anos, nomeadamente Turismo (0,14; 
0,17; 0,36) e Engenharia Informática (0,08; 0,10; 0,16). Nos outros cursos, salvo algumas pequenas 
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oscilações, a tendência geral foi de manutenção ou de uma descida do índice de satisfação da procura. Os 
cursos onde se verificou um maior aumento do índice de satisfação da procura foram Solicitadoria (ED) com 
0,25 e Turismo com 0,19.
O constrangimento no acesso ao curso de Engenharia Informática passa em larga medida, no nosso 
entender, pela existência da prova de acesso de Matemática, que acaba por impedir muitos candidatos por 
não atingirem a classificação mínima exigida.
Em relação ao sucesso escolar, procedendo-se a uma análise global, conclui-se que há uma maior incidência 
de insucesso nas UC do primeiro e segundo anos curriculares dos cursos. 
Verifica-se que os cursos que apresentam maior número de UC com taxas de insucesso superiores a 30% 
são Engenharia Informática e Gestão de Empresas (PL).
Não se pode concluir que haja uma relação direta entre o sucesso e a forma de ingresso nos cursos. No 
entanto, verifica-se que de uma forma geral, a taxa de sucesso é maior no ingresso feito através do CNA, 
quando comparado com as outras duas formas de ingresso consideradas (+23 anos e DET). De salientar que 
em alguns cursos a diferença não é muito significativa.
Considerando as três formas de ingresso na totalidade, a taxa de aprovação no IPBeja é de 56,6% e os 
cursos que apresentam menores taxas de sucesso (considerando a totalidade das três formas de ingresso 
em análise), são: Engenharia Informática (21,9%); Gestão de Empresas (PL) (29,0%) e Turismo (32,0%).
A oferta do curso de Gestão de Empresas (PL) e o curso de Solicitadoria (ED) permite acolher um elevado 
número de estudantes trabalhadores, como se pode verificar pela percentagem que obtém o respetivo 
estatuto, designadamente, 68% em Gestão de Empresas e 82% em Solicitadoria. É exatamente nestes dois 
cursos que se verifica o menor número de estudantes com apoio social ao nível não só da ESTIG, mas de 
todo o IPBeja.
Nos últimos 3 anos letivos, 2013/14, 2014/15, 2015/16, a evolução do número de estudantes matriculados por 
curso, foi, respetivamente, Engenharia Informática – 166, 156, 170; Gestão de Empresas – 121, 127, 139; 
Gestão de Empresas (PL) – 134, 118, 113; Solicitadoria – 81, 67, 63; Solicitadoria (ED) – 118, 128, 130; 
Turismo – 108, 91, 118.
A ESTIG tinha em 2015/2016, 746 alunos, face a 726 em 2014/2015.
O sucesso e a boa avaliação na generalidade das unidades curriculares resulta de um ambiente interpessoal 
de grande proximidade com o corpo docente que acompanha diretamente os alunos e que está muito 
sensível às suas necessidades e dificuldades. Desse contacto próximo e grande familiaridade, resulta num 
conjunto de apreciações partilhadas com a Coordenação e a Comissão Técnico-Científica e Pedagógica do 
Curso (CTCP), visando promover o melhor percurso escolar possível para todos os discentes. O princípio de 
proximidade entre docente e aluno, vai muito para além do horário de atendimento definido, o que facilita o 
diálogo com os alunos e ajuda a reforçar o próprio processo de integração dos mesmos em contexto 
académico.
É também prática do corpo docente a utilização recorrente dos recursos associados às novas formas 
comunicacionais à distância (ex. plataforma de e-learning e moodle; redes sociais), o que permite uma 
comunicação mais assídua entre docente e discentes, bem como entre alunos, nomeadamente, através dos 
fóruns.

C3. Students:
With regard to the places of origin of the students, with the exception of the Solicitor’s Legal Practice Course 
(ED), where only 18% of the students comes from the district of Beja, more than half of the students from all 
the remaining ESTIG courses originates in this district. The Business Administration Evening Course is the 
one showing the biggest percentage (74%). Faro (12%) and Évora (10%) are the other districts where more 
students come from. 

With the exception of the Business Administration (PL) and Solicitors’ Legal Practice (ED) Courses, 64,5 % of 
the students enrols through CNA. In these two courses, enrolments are mainly accomplished through the 
Contest Over 23 years and accessed by Holders of Technical Courses and Graduates. One can find a 
significant number of enrolments of students holding a CET - Technological Expertise Qualification in 
Computer Engineering (20,4%), Business Administration (14,6%) and Business Administration EC (41,2%) 
courses. As most of CTeSP is currently attending the second year, the available data concerning studies 
evolution is still not relevant. Re-enrolments on Computer Engineering (14,8%), Business Administration PL 
(20,8%), Solicitors’ Legal Practice (ED) (11,8%) and Tourism (9,4%) are rather considerable. 

With regard to applicants enrolled through CNA, following placement rates in the 1st stage are to be 
observed: Computer Engineering – 26%; Business Administration – 40%; Business Administration (PL) – 4%; 
Solicitors’ Legal Practice – 60%, Solicitors’ Legal Practice (ED) – 25%; Tourism – 64%.

In recent years, there has been a decrease in the demand for evening classes, particularly through CAN 
enrolment. This is due to local demographic decline and because many of the stakeholders working in the 
region have already completed the course in previous years, thereby reducing the number of applicants. On 
the contrary, the national demand (including the Azores and Madeira) for distance learning courses showed a 
significant consistent increase (Solicitors’ Legal Practice ED), leaving many unplaced applicants yearly.
In the master courses (2nd Cycle), one can observe that 50% of students, or more, attended the 1st cycle at 
IPBeja. The Occupational Safety and Health course (94,7%) is the one where the highest percentage of 
students took a 1st cycle course at IPBeja.
A comparative analysis of the demand satisfaction level of the last three academic years shows that some 
courses progressively increased over the three years, namely Tourism (0,14; 0,17; 0,36) and Computer 
Engineering (0,08; 0,10; 0,16). In the other courses, except for a few little fluctuations, the general trend was 
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keeping or decreasing the demand satisfaction rate. The courses that showed the biggest increase in 
demand satisfaction rate were Solicitors’ Legal Practice (ED) with 0,25 and Tourism with 0,19.
In our opinion, the constraint to access Computer Engineering courses is to great extent due to Mathematic 
entrance examination, which prevents the enrolment of many applicants because they do not reach the 
minimum score required.
In terms of academic performance, by conducting a global analysis one can conclude that there is a higher 
failure incidence in the CU of the first and second-year curriculum. 
One observes that the courses with the highest number of CU with failure rates above 30% are Computer 
Engineering and Business Administration (EC).
One cannot conclude that there is straight connection between success and the enrolment model on the 
courses. However, generally speaking, the success rate is higher in the enrolment through CNA, when 
compared with the two other enrolment models taken into account (over 23 years of age and DET). It should 
be stressed that in some courses the difference is not quite significant.
Given the three different enrolment models in total, the approval rate in IPBeja is 56,6% and the courses 
presenting the lowest success rates (considering all three enrolment models under assessment) are: 
Computer Engineering (21,9%); Business Administration (EC) (29,0%) and Tourism (32,0%).
The Business Administration course (EC) and the Solicitors’ Legal Practice course (ED) can accommodate a 
large number of student workers, as it can be seen by the percentage receiving the appropriate status, 
particularly, 68% in Business Administration and 82% in Solicitors’ Legal Practice. These two courses 
accommodate precisely the lowest number of students with social support not only from ESTIG, but from all 
IPBeja.
During the last 3 school years, 2013/14, 2014/15, 2015/16, the evolution of the number of students enrolled per 
course was respectively, Computer Engineering – 166, 156, 170; Business Administration – 121, 127, 139; 
Business Administration (EC) – 134, 118, 113; Solicitors’ Legal Practice – 81, 67, 63; Solicitors’ Legal Practice 
(ED) – 118, 128, 130; Tourism – 108, 91, 118.
ESTIG had 746 students in 2015/2016, compared to 726 in 2014/2015.
The success and positive assessment in most of curricular units is the outcome of an interpersonal 
environment of great proximity with the faculty members who accompany students straight away and are 
quite sensitive to their needs and difficulties. As an outcome of said close contact and great familiarity there 
is a set of assessments shared with the Coordination and the Scientific, Technical and Pedagogical Course 
Committee (STPC), aiming to promote the best education path. The principle of closeness between teacher 
and student goes far beyond the established service schedule, facilitating dialogued with students and 
helping to reinforce their enrolment process in academic context.
It is also a practice of the teaching staff to recurrently use the resources associated with the new remote 
communication (ex. e-learning platform and moodle; social network), enabling more often communication 
between teachers and students, as well as between patient, namely, through forums.

C4. Diplomados:
A realização de estágios surge como um fator decisivo na promoção de emprego, sendo que muitas das 
entidades acolhedoras têm nos seus quadros alunos e ex-alunos dos cursos da ESTIG/IPBeja. A 
disponibilidade para a aceitação de mais alunos e a boa interação entre a comunidade académica e o tecido 
empresarial regional evidenciam o bom resultado alcançado a este nível.
Este facto é demonstrado pela qualidade dos trabalhos desenvolvidos nos estágios nessas instituições, bem 
como, através do feedback positivo tanto dos alunos como das entidades, que sempre que possível 
recrutam os alunos e ex-alunos para os seus quadros. 
De salientar também o objetivo sempre presente no sentido da criação do próprio emprego, dotando os 
alunos com competências empreendedoras e de inovação, na tentativa de dar resposta aos novos desafios 
de acesso a novos mercados e áreas profissionais. 
O Gabinete de Inserção na Vida Ativa (GIVA) disponibiliza informação regular, diretamente a todos os 
estudantes, de acordo com os cursos que são ministrados no IPBeja. Esta informação é remetida através de 
uma base de dados que contém os contactos dos estudantes, sendo enviada a oferta de emprego para os 
estudantes diplomados de acordo com áreas afins.
O GIVA tem ainda a incumbência de gerir as ofertas de emprego on-line a disponibilizar aos estudantes no 
Link,
https://www.ipbeja.pt/servicos/giva/Lists/Ofertas%20de%20Emprego/AllItems.aspx
que se encontra disponível no site do GIVA.
O GIVA promove a empregabilidade dos seus estudantes e diplomados nomeadamente na realização de 
ações que lhes são dirigidas, convidando técnicos do Instituto de Emprego e Formação Profissional, do 
Centro Nacional Europass e em parceria com a Fórum Estudante.
Dão-se a conhecer incentivos para estágio e emprego e dá-se formação sobre técnicas destinadas a 
promover o sucesso na inserção no mercado de trabalho, tais como a preparação para uma entrevista de 
emprego e a realização de currículo vitae.
O GIVA estabelece o elo de ligação entre o IPBeja e as empresas/entidades acolhedoras de estágios, criando 
uma rede ativa de contactos, em que anualmente é elaborado um estudo sobre a satisfação das entidades 
acolhedoras de estágio e a satisfação do estudante face à entidade de estágio.
O GIVA em articulação com o GQUAP, realiza a recolha de informação dos perfis de empregabilidade e 
inserção profissional dos diplomados. Este trabalho permite analisar a inserção dos diplomados de cursos 
do IPBeja no mercado de trabalho, obter informação sociodemográfica e conhecer a opinião dos inquiridos 
sobre a formação realizada no âmbito do ciclo de estudos que frequentaram na Instituição. Existem também 
projetos interinstitucionais que foram desenvolvidos no âmbito da participação do IPBeja no Consórcio 
Maior Empregabilidade. O trabalho designado: “Preparado para trabalhar?”, teve como objetivo a recolha 
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informação relevante sobre a empregabilidade dos diplomados, no período de 2007 a 2012, identificar as 
competências que os empregadores mais valorizam nos diplomados das IES; identificar as competências 
que os diplomados mobilizam nos contextos profissionais; identificar as competências nas quais os 
diplomados revelam maior/menor preparação em relação aos perfis profissionais assumidos, entre outros. 
Com o referido estudo pretendeu-se ainda auscultar a opinião dos empregadores e dos estudantes 
diplomados.
Foram efetuadas sessões de focus group realizadas separadamente com as entidades empregadoras e com 
os estudantes diplomados. O estudo foi posteriormente editado sob a responsabilidade da Forum Estudante 
e do Consórcio Maior Empregabilidade.
O IPBeja implementou internamente, em Novembro de 2014, com início efetivo da atividade em janeiro de 
2015, uma Incubadora de Empresas (www.ipbeja.pt/incubadora) integrada no seu Centro de Transferência de 
Conhecimento e dotada de espaços próprios e de um conjunto de infraestruturas e de competências, 
incluindo salas de trabalho equipadas e mobiladas, que lhe permitem apoiar, promover e dinamizar o 
empreendedorismo e a criação dos próprios postos de trabalho na comunidade. O referido apoio inicia-se na 
fase de avaliação das ideias de negócio, passando pelo apoio à sua concretização e arranque e estendendo-
se, depois, à fase de desenvolvimento, na qual se disponibiliza um período normal de incubação de até três 
anos. Atualmente esta estrutura já possui 10 empresas instaladas, das quais oito delas integram promotores 
que são ex-estudantes do IPBeja. O funcionamento desta estrutura é suportado numa equipa técnica, 
composta por docentes internos com formação nas áreas da gestão, podendo recorrer-se, sempre que 
necessário, a outras equipas internas de áreas específicas.
Em resultado da forte procura de profissionais na área das tecnologias de informação, muitos dos 
estudantes do curso de Engenharia Informática são recrutados ainda antes de terminarem o curso, muitos 
deles na sequência do estágio curricular. Este fator acaba por influenciar a taxa de diplomados do curso e o 
número de anos que os estudantes levam até à sua conclusão.
Verifica-se na generalidade dos cursos da ESTIG uma elevado taxa de empregabilidade, particularmente nos 
cursos de licenciatura em Engenharia Informática (81,8%), Gestão de Empresas Pós-Laboral (90,0%) e 
Turismo (100,00%).

C4. Graduates:
Internships are a deciding factor in the promotion of employment, and many welcoming entities hired 
students and alumni of the ESTIG/IPBeja courses. The availability to accommodate more students and the 
good interaction between the academic community and regional companies show that good results have 
been achieved at this level.
This is demonstrated through the quality of the work performed during internships at these institutions, as 
well as through the positive assessment from both students and entities, which hire students and alumni 
whenever needed into the company staff. 
It should also be noted the abiding goal towards creation of self-employment, providing students with 
entrepreneurial and innovative skills, in an attempt to respond to new challenges to accessing new markets 
and professional areas. 
The Active Life Insertion Office (GIVA) provides straight regular information to all students, according to the 
courses taught at IPBeja. This information is sent through a data base containing students’ contact details, 
comprising job opportunities for graduated students based on related fields.
O GIVA is also responsible to manage on-line job offers to be made available to students in the Link below, 
https://www.ipbeja.pt/servicos/giva/Lists/Ofertas%20de%20Emprego/AllItems.aspx
at GIVA website.
GIVA promotes the employability of its students and graduates particularly by carrying out actions 
addressed to them, inviting technicians from the Institute for Employment and Vocational Training, the 
National Europass Centre and in partnership with the Student’s Forum.
Incentives for internships and employment are disclosed and training is given on techniques to promote a 
successful entry in the job market, such as preparing a job interview and writing a resume.
GIVA sets out the link between IPBeja and the internship welcoming companies/entities, generating an active 
network, through which a study is conducted annually on the satisfaction of the internships’ welcoming 
entities and the students’ satisfaction towards the internship welcoming entities.
GIVA in co-operation with GQUAP collects information about graduates’ employability profiles and 
corresponding job opportunities. This study provides useful information to analyse the insertion of IPBeja 
graduates in the job market, to get socio-demographic data and get to know the respondents’ opinion about 
the training carried out within the scope of the studies cycle they attended in the Institution. There are also 
interinstitutional projects that were developed within the scope of IPBeja’s participation in the Greater 
Employability Consortium. The work named: “Prepared to work?” aimed the collection of relevant 
information on graduates’ employability from 2007 to 2012, identify most valuable skills for employers in IES 
graduates; identify the skills graduates use in professional environments; identify the skills in which 
graduates show more/less preparation compared with assumed professional profiles, among others. This 
study was also intended to listen to the opinion of employers and graduated students.
Focus group sessions were held separately with employers’ entities and graduated students. This study was 
later published under the responsibility of the Student’s Forum and Greater Employability Consortium.
IPBeja implemented internally in November 2014, with an effective start on January 2015, a Business 
Incubator (www.ipbeja.pt/incubadora) integrated in its Knowledge Transfer Centre, with own facilities and a 
set of infrastructures and skills, including equipped and furnished working rooms, enabling the support, 
promotion and stimulation of entrepreneurship and the creation of its own working places within the 
community. Said support starts with the assessment phase of the business ideas, than followed by the 
support towards fulfillment and start-up, later extending to development stage, during a normal incubation 
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period until three years. At present this structure already comprises 10 companies, from which eight 
integrate promotors who are former students of IPBeja. The operation of this structure is performed by a 
technical team, composed by internal teachers trained in Management fields, being any additional support 
from other internal teams of specific areas also available, whenever needed.
As an outcome of the strong demand for information technology professionals, many students of Computer 
Engineering courses are hired even before the end of the course and many of them following the curricular 
internship. This aspect is influencing the rate of the course graduates and the number of years students take 
to complete it.
Generally speaking, ESTIG courses show high employability rate, particularly with regard to graduation 
courses in Computer Engineering (81,8%), Business Administration (Evening Classes) (90,0%) and Tourism 
(100,00%).

C5. Corpo docente:
No ano letivo 2015/2016 estavam ao serviço do IPBeja um total de 226 docentes, sendo que 17 estavam 
exclusivamente a leccionar nos CTeSP’s. 
Os dados disponíveis indicam que a categoria de Professor Adjunto (47,3%) é a que tem maior 
representatividade no corpo docente do IPBeja, seguida das categorias de Assistente Convidado (28,8%) e 
Professor Adjunto Convidado (14,6%). Existe um reduzido número de Professores Coordenadores no IPBeja 
(3,1%). 

De acordo com um dos objetivos estratégicos do IPBeja, a qualificação contínua do corpo docente deverá 
ser uma prioridade, fundamentalmente através do incentivo à realização de doutoramentos, especializações 
e curtas formações especializadas. Este estímulo estende-se também à participação em encontros de 
reflexão científica, à elaboração de artigos científicos, à aquisição e desenvolvimento de competências na 
língua inglesa, das tecnologias de informação e comunicação e de plataformas de ensino à distância.

Da análise aos dados disponíveis, verifica-se que em termos absolutos houve um aumento progressivo, ao 
longo dos três últimos anos, de docentes com doutoramento.
Cada docente está afeto a um dos oito departamentos existentes no IPBeja. Na ESTIG estão sediados os 
departamentos: Departamento de Matemática e Ciências Físicas; Departamento de Ciências Empresariais; 
Departamento de Engenharia. Os docentes de todos os departamentos colaboram na lecionação dos vários 
cursos das diferentes unidades orgânicas.

Os cursos do 1º Ciclo da ESTIG têm afetos: Engenharia Informática – 19 docentes (6,24 ETIs), dos quais 48% 
são doutorados e 21% doutorados na área principal do curso, com 5% de especialistas. Gestão de Empresas 
– 30 docentes (5,73 ETIs), dos quais 47% são doutorados e 27% doutorados na área principal do curso, com 
7% de especialistas. Gestão de Empresas (PL) – 25 docentes (5,54 ETIs), dos quais 48% são doutorados e 
28% doutorados na área principal do curso, com 8% de especialistas. Solicitadoria – 24 docentes (6,50 ETIs), 
dos quais 46% são doutorados e 25% doutorados na área principal do curso, com 4% de especialistas. 
Solicitadoria (regime a distância) – 20 docentes (5,62 ETIs), dos quais 50% são doutorados e 30% doutorados 
na área principal do curso. Turismo – 15 docentes (6,58 ETIs), dos quais 66% são doutorados e 13% 
doutorados na área principal do curso.
O corpo docente dos cursos respeita os rácios previstos, o que contribuiu para a sua acreditação pelo prazo 
máximo.
Relativamente à estrutura etária do corpo docente em 2015/2016, apresenta uma maior concentração no 
escalão etário dos 40-49 anos, embora seja transversal aos outros intervalos considerados, o que contribui 
para a partilha de saberes e aprendizagens, cruciais ao desenvolvimento de competências e ao sucesso 
académico. O segundo escalão etário com mais docentes é o 50-59 anos, seguido pelo escalão 30-39 anos. 
Apenas um docente tem 60 anos ou mais.
61,8% dos docentes apresenta uma contratação por tempo indeterminado, sendo o curso de Engenharia 
Informática o que tem uma maior percentagem (89%) e o curso de Solicitadoria a menor (34%). Esta diferença 
poderá ser explicada pela data de início de entrada em funcionamento dos cursos, já que Solicitadoria é um 
curso relativamente recente, enquanto o de Engenharia Informática foi um dos primeiros cursos a ser 
lecionado na ESTIG. O curso de Turismo também apresenta uma boa percentagem de docentes a tempo 
indeterminado (87%) e o curso de Gestão de Empresas surge com 64%.
Na maioria dos cursos, o regime de contratação do corpo docente é a prestação de serviços a tempo integral 
com dedicação exclusiva, destacando-se Engenharia Informática onde essa situação é de 100%. Também 
neste indicador, o curso de Solicitadoria surge com a maior percentagem de docentes contratados a tempo 
parcial. 
A larga maioria do corpo docente detém a categoria profissional de Professor Adjunto (75%). O restante 
corpo docente é Assistente ou Equiparado. Apenas o curso de Engenharia Informática conta com a 
lecionação de docentes com a categoria de Professor Coordenador (5,3%).

Pode dizer-que que na generalidade o corpo docente é estável, motivado e com formação avançada nas 
áreas dos cursos. Destaca-se a ligação de alguns docentes a importantes centros de investigação. Realça-se 
a existência, desde há vários anos, de procedimentos formais de avaliação do pessoal docente.
Constata-se um aumento no intercâmbio dos docentes e criação de parcerias de investigação com outras 
instituições de ensino superiores. A dimensão do corpo docente é reduzida e verifica-se a necessidade de 
afetação de um grande número de atividades burocráticas para a quantidade de docentes em cada curso e 
departamento. Este facto reduz a disponibilidade dos docentes para outros domínios, designadamente ao 
nível das atividades de investigação e de produção científica.
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C5. Teaching staff:
In academic year 2015/2016, in total 226 teachers were on job at IPBeja, from which 17 were teaching at 
CTeSP’s on an exclusive basis. 
The available data show that the position of Adjunct Lecturer (47,3%) is the most representative in the faculty 
members of IPBeja, followed by the positions of Guest Assistant (28,8%) and Guest Adjunct Lecturer (14,6%). 
There is a small number of Chief Lecturers at IPBeja (3,1%). 

According to one of the strategic goals of IPBeja, the permanent qualification of the faculty members should 
be a priority issue, mainly through incentives to doctorates, specialisation and short-term specialised 
trainings. This stimulus also extends to the participation in scientific reflection meetings, elaboration of 
scientific paper, acquisition and development of English language skills, information and communication 
technologies and distance learning platforms.

Upon analysis of the available data, one observes in absolute terms a progressive increase in lecturers with 
PhD over the last three years.
Each lecturer is linked to one of the eight departments in IPBeja. Following departments are headquartered at 
ESTIG: Department of Mathematics and Physical Sciences; Department of Business Sciences; Department of 
Engineering. The lecturers of all departments collaborate in the teaching of the several courses of different 
organic units.

ESTIG 1st Cycle courses encompass: Computer Engineering – 19 lecturers (6,24 FTEs), of which 48% are 
PhDs and 21% are PhDs in the main field of the course, with 5% experts. Business Administration – 30 
lecturers (5,73 FTEs), of which 47% are PhDs and 27% are PhDs in the main field of the course, with 7% 
experts. Business Administration (EC) – 25 lecturers (5,54 FTEs), of which 48% are PhDs and 28% are PhDs 
in the main field of the course, with 8% experts. Solicitors’ Legal Practice – 24 lecturers (6,50 FTEs), of which 
46% are PhDs and 25% PhDs in the main field of the course, with 4% experts. Solicitors’ Legal Practice 
(distance learning) – 20 lecturers (5,62 FTEs), of which 50% are PhD and 30% are PhDs in the main field of the 
course. Tourism – 15 lecturers (6,58 FTEs), of which 66% are PhD and 13% are PhDs in the main field of the 
course.
The faculty members of the courses respect the expected ratios, thus contributing to their accreditation for 
the maximum term.
The age structure of faculty members in 2015/2016 presents higher concentration in age group 40-49 years, 
although it is transverse to other intervals considered, which contributes to the sharing of knowledge and 
learning, crucial to the development of skills and academic success. The second age group with more 
lecturers is the one of 50-59 years, followed by the age group of 30-39 years. Only one lecturer is 60 or older.
61,8% of lecturers have a contract for an indefinite period, being the Computer Engineering course the one 
which has higher percentage (89%) and the Solicitors’ Legal Practice the lowest one (34%). This difference 
can be explained by the start date of the courses, since the Solicitors’ Legal Practice is a relatively recent 
course, while the one of Computer Engineering was one of the first to be taught at ESTIG. The Tourism 
course also has good percentage of lecturers with contract for indeterminate term (87%) and Business 
Administration appears with 64%.
In most of the courses, the hiring regime of the faculty members is the delivery of full-time services with 
exclusive dedication, highlighting Computer Engineering where the situation is 100%. Also in this indicator, 
the Solicitors’ Legal Practice course appears with the highest percentage of lecturers employed part-time. 
The vast majority of faculty member hold the professional position of Associate Lecturer (75%). The 
remaining faculty members are Assistant or Equated. Only Computer Engineering course has lecturers’ 
teaching with the rank of Chief Lecturer (5,3%).

Generally speaking, one can say that faculty members are stable, motivated and have advanced training in 
the fields of the courses. It is worth highlighting the connection of some lecturers to important research 
centres. Emphasis is given to the existence, for several years, of formal procedures for assessment of faculty 
members.
There is an increase in exchange of lecturers and in creation of research partnerships with other institutions 
of higher education. The size of faculty members is reduced and one observes the need to allocate a great 
number of bureaucratic activities to the number of lecturers in each course and department. This fact 
reduces the availability of lecturers for other fields, in particular with regard to research activities and 
scientific production.

Perguntas C6. a C10.

C6. Instalações:
A ESTIG funciona num edifício recente e moderno com arquitetura arrojada, construído em duas fases. O 
primeiro bloco foi utilizado em 2009 e a segunda parte da construção ficou concluída no final de 2012. 
Apresenta por isso um bom estado de conservação e boas condições para todos os seus utilizadores.
É constituído por 3 pisos: o piso 1 com uma área de 1146 m2; o piso 0 com uma área de 886 m2 e o piso -1 
com uma área de 1237 m2 (inclui espaços da incubadora de empresas do IPBeja).
Os recursos materiais existentes na ESTIG respondem às necessidades do funcionamento dos cursos e às 
suas exigências científicas e pedagógicas. Existem na ESTIG 12 salas de aula e 9 salas de informática 
equipadas com terminais VDI, videoprojetor, quadro interativo e acesso à internet para a lecionação das 
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aulas. A ESTIG dispõe ainda de:
Laboratório de Redes e Computação Ubíqua;
Laboratório de Segurança Informática e Cibercrime (UbiNET);
Laboratório de Sistemas de Informação e Interatividade (LabSI2);
Laboratório de Sistemas Eletrónicos, Processamento de Sinal e Instrumentação (SEPSI);
Laboratório para desenvolvimento de projetos;
Laboratório de Turismo;
Gabinete do Centro de Direito;
Gabinete do Centro de Economia e Gestão;
Laboratórios de Solos e Materiais (Engenharia Civil);
Laboratório de Proteção Civil;
Sala de estudo com computadores;
Dois auditórios com 84 lugares cada;
Salas de reunião;
40 Gabinetes de docentes;
Gabinete da Associação de Estudantes;
Reprografia;
Bar.

C6. Facilities:
ESTIG operates in a recent and modern building with bold architecture, built in two phases. The first block 
was used in 2009 and the second part of the construction was completed by the end of 2012. Therefore it is in 
good preservation state and offers good conditions to all users.
It comprises 3 floors: the 1st floor with an area of 1146 m2; floor 0 has an area of 886 m2 and floor -1 has an 
area of 1237 m2 (including the area of the business incubator of IPBeja).
The available material resources at ESTIG meet the needs for the operation of the courses and their scientific 
and pedagogical requirements. ESTIG has 12 classrooms and 9 computer rooms equipped with VDI 
terminals, video projector, interactive whiteboard and internet access for lecturing classes. ESTIG also 
comprises:
Laboratory of Networks and Ubiquitous Computing;
Laboratory of Information Security and Cybercrime (UbiNET);
Laboratory of Information and Interactive Systems (LabSI2);
Laboratory of Electronic Systems, Signal Processing and Instrumentation (SEPSI);
Laboratory for projects’ development;
Tourism Laboratory;
Law Centre Office;
Economics and Management Office;
Soils and Material Laboratories (Civil Engineering);
Civil Protection Laboratory;
Study room with computers;
Two auditoria with 84 seats each;
Meeting rooms;
40 lecturers’ offices;
Students Association Office;
Reprography;
Bar.

C7. Investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento profissional de alto nível:
Apresentam-se alguns projetos que nos parecem ilustrar a produção ao nível da investigação orientada, 
desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento profissional de alto nível.

Aplicação Móvel para Turismo Astronómico
A empresa Genuineland, detentora da marca DarkSky® Alqueva manifestou interesse no desenvolvimento de 
uma aplicação para dispositivos móveis de apoio aos turistas que pretendam visitar a Reserva DarkSky® 
Alqueva. Neste momento, estão já realizados dois protótipos funcionais, para os sistemas Android e Apple 
iOS, inteiramente programados por alunos da licenciatura em Engenharia Informática, sob orientação de dois 
professores, no âmbito de duas unidades curriculares do plano de estudos a que corresponderam créditos 
ECTS. As aplicações recebem, via internet, dados atualizados de um repositório gerido pelo respetivo pelo 
responsável.

Consórcio ENGAGE SKA
O IPBeja integra o consórcio ENGAGE SKA com o objetivo de fazer a transferência de tecnologia 
desenvolvida no projeto SKA. O SKA está classificado como de alta prioridade no recentemente publicado 
Roteiro de Infraestruturas de Relevância Estratégica, através de uma nova Infraestrutura ‘Enabling Green 
E-Science for the SKA’ (ENGAGE SKA). Com este importante marco, o ENGAGE SKA agrega as 
contribuições e parcerias de Universidades e Indústria participando nos Consórcios do SKA e acelera o 
planeamento para que Portugal se torne membro do SKA. O ENGAGE SKA é constituído pelo Instituto de 
Telecomunicações, Universidade de Aveiro, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Universidade 
de Évora e Instituto Politécnico de Beja. Engage SKA - ENAbling Green E-science for SKA - Capacitation and 
Sustainability of Portuguese participation in the SKA with radioastronomy as an Innovation Open Living Lab - 
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pré-qualificado para financiamento no âmbito dos Projetos de Desenvolvimento e Implementação de 
Infraestruturas de Investigação Inseridas no Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse 
Estratégico - Portugal2020.

G-AOC – Georeferenced Airport Obstruction Charts
Desenvolvimento do projeto “G-AOC – Georeferenced Airport Obstruction Charts”. Na prática, o G-AOC visa 
dar cumprimento à legislação da Organização Internacional da Aviação Civil e monitorizar os obstáculos 
naturais (montanhas e outros pontos de relevo) ou humanos (edifícios, gruas, etc.) que existam em redor de 
um aeroporto num raio até 45 quilómetros e possam condicionar a navegação aérea. A grande inovação 
proporcionada pelo G-AOC é que nesta operação de monitorização o projeto desenvolvido em Beja recorre à 
informação captada pelo satélite da Agência Espacial Europeia, em detrimento das habituais aeronaves que 
por norma fazem o reconhecimento topográfico das áreas em causa com radares de abertura sintética. 
Parceiros:
Instituto Politécnico de Beja
ESA - European Space Agency
ANA, Aeroportos de Portugal, SA
EDISOFT: Empresa de Serviços e Desenvolvimento de Software, SA
http://gaoc.ipbeja.pt/

Eugénio - o Génio das Palavras 
Em conjunto com o L2F do INESC ID, e outras instituições locais ligadas à área da reabilitação, está a 
terminar o desenvolvimento de uma nova versão desta aplicação, que se destina a pessoas com dificuldades 
na comunicação oral ou escrita. Esta versão oferece novas funcionalidades, como a predição de frases, 
predição de pictogramas, e adaptação à localização, que foram desenvolvidas para melhorar a comunicação 
dos seus utilizadores. A versão anterior foi disponibilizada de forma gratuita na sua página Web.

CE-e - Caderno Escolar Electrónico 
O CE-e é uma outra ferramenta desenvolvida no Laboratório de Sistemas de Informação e Interatividade 
(LabSI2), que se destina a alunos com necessidades especiais que não possam recorrer aos tradicionais 
cadernos de papel para a realização dos seus registos escolares. Esta ferramenta tem vindo a ser 
desenvolvida essencialmente através de projetos de fim de curso de alunos, mas também já contou com um 
apoio da Fundação Calouste Gulbenkian para a realização de melhorias ao protótipo existente. 

Terapeuta Virtual
O Laboratório de Sistemas de Informação e Interatividade (LabSI2) tem atualmente uma candidatura do 
projecto, no âmbito do Programa de Modernização e Valorização dos Politécnicos, que poderá ajudar a 
melhorar a qualidade de vida das pessoas de 3ª Idade, ao nível físico-motor e sensorial.

CryptoChannel - sistema de comunicações seguras destinado a "altas chefias do Estado"
O Instituto Politécnico de Beja (IPBeja), através do Laboratório de Segurança Informática e Cibercrime 
(UbiNET), criou um sistema "inovador" que permite chamadas e troca de mensagens escritas (SMS) entre 
telemóveis de forma segura e que se destina a ser usado por "altas chefias do Estado" português. O 
"CryptoChannel", um "produto inovador e totalmente português", permite "comunicações de voz e SMS 
cifradas e seguras entre telemóveis correntes e inteligentes" ("smartphones") em que for instalado.

Quebra de segurança (Hacking) de cartões RFID/NFC
Um aluno do Mestrado em Engenharia de Segurança Informática do Instituto Politécnico de Beja, na sua 
dissertação de mestrado analisou a segurança de vários sistemas de segurança baseados em tecnologia 
RFID/NFC tendo conseguido quebrar a segurança de diversos sistemas, tais como: Bilhetes de transportes 
públicos; Cartões de controlo de empréstimos de livros em bibliotecas; Cartões de acesso a espaços 
públicos pagos; ou Passaportes.

Grupo de Hackers Éticos do Lab UbiNET/IPBeja - "SPARTACUS"
O Laboratório de Segurança Informática e Cibercrime (UbiNET) avançou "finalmente" com a criação de um 
Grupo de Hackers Éticos. O lançamento do grupo teve lugar na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 
Instituto Politécnico de Beja.

Sistema de Monitorização de Redes de Drenagem
O Laboratório de Sistemas Eletrónicos, Processamento de Sinal e Instrumentação (SEPSI), em parceria com 
a EMAS de Beja, tem em desenvolvimento dois módulos de hardware/software para monitorização de 
sistemas de drenagem e para monitorização de ETARs, bem como as respetivas aplicações servidor para 
recolha e gestão da informação.
Neste projeto, estas tecnologias são aplicadas no desenvolvimento de um protótipo de um sistema para 
monitorização das redes de drenagem de uma cidade, quer sejam de águas residuais como de águas 
pluviais. 
Um dos problemas enfrentados pelas entidades gestoras das redes de drenagem das cidades é saber 
quando há necessidade de intervenção nas redes de drenagem com vista à sua limpeza, devido à 
acumulação de detritos que pode conduzir à sua obstrução. Por outro lado, é útil que as entidades gestoras 
sejam avisadas atempadamente da subida alarmante do nível de água nestes sistemas devido, por exemplo, 
a fenómenos de pluviosidade elevada, cada vez mais frequentes por consequência das alterações climáticas, 
e que permitam o lançamento de alertas tão cedo quanto possível, de forma a facilitar a tomada de medidas 
que evitem inundações e que minimizem os estragos, sempre tendo em vista a diminuição do impacto nas 
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populações derivado destes fenómenos.

WaterCounts – Monitorização de Consumos de Água Domésticos
Neste projeto do Laboratório de Sistemas Eletrónicos, Processamento de Sinal e Instrumentação (SEPSI), em 
parceria com a empresa EMAS, pretende-se desenvolver um sistema de monitorização de consumos 
domésticos de água. Os dados recolhidos pelo sistema possibilitarão à empresa de distribuição de água 
monitorizar os consumos de água, que podem ser usados para controlo e deteção de perdas de água como 
para introduzir no sistema de faturação. Do ponto de vista do consumidor este pode aceder online a 
informação sobre o seu perfil de consumo e alertas de consumo. A aplicação Web, com base na cloud, 
armazena e trata os dados recolhidos. Esta aplicação deve ter diversos módulos, como sejam o módulo de 
administração do parque de contadores, gestão de leituras com ligação ao sistema de faturação, módulo de 
informação ao consumidor, módulo de análise da rede de distribuição: avaliação de parâmetros físico-
químicos e de perdas de água. Existe já um protótipo disponível.

C7. Oriented research, technological development and high level professional development:
Following one can find some projects illustrating the production of oriented research and high level 
technological and professional development.

Mobile application for Astronomical Tourism
The company Genuineland, owner of the brand DarkSky® Alqueva expressed his interest in developing an 
application for mobile devices to support tourists willing to visit DarkSky® Alqueva Reserve. At this moment, 
two functional prototypes have already been accomplished for Android and Apple iOS systems, fully 
programmed by students of the Computer Engineering Degree, under the guidance of two lecturers, in the 
scope of two curricular units of the study plan corresponding to ECTS credits. Applications receive via the 
internet updated data from a repository managed by the respective responsible party.

ENGAGE SKA Consortium
IPBeja integrates ENGAGE SKA consortium with the aim of transferring technology developed in the SKA 
project. SKA is ranked as high priority in the recently published Strategic Relevance Infrastructures 
Roadmap, through a new Infrastructure ‘Enabling Green E-Science for the SKA’ (ENGAGE SKA). With this 
important milestone, o ENGAGE SKA aggregates the contributions and partnerships of Universities and 
Industries participating in SKA Consortia and accelerates the planning for Portugal becoming a member of 
SKA. ENGAGE SKA encompasses the Institute of Telecommunications, University of Aveiro, Faculty of 
Sciences of Oporto University, University of Évora and Beja Polytechnic Institute. Engage SKA - ENAbling 
Green E-science for SKA - Capacitation and Sustainability of Portuguese participation in the SKA with radio-
astronomy as an Innovation Open Living Lab - pre-qualified for funding in the scope of Projects for 
Development and Implementation of Research Infrastructures Included in the National Roadmap for Research 
Infrastructures of Strategic Interest - Portugal2020.

G-AOC – Georeferenced Airport Obstruction Charts
Project development: “G-AOC – Georeferenced Airport Obstruction Charts”. In practice, G-AOC aims to 
comply with the legislation of the International Civil Aviation Organisation and monitor natural obstacles 
(mountains and other elevation points) or human obstacles (buildings, cranes, etc.) that exist around an 
airport in a distance up to 45 kilometres and may affect air navigation. The great innovation provided by 
G-AOC is the fact that in this monitoring operation the project developed in Beja uses information captured 
by the satellite of the European Agency Space, instead of aircrafts that usually perform topographic 
reconnaissance of the concerned areas with synthetic aperture radars.

Partners:
Beja Polytechnic Institute 
ESA - European Space Agency
ANA, Airports of Portugal, SA
EDISOFT: Software Development and Services Company, SA
http://gaoc.ipbeja.pt/

Eugénio - the Genius of Words 
Eugénio - the Genius of Words, together with L2F of INESC ID and others local institutions involved in 
rehabilitation, is finishing the development of a new version of this application, which is intended for people 
with oral or written communication difficulties. This version offers new functionalities, such as phrase 
prediction, pictogram prediction, and adjustment to location, which were developed to improve 
communication of its users. The former version was made available for free on the website.

CE-e - Electronic School Book 
The CE-e is another tool developed in the Information and Interactive Systems Laboratory (LabSI2), which is 
designed for students with special needs who cannot use the traditional paper notebooks to make their 
school records. This tool has been developed mainly through end of course projects of students, but it was 
also supported by Calouste Gulbenkian Foundation for improving existing prototype. 

Virtual Therapist
The Laboratory of Information and Interactive Systems (LabSI2) is currently applying for the project, under 
the Polytechnic Modernisation and Valorisation Programme, which may help to improve quality of life of 
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elderly people, both at physical-motor and sensory levels.

CryptoChannel - secure communications’system for "senior officials of State"
The Beja Polytechnic Institute (IPBeja), through the Information Security and Cybercrime Laboratory 
(UbiNET), created an “innovative” system enabling to make calls and exchange written messages (SMS) 
safely between mobile phones and intended to be used by the Portuguese "senior officials of State”. 
"CryptoChannel", an "innovative and totally Portuguese product", enables encrypted and secure voice and 
SMS communications between current mobile phones and smartphones, on which it is installed.

RFID/NFC Card security breach (Hacking) 
A Master’s student in Computer Security Engineering of Beja Polytechnic Institute analysed, in his master’s 
thesis, the safety of several security systems based on RFID/NFC technology and managed to break the 
security of several systems, such as: Public transportation tickets; Book lending control cards in libraries; 
Access cards to public paid spaces; or Passports.

Group of Ethical Hackers of UbiNET Lab/IPBeja -"SPARTACUS"
The Computer Security and Cybercrime Laboratory (UbiNET) has "finally" advanced with the creation of an 
Ethical Hackers Group. The launch of the group took place in the School of Technology and Management of 
the Polytechnic Institute of Beja.

Drainage Networks Monitoring System
The Electronic Systems, Signal Processing and Instrumentation Laboratory (SEPSI), in partnership with 
EMAS of Beja, is developing two hardware / software modules for monitoring drainage systems and WWTPs, 
as well as the respective server applications for collecting and managing information. In this project, these 
technologies are applied in the prototype development of a system for monitoring the drainage networks of a 
city, whether waste water or rainwater. One of the problems faced by the city drainage system managers is to 
know when there is a need for intervention in the drainage networks towards its cleaning, due to 
accumulation of debris that can lead to its obstruction. On the other hand, it is useful for management 
entities to be advised in good time of the alarming rise in water levels in these systems due, for example, to 
high rainfall phenomena, increasingly frequent as a consequence of climate change, and which allow the 
launching of alerts as early as possible in order to facilitate the adoption of measures to prevent flooding and 
to minimize the damage, always aiming to reducing the impact on the populations resulting from these 
phenomena. 

WaterCounts – Monitoring of Domestic Water Consumption
With this project, the Laboratory of Electronic Systems, Signal Processing and Instrumentation (SEPSI), in 
partnership with company EMAS, intends to develop a monitoring system of domestic water consumption. 
The data collected by the system enable the water distribution company to monitor water consumptions, 
which can be used both to control and detect water losses and to enter data into the billing system. From the 
customer point of view, he can access online information about his consumption profile and consumption 
alerts. The Web application, based on the cloud, stores and handles collected data. This application should 
have several modules, such as the meter park management module, readings management connected with 
the billing system, consumer information module, module of analysis of the distribution network: assessment 
of physico-chemical parametres and water losses. A prototype is already available.

C8. Produção artística:
Não se aplica

C8. Artistic output:
Not applicable

C9. Prestação de serviços à comunidade:
O Laboratório de Materiais e o Laboratório de Solos disponibilizam os seguintes serviços: ensaios de 
compressão; ensaios de resistência à compressão do betão endurecido; ensaio de profundidade de 
penetração de água sob pressão; análise granulométrica; determinação da baridade e volume de vazios; 
determinação da massa volúmica e da absorção de água; densidade das partículas e limites de consistência; 
ensaio edométrico e ensaio de corte direto.

Na área da tecnologia, no esforço de integração e prestação de serviços à comunidade destacam-se:
SNHM28 - Projeto e desenvolvimento do sítio web do SNHM28. Acessível em: 
https://sites.google.com/site/seminariohistoriamatematica/. 
WEB ACOS - Desenvolvimento do sítio Web para a Associação de Criadores de Ovinos do Sul. 
Sines_Tecnopolo - Desenvolvimento de sítio Web para o SinesTecnopolo, no âmbito da Propriedade 
Intelectual (http://www.sinestecnopolo.org/website/). 
Sines_Tecnopolo - Desenvolvimento do sítio Web institucional e de newsletter para o SinesTecnopolo. 
I2TEP - Desenvolvimento de plataforma web para o projeto internacional I2TEP (Portugal e Espanha). 

Aconselhamento de tecnologias de apoio no Centro de Paralisia Cerebral de Beja.
Apoio aos utilizadores do software gratuito "Eugénio - O Génio das Palavras" versão 2, destinado a pessoas 
com dificuldades sensoriais, cognitivas ou motoras.
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Protocolo com a Procuradoria-Geral da República e com a Polícia Judiciária para a prestação de serviços ao 
nível da realização de análise forense de equipamentos informáticos.

Algumas ações de formação realizadas:
-Formação em Introdução à Programação e em Design em Android, para alunos com bolsa de iniciação à 
investigação.
-Formação, NFC e Android para alunos com bolsa de iniciação à investigação.
-Formação CoderDojo – CodeNinjas – projeto de formação para crianças e jovens dos 7 aos 17 anos em 
programação e construção de páginas web.
- Faz as tuas apps. Aprende a programar o teu telemóvel para ele realmente fazer o que tu queres! - “Ciência 
Viva no Laboratório - Ocupação Científica de Jovens nas Férias”.

MyFarm
A MyFarm considera-se a primeira empresa social, ligada à agricultura, em Portugal. Tem um objetivo social 
bastante específico: apoiar os pequenos agricultores/produtores e ao mesmo tempo garantir aos 
consumidores produtos de qualidade e segurança alimentar.
A MyFarm surgiu de um projeto de empreendedorismo promovido dentro do Instituto Politécnico de Beja por 
um professor e cinco alunos, tendo começado com a ideia de permitir que qualquer pessoa pudesse ter uma 
horta e que pudesse igualmente gerir e visualizar a mesma através de uma aplicação online.
Desde que nasceu oficialmente, em 2011, e até aos dias de hoje muita coisa mudou, quer em termos de 
equipa, quer nas aprendizagens feitas em diversos pilotos. Esta viagem, que continua, levou-nos ao que é 
hoje a plataforma Adelaide.Farm, uma plataforma única no mundo e que estará em constante evolução para 
dar resposta às necessidades, quer dos pequenos agricultores, quer dos consumidores.
Com a Adelaide.Farm são os agricultores que estabelecem o preço dos seus produtos e vendem diretamente 
aos consumidores finais. Por sua vez, os consumidores finais pagam um preço justo e bastante competitivo, 
conhecendo ao mesmo tempo quem produziu e como produziu, podendo ainda ter a sua horta virtual e gerir 
a mesma.
http://www.adoteumagricultor.com/

Realização de dezenas de estágios curriculares em organizações externas, com acompanhamento de 
docentes e realização de diversas atividades técnico – científicas.

C9. Consultancy:
The Laboratory of Materiais and the Laboratory of Soils provide following services: compression tests; 
compressive strength test on hardened concrete; depth penetration test of water under pressure; 
granulometric analysis; determination of density void volume; determination of density and water absorption; 
density of particles and limits of consistency; confined compression test and direct cut test.

In the area of technology, in the effort to integrate and provide services to the community stand out the 
following actions: 
SNHM28 – Design and development of the website SNHM28. Accessible at: 
https://sites.google.com/site/seminariohistoriamatematica/. 
WEB ACOS - Development of the website for the Association of Southern Sheep Breeders. 
SinesTechnopole - Development of the website for the SinesTechnopole, in the scope of Intellectual Property 
(http://www.sinestecnopolo.org/website/). 
SinesTechnopole - Development of the institutional website and newsletter for the SinesTecnopolo. 
I2TEP - Development of the web platform for the international project I2TEP (Portugal and Spain). 
Counseling of support technologies at Beja Centre of Cerebral Palsy.
Support for users of the free software "Eugénio - the Genius of Words" version 2, intended for people with 
sensorial, cognitive or motor disabilities.
Protocol with the Attorney General’s Office and the Judicial Police for the provision of services in the scope 
of forensic analysis of computer equipment.

Some accomplished training actions:
- Introduction to Programming and Design in Android, for students with research initiation grant.
- Training, NFC and Android for students with research initiation grant.
- Training CoderDojo – CodeNinjas – training project for children and young people from 7 to 17 years old in 
programming and construction of web pages.
- Make yor apps. Learn to program your mobile phone so that it really does what you want! - “Living Science 
in the Laboratory - Scientific Occupation of Young People on Vacation”.

MyFarm
MyFarm considers itself the first social company linked to agriculture in Portugal. It boats a very objective 
social goal: support small farmers/producers and at the same time even money to guarantee to consumers 
quality products and food safety.
MyFarm emerged from an entrepreneurship project promoted inside Beja Polytechnic Institute by a lecturer 
and five students, starting with the idea of allowing anyone to have a vegetable garden 
that could also manage and visualise it through one online application.
Since it was born officially, in 2011, uo to now many things have changed, both in terms of the team, and in 
the learning of several drivers. This continuing journey has taken us to what is now the Adelaide.Farm 
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platform, a unique platform in the world which will be in constant evolving in order to meet the needs of both 
small farmers and consumers.
With Adelaide.Farm it is the farmers who set the price of their products and sell straight to end consumers. In 
turn, the end consumers pay a fair and quite competitive price, getting to know at the same time the producer 
and how it was produced, being still able to have its virtual vegetable garden and manage it.
http://www.adoteumagricultor.com/

Holding of dozens of curricular internships in external organisations with lecturers’ support and holding of 
several technical and scientific activities.

C10. Colaboração nacional e internacional:
Apresentamos alguns projetos, eventos e atividades que são representativos de colaborações e parcerias 
nacionais e internacionais.

Processo em desenvolvimento de criação da Alentejo e Ribatejo Film Commission em que o IPBeja é o 
promotor principal e que tem como parceiros as 5 comunidades intermunicipais do Alentejo, os 4 Núcleos 
empresariais, a Turismo do Alentejo, ERT e a ADRAL- Agência de desenvolvimento do Alentejo.

Projeto entre ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, S.A. e o Instituto Politécnico de 
Beja referente ao projeto Responsible Med – Avaliação da Performance da Responsabilidade Social 
Corporativa na Região do Mediterrâneo.

O IPBeja (ESTIG) e a Universidade de Extremadura têm um acordo institucional em que se comprometem a 
assumir uma relação como parceiros preferenciais e privilegiados em todas as suas iniciativas que possam 
ser do interesse e benefício comuns e a intensificar e desenvolver o intercâmbio científico. Neste âmbito, o 
mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho, lecionado na ESTIG, foi criado e tem vindo a ser ministrado 
com base neste protocolo, contando com vários professores desta universidade espanhola.

No momento da sua criação, o curso de Solicitadoria contou com a parceria muito próxima com o IJI - 
Instituto Jurídico Interdisciplinar da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Com o IJI, 
desenvolveram-se ações, sobretudo no domínio das relações entre o Direito e a Tecnologia e com 
participação recíproca em iniciativas científicas. 
A cooperação mais relevante no âmbito deste ciclo de estudos é estabelecida com a Câmara dos 
Solicitadores, associação pública reguladora da profissão. Através de uma deliberação do respetivo 
Conselho Geral, de 20 de Março de 2006, a Câmara assumiu formalmente o seu apoio à criação deste ciclo de 
estudos, e, nos termos da lei, assume a responsabilidade pela realização dos estágios dos futuros formados. 

O CIGES (Centro de Estudos em Economia e Gestão) tem como principal objetivo interagir com a 
comunidade em vertentes como a realização de estudos técnicos, disponibilização de ações de formação, 
consultoria, entre outros. Por outro lado a incubadora de empresas permite estimular o empreendedorismo 
ao ter instituído mecanismos de apoio a alunos e ex-alunos no desenvolvimento das suas ideias de negócio. 
No âmbito dos cursos são periodicamente realizados diversos eventos (seminários, workshops, encontros) 
que visam aproximar a academia do mundo empresarial e promover assim o relacionamento dos ciclos de 
estudos com o tecido empresarial regional.

Organização anual do SimSIC- Simpósio de Segurança Informática e Cibercrime.

O IPBeja (ESTIG) acolhe, anualmente, a edição do International Masterclasses on Particle Physics, em 
parceria com o IPPOG, LIP, CERN, Escola Secundária D. Manuel I.

Acolhimento e acompanhamento nos STI do IPBeja de vários estagiários de diferentes escolas da região, 
particularmente oriundos de cursos profissionais na área da informática.

Realização de algumas atividades práticas para turmas do ensino secundário a desenvolver nos laboratórios 
da ESTIG (por exemplo, ao nível da programação informática, redes de computadores, física e eletrónica, 
sala de mercados, etc.).

Enquadramento geológico da Rede de Percursos Pedestres da Câmara Municipal de Beja.

Realização anual do "Um Dia na ESTIG - Aprender Informática no IPBeja", com a presença de várias turmas 
de Escolas Secundárias e Profissionais da região envolvente.

Organização dos Workshops "Palavras Ditas".

Aulas-empresa organizadas em parceria com o NERBE e organização das Conferências Poliempreende.

Comemorações do centenário do nascimento do Professor José Sebastião e Silva em parceria com a CM 
Mértola.

Parceria com o IEFP para lecionação de duas turmas do CET Técnico de Gestão de Redes e Sistemas 
Informáticos.
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Parceria com o IEFP para lecionação da formação Vida Ativa, destinada a desempregados licenciados.

Protocolo do IPBeja com a DECO e com a ICAP, no âmbito do curso de Solicitadoria.

Protocolo do IPBeja com a Edge by Ábaco, no âmbito do Mestrado em Segurança e Higiene no Trabalho.

Colaboração com o Beja Toastmasters Club na realização de sessões na ESTIG.

Ciclo de Conferências de Solicitadoria, com vários convidados exteriores, profissionais de reconhecido 
mérito na área do Direito.

Petri-Rig - A Petri net based framework for embedded systems engineeRInG, financiado pela Fundação para 
a Ciência e Tecnologia (Portugal), PTDC/EEI-AUT/2641/2012, Janeiro 2014 –Dezembro 2015. (Parceiros: 
UNINOVA, IPBeja).

A ESTIG assegura a colaboração com a Universidade Sénior através da disponibilização de salas de 
informática e de formadores (estudantes) para as aulas de TIC.

Organização de dezenas de outros seminários e palestras envolvendo convidados de reconhecido mérito e 
experiência profissional.

C10. National and international cooperation:
Please find hereafter a few projects, events and activities which are representative of national and 
international co-operations and partnerships. 
Process in development for the creation of Alentejo and Ribatejo Film Commission, being IPBeja the leading 
promoter and encompassing as partners the 5 inter-municipal communities of Alentejo, the 4 Business 
Centres, Tourism of Alentejo, ERT and ADRAL - Agency for the development of Alentejo.
Project between ADRAL - Agency for the Regional Development of Alentejo, S.A. and Beja Polytechnic 
Institute concerning the project Responsible Med – Assessment of Performance of Social Corporate 
Responsibility in the Mediterranean Region..
1O IPBeja (ESTIG) and the University of Extremadura have concluded an institutional agreement committing 
to set up a co-operation as preferential privileged partners in all initiatives that might be of common interest 
and benefit and intensify and develop scientific interchange. In this context, the Master of Science in 
Occupational Safety and Health, taught at ESTIG, was created and has been conducted on the basis of this 
protocol, coming several lecturers from this Spanish university.
At the time of its creation, the Solicitor’s Legal Practice Course counted on the very close partnership with IJI 
- Interdisciplinary Juridical Institute of the Faculty of Law of Oporto University. Actions have been developed 
with IJI, especially in the field of the relationships between Law and Technology and with mutual participation 
in scientific initiatives. 
The most relevant cooperation in the scope of this cycle of studies is set up with the Solicitors Regulation 
Authority, public association regulating the profession. Through General Council’s resolution dated 20th 
March 2006, the Regulation Authority formally granted support for the creation of this cycle of studies and, 
under the terms of the Law, takes on the responsibility to carry out the internships of future trainees. 
The main goal of CIGES (Centre of Studies in Economics and Management) is to interact with the community 
in areas such as holding of technical studies, provision of training actions, consulting, among others. On the 
other hand, the business incubator stimulates entrepreneurship through the setup of mechanisms to support 
students and alumni developing their business ideas. 
In the scope of the courses several events are held periodically (seminars, workshops, meetings) in order to 
bring the academy closer to the business world and hereby promoting the relationship of the cycles of 
studies with the regional business entities.
SimSIC annual edition: Symposium for Computer Security and Cybercrime.

IPBeja (ESTIG) annually hosts the International Masterclasses on Particle Physics, in partnership with IPPOG, 
LIP, CERN, and Secondary school D. Manuel I.
Welcome and follow-up in the STI of IPBeja of several trainees of different schools of the region, especially 
from vocational courses in the field of information technology.
Holding of practical activities for secondary school classes developed in the Laboratories of ESTIG (for 
example, in computer programming, computer networks, physics and electronics, trading floors, etc.).
Geological Framework of Beja Municipality’s Pedestrian Route Network.
Yearly edition of the event "One Day at ESTIG – Computer Learning in IPBeja", with the attendance of several 
classes of Secondary and Vocational Schools from the surrounding areas.
Workshops "Words Spoken"
Business classes in Partnership with NERBE and Poliempreende’s Conferences 
Partnership with Municipality of Mértola for the Commemorations of Professor’s José Sebastião e Silva Birth 
Centenary
Partnership with IEFP for teaching of two classes: CET Technician of Network Management and Computer 
Systems.
Partnership with IEFP for teaching Active Life training, intended for unemployed graduates.
Protocol of IPBeja with DECO and ICAP within the scope of the Solicitor’s Legal Practice Course
Protocol of IPBeja with Edge by Ábaco, within the scope of the Master of Sciences in Occupational Safety 

Página 134 de 147AINST/16/00007 — Relatório de autoavaliação institucional

09-10-2017http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...


and Health 
Holding sessions at ESTIG in collaboration with Beja Toastmasters Club
Cycle of Conferences of Solicitor’s Legal Practice, with several outside guests, professionals of outstanding 
merit in the field of Law
Petri-Rig - A Petri net based framework for embedded systems engineeRInG, funded by the Foundation of 
Science and Technology (Portugal), PTDC/EEI-AUT/2641/2012, January 2014 –December 2015 (Partners: 
UNINOVA, IPBeja).
ESTIG ensures collaboration with the Senior University through the provision of computer rooms and 
trainers (students) for TIC classes.
Seminars and lectures with guests of outstanding merit and professional experience.

Perguntas C11. e C12.

C11. Sistema interno de garantia da qualidade:
Está definido a nível institucional (segue para C11.3)

C11.1. Evolução do sistema (no caso de sistema certificado pela A3ES):
<sem resposta>

C11.1. System evolution (system certified by A3ES)
<no answer>

C11.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES):
<sem resposta>

C11.2. Brief description of system (system not certified by A3ES):
<no answer>

C11.2.1 Link para o manual de qualidade:
<sem resposta>

C11.3. Contributo da Unidade Orgânica para o funcionamento do sistema:
Descrevem-se, seguidamente, os principais processos, procedimentos e atividades com intervenção direta 
da Direção da ESTIG, designadamente, “gerir a actividade académica” e “assegurar o ensino aprendizagem”, 
que contribuem para o bom funcionamento do sistema interno de garantia de qualidade.
No PEO1 – ‘Gerir a atividade académica’, a Direção define, em conjunto com a Presidência, o número de 
vagas por curso, para o CNA e concursos especiais - Maiores de 23 anos, Titulares de DET, Titulares de 
DTeSP e Titulares de Outros Cursos Superiores, Regimes de Reingresso e Mudança de instituição / curso. 
Propõe a constituição dos júris para as provas específicas e entrevistas, no âmbito dos concursos especiais. 
Indica também os docentes para as aulas de apoio dos candidatos M23 Anos.
A Direção propõe o Edital de Candidatura no âmbito dos cursos de 2º Ciclo (mestrados) e dos CTeSP. 
Intervém ainda no processo de creditação de competências, recebendo os pedidos dos SA1 e SA2 e 
enviando para os respetivos coordenadores de curso. Devolve aos SA1 ou SA2 o resultado da creditação.
Na atividade associada à atribuição do título de especialista o Diretor coordena, por delegação do Presidente 
do IPBeja, o processo de nomeação do júri e o cumprimento de todas as fases previstas no diploma legal e 
no regulamento interno sobre a matéria, particularmente no que respeita à verificação da admissibilidade do 
candidato às provas e à realização das provas públicas.

No PEO2 – ‘Assegurar o ensino aprendizagem’, a Direção propõe novos cursos conferentes de grau, 
solicitando a respetiva apreciação do Presidente IPBeja. Em caso de decisão positiva, acompanha o 
processo junto do PEP e da equipa proponente e garante a audição dos departamentos envolvidos na 
proposta de novo ciclo de estudos. Após conhecimento do resultado do relatório preliminar pode, 
conjuntamente com o PEP, elaborar respetiva pronúncia.
Na atividade – ‘definição e garantia da qualidade da oferta formativa’, a Direção assume também a função de 
solicitar e verificar a conformidade dos descritores das UCs dos cursos. Garante a verificação da boa 
constituição da comissão técnico – científica e pedagógica dos cursos, na sequência da designação por 
parte do coordenador do curso.
Em caso de proposta de curso de pós-graduação, a Direção submete à apreciação do Conselho de Gestão o 
plano de financiamento e remete a proposta de edital para aprovação da Presidência.
Após receção do relatório de avaliação elaborado anualmente pelas CTCPs, a Direção encaminha-o ao 
Conselho Técnico Científico, Conselho Pedagógico, Conselho Geral e Conselho para a Avaliação e 
Qualidade.
Sob proposta do coordenador do curso ou por sua iniciativa, a Direção pode apresentar proposta de 
alterações ao plano de estudos sem alteração dos objetivos. Pode ainda submeter ao Conselho Técnico 
Científico proposta simples de alteração dos descritores das UCs.
De acordo com o calendário previsto, a Direção desencadeia o processo de eleição dos coordenadores dos 
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cursos, executando o respetivo processo eleitoral. 
Na atividade – ‘planeamento do ano académico’, 30 dias antes do início do ano letivo, a Direção propõe os 
Calendários Escolares dos CTeSP, dos cursos de 2º Ciclo e das Pós-Graduações e elabora os Calendários 
Escolares dos Cursos de 1º Ciclo, conforme regulamentos aplicáveis. É também atribuição da Direção da 
Unidade Orgânica validar os calendários dos exames dos cursos de 1.º Ciclo, CTeSP, cursos de 2.º Ciclo e 
Pós-graduações. A Direção pronuncia-se, no contexto da distribuição de serviço docente, em relação ao 
número de turmas de cada curso. 
Os processos e atividades estão disponíveis no site do IPBeja.

C11.3. Contribuition of Unit to the system:
The main processes, procedures and activities with straight intervention of ESTIG Management, namely 
“managing academic activity” and “ensuring teaching learning”, which contribute to the good functioning of 
the internal quality assurance system, are described below.
In PEO1 – ‘Managing academic activity’, the Executive Board determines, together with the Board of 
Directors, the number of vacancies per course, for CNA and special tenders- Over 23 years, DET Holders, 
CTeSP Holders and Holders of Other Higher Education Courses, Re-Enroll modalities and Change of 
Institution / Course. It proposes the setup of a selection board for specific tests and interviews, in the scope 
of special tenders. It appoints as well the lecturers for support classes to applicants Over 23 years.
The Executive Board proposes the Call of Applications in the scope of the 2nd Cycle courses of the master’s 
degree and of the CTeSP. It also participates in the skills crediting process, receiving the demands of SA1 
and SA2 and sending them to the respective course coordinators. It returns the result of crediting to SA1 or 
SA2.
In the activity linked with the awarding of the expert position, the Managing Director coordinates, by 
delegation of the President of IPBeja, the process of appointment of the selection board and the compliance 
with all the stages provided for in the legal diploma and in the internal regulation on the matter, particularly 
with regard to the verification of the admissibility of the applicant to the exams and to holding public tests.

In PEO2 – ‘Ensure teaching learning’, the Executive Board proposes new degree courses, requesting the 
respective appreciation to the President of IPBeja. In the case of a positive decision, it follows up the process 
near the PEP and the proponent team and ensures the hearing of the departments involved in the proposal of 
new studies cycle. After being informed of the outcome of the preliminary report he can, together with the 
PEP, draw up the respective opinion.
In the activity – ‘definition and guarantee of the quality of the training offer’, the Executive Board is also 
responsible to ask and check the conformity of the CU of the courses. It guarantees the verification of the 
good constitution of the technical–scientific and pedagogical committee of the courses, following the 
designation by the coordinator of the course.
In the case of a post-graduate course proposal, the Executive Board submits the funding plan to appreciation 
of the Management Council and sends the notice proposal for approval of the Board of Directors.
Upon receipt of the assessment report drawn up by the CTCPs, the University Council forwards it to the 
Scientific Technical Council, Pedagogical Council, General Council and Council for Quality and Assessment.
Upon proposal of the course coordinator or on his initiative, Executive Board may submit a proposal to 
change the plan of studies without changing the goals. It may also submit to the Scientific Technical Council 
a simple proposal to change the descriptor of the CUs.
According to the scheduled timetable, the Council starts the election process of course coordinators, 
triggering the respective electoral process. 
In the activity – ‘planning of the academic year’, 30 days before the beginning of the school year, the 
Executive Board proposes School Calendars for CTeSP, for the courses of 2nd Cycle and Postgraduate 
Programmes and prepares School Calendars of the 1st Cycle Courses, according to applicable regulation. 
The Organic Unit Council is also responsible for validating the exams’ schedule of 1st Cycle, CTeSP, 2nd 
Cycle and Post-graduate Courses. With regard to the distribution of teaching service, the Executive Board 
takes decisions in view of the number of classes of each course. 
The processes and activities are available on the website of IPBeja.

C12. Observações finais:
Reforçou-se a monitorização e atuação, com responsabilidades distribuídas pelos diferentes órgãos e 
serviços, no que respeita ao insucesso e abandono escolar.
No sentido de avaliar o grau de satisfação dos alunos, procura-se conhecer a sua opinião relativamente a um 
conjunto de indicadores relacionados com o processo ensino/aprendizagem, os quais poderão justificar, em 
parte, o sucesso ou insucesso nas várias UCs que constituem o plano de estudos. 
É solicitado aos alunos que respondam no final de cada semestre a um questionário, aprovado no Conselho 
Pedagógico do Instituto Politécnico de Beja, cujos dados são tratados pelo Gabinete de Qualidade, Avaliação 
e Procedimentos e disponibilizados aos coordenadores de cada curso. Posteriormente, procede-se à 
realização de uma entrevista em painel, que tem como objetivo a recolha de informação mais pormenorizada 
e fundamentada sobre a opinião que os alunos têm sobre a lecionação das unidades curriculares. Esta 
informação permite aos coordenadores de curso promover algumas reflexões com alunos e docentes, assim 
como a realização de um relatório de autoavaliação que, de acordo com os Estatutos, deverá elaborar-se no 
final de cada ano letivo. 
Com base nesta informação e em termos globais, pode concluir-se que existe um sentimento favorável 
relativamente a um número muito significativo de UCs, tendo em conta as variáveis em análise. 
Relativamente àquelas onde se registam valores médios iguais ou inferiores a 2.50, resultados que traduzem 
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um clara insatisfação por parte dos alunos, são elaboradas tabelas organizadas por curso e unidades 
curriculares, para análise detalhada.
Por ter uma visão aprofundada em termos da estrutura curricular dos cursos, a CTCP tem um papel 
importante ao nível da orientação e aconselhamento sobre o percurso académico do aluno. O 
acompanhamento é feito através da coordenação de curso, que periodicamente agenda reuniões de CTCP 
com a presença dos representantes dos 3 anos do curso dando a oportunidade aos mesmos para discutir e 
partilhar um conjunto de assuntos importantes para o funcionamento do curso. Assume-se, como princípio e 
prática, o contínuo envolvimento dos alunos, reforçando a cooperação dos mesmos para o delineamento de 
estratégias determinantes no futuro dos cursos. 
A avaliação das UCs, sendo da responsabilidade dos docentes é, igualmente, discutida e negociada com os 
estudantes e após ser aceite, é analisada e aprovada em CTCP, sempre com a participação dos 
representantes dos três anos do curso. Esta é posteriormente divulgada pelos canais de comunicação 
disponíveis. Esta organização permite assegurar, mais uma vez, o envolvimento dos estudantes e garante 
que a avaliação da aprendizagem seja feita em coerência com os objectivos das UCs.
Em cada semestre, é solicitado também aos docentes dos cursos, sob a forma de inquérito online, que se 
pronunciem sobre o funcionamento das respetivas unidades curriculares. Os resultados dos inquéritos são 
publicados na página da Coordenação do Curso ficando disponíveis para consulta por todos os alunos e 
docentes nela inscritos. 
Com os dados obtidos, a Comissão Técnico‐Científica e Pedagógica elabora um relatório, apresentando 
propostas de medidas corretivas a serem adotadas e remetê-lo‐á para o Conselho Técnico‐Científico, 
Conselho Pedagógico, Conselho para Avaliação e Qualidade e Conselho Geral para que possam atuar no 
âmbito das suas competências, dando cumprimento ao estabelecido nos Estatutos do IPBeja. O mesmo 
relatório é disponibilizado aos alunos e docentes na página interna do curso. Após a realização do relatório 
de avaliação do curso, o mesmo é dado a conhecer a alunos e docentes para que sejam conhecidos os 
pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, sendo promovidas reuniões onde são discutidas as 
estratégias de superação dos problemas detetados. A coordenação de curso reúne semestralmente com 
todos os docentes, dando orientações e sugestões de caráter geral e/ou particular baseadas nos resultados 
da monitorização, para que de forma continuada se promova o sucesso escolar e se introduzam melhorias 
em situações anómalas identificadas e fundamentadas.

Pontos fortes:
Instalações recentes, modernas e com boas condições.
Existência de laboratórios com equipamentos adequados para as componentes práticas dos ciclos de 
estudos.
Equipamento de suporte ao desenvolvimento de projetos e prestações de serviços de qualidade e em 
quantidade adequada.
Corpo docente estável, motivado e com formação avançada nas áreas dos cursos.
Ligação de alguns docentes a importantes centros de investigação.
Proximidade docente/aluno e seu acompanhamento para além das aulas.
Existência de procedimentos formais de avaliação do pessoal docente.
Pessoal não docente com boas qualificações, motivado e com atitude proativa.
Realização de inquéritos aos alunos sobre as unidades curriculares.
Regulamentação das atividades académicas muito completa.
Existência de parcerias com empresas e entidades para promover os melhores alunos do curso, realização 
de estágios, colaboração e intercâmbio de conhecimentos.
A comissão de curso, com representação dos estudantes, reúne regularmente para debater o funcionamento 
do curso.
Intercâmbio dos docentes e criação de parcerias de investigação com outras instituições de ensino 
superiores.
Intercâmbio de alunos com outras instituições de ensino superior, nacionais e internacionais.

Pontos fracos:
Interioridade e acessibilidades.
Regressão demográfica da região.
Reduzida população jovem na área envolvente e consequente redução do número de potenciais alunos.
Jovens locais com apetência pelos grandes centros urbanos.
Tecido empresarial regional reduzido e de pequena dimensão.
Taxa de empregabilidade na região.
Poucas atividades de investigação e de desenvolvimento, nomeadamente pela incapacidade de orientação 
de alunos de doutoramento mercê das regras da legislação atual. 
Reduzida dimensão do corpo docente. 
Excesso de atividades burocráticas para a quantidade de docentes em cada curso e departamento.
Reduzida utilização dos relatórios de avaliação para concretização de medidas propostas a nível global.
O tecido empresarial local é reduzido e de pequena dimensão originando poucas parcerias locais.
Na maioria das áreas, verifica-se um reduzido número de publicações em revistas científicas.
Alunos inseridos em poucas atividades de investigação científica e/ou profissionais.

C12. Final remarks:
Monitoring and performance have been reinforced and the responsibilities distributed by different entities 
and divisions, regarding school failure and dropout.
In order to assess students’ satisfaction degree, one has to know their opinion on a set of indicators related 
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with the process teaching/learning, which may partially justify the success or failure in the several CUs 
constituting the plan of studies. 
At the end of each semester, students are asked to answer a questionnaire, approved by the Pedagogical 
Council of the Polytechnic Institute of Beja, and data is treated by the Office for Quality, Assessment and 
Procedures and provided to the coordinators of each course. Thereafter, a panel interview is conducted, 
aiming to collect more detailed and substantiated information on the opinion that students have about the 
teaching of curricular units. This information enables the course coordinators to promote some reflections 
with students and teachers, as well as the writing of a self-assessment report which according to the Statutes 
should be drawn up at the end of each school year. 
Based on this information and in global terms, it can be concluded that there is a favorable feeling about a 
quite significant number of CUs, taking into account the variables in analysis. With regard to those where the 
average values are equal or lower than 2.50, results reflecting a clear dissatisfaction on the part of the 
students, tables sorted by course and curricular units are drawn up, for detailed verification.
Through its in-depth view in terms of the curricular structure of the courses, CTCP plays an important role in 
guiding and counselling the student’s academic journey. The monitoring is done through the coordination of 
the course, which periodically schedules meetings with CTCP in the presence of the representatives of the 3 
years course, giving them the opportunity to discuss and share a set of important issues for the running of 
the course. It is assumed, as a principle and practice, the ongoing involvement of students, reinforcing their 
cooperation in the design of strategies that determine the future of the courses. 
Being teachers’ responsibility, the assessment of CUs is also discussed and negotiated with the students 
with the participation of the representatives of the 3 years course and later disclosed through the available 
communication channels. This allows to ensure, one more time, the involvement of students and guarantees 
that the assessment will be done according to the goals of the UCs.
Each semester, the lecturers of the courses are also invited to say their opinion, under the form of an online 
survey, on the running of the respective curricular units. The results of surveys are coming up in the 
webpage of Course Coordination, being available for consultation by all student and lecturers enrolled.
With the data obtained, the technical–scientific and pedagogical committee draws up a report, submitting 
proposals with corrective measures to be adopted, and will send it to the Technical‐Scientific Council, 
Pedagogical Council, Council for Quality and Assessment and General Council so that they can act in the 
scope of their skills, in compliance with the Statutes of IPBeja. The same report is made available to students 
and lecturers in the intranet of the course. After completing the course assessment report, the same is 
disclosed to students and lecturers so that the SWOTs (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) 
are known and meetings are held where the strategies to overcome detected problems are discussed. The 
coordination of the course meets every semester with all lecturers, giving general and/or particular 
guidelines and/or suggestions based on the monitoring results, so that in a continuous way school success 
is promoted and improvements are introduced in anomalous identified and substantiated situations.

Strengths:
Recent modern facilities offering good conditions
Existence of laboratories with adequate equipment for the practical components of the cycles of studies 
Support equipment for project development and provisions of quality services in adequate quantity
Stable faculty members, motivated, with advanced training in the areas of the courses
Connections of some lecturers to important research centres
Proximity lecturer/student and his follow-up beyond classes
Existence of formal assessment procedures for faculty members
Non-teaching staff with good qualifications, motivated and with proactive attitude
Conduction of students’ surveys on curricular units
Very comprehensive regulation of academic activities
Existence of partnerships with companies and entities to promote the best students of the course, holding of 
internships, scholarships, collaboration knowledge interchange 
The course committee, with students’ representation, meets regularly to discuss the running of the course
Lecturers’ interchange and creation of research partnerships with other institutions of Higher Education
Students’ interchange with other national and international institutions of Higher Education

Weaknesses:
Interiority and accessibilities
Demographic regression in the region
Reduced young population in the surroundings and consequent decrease of the number of potential students
Local young people looking for large urban centres
Reduced number of local companies and small-sized companies
Employment rate in the region
Few research and development activities, namely due to inability for guidance of doctorate students caused 
by the rules of current legislation
Reduced size of faculty members
Excessive bureaucratic activities for the number of lecturers of each course and department
Reduced use of assessment reports to achieve measures proposed globally
Reduced number of local companies and small-sized companies originating few local partnerships
Reduced number of papers in scientific magasines in most of the areas
Students enrolled in few scientific research and/or professional activities
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Anexo II

D1. - Oferta educativa

D1.1 - Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP)

D1.1. Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP) / D1.1. Professional Technical Programmes

Designação / Name Data / Date
Eletrónica e Computadores 2015-07-23T00:00:00
Comércio Internacional 2015-07-17T00:00:00
Informação e Comercialização Turística 2015-07-13T00:00:00
Gestão das Organizações Sociais 2015-07-17T00:00:00
Redes e Sistemas Informáticos 2015-07-13T00:00:00
Tecnologias Web e Dispositivos Móveis 2014-09-25T00:00:00

D1.2 - Licenciatura

D1.2.1 - Ciclos de estudos acreditados

D1.2.1. Licenciaturas - Ciclos de estudos acreditados / D1.2.1. Licenciaturas - Accredited study programmes

Código / Code CNAEF Designação / Name Duração da acreditação / Accreditation duration Data / Date
ACEF/1112/23652 345 Gestão Empresas 6 2013-05-13T00:00:00
NCE/12/01396 380 Solicitadoria 6 2013-05-29T00:00:00
ACEF/1112/23662 812 Turismo 6 2013-11-01T00:00:00
ACEF/1213/23647 523 Engenharia Informática 6 2014-05-07T00:00:00

D1.2.2 - Ciclos de estudos não acreditados

D1.2.2. Licenciaturas - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.2.2. Licenciaturas - Not 
accredited study programmes (including NCE’s)

Código / Code CNAEF Designação / Name Data / Date
CEF/0910/27551 380 Solicitadoria 2012-10-18
NCE/13/01101 523 Engenharia de Sistemas Aplicados 2014-03-08

D1.2.3 - Ciclos de estudos descontinuados

D1.2.3. Licenciaturas - Ciclos de estudos descontinuados / D1.2.3. Licenciaturas - Study programmes no 
longer being offered

Código / Code CNAEF Designação / Name
CEF/0910/23957 Gestão Empresas - Pós Laboral
CEF/0910/27721 582 Engenharia Civil

D1.3 - Mestrado

D1.3.1 - Ciclos de estudos acreditados

D1.3.1. Mestrados - Ciclos de estudos acreditados / D1.3.1. Master - Accredited study programmes

Código / Code CNAEF Designação / Name Duração da acreditação / Accreditation duration Data / Date
NCE/10/00846 523 Engenharia de Segurança Informática 6 2011-07-28
NCE/11/00611 862 Segurança e Higiene no Trabalho 6 2012-06-26
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NCE/14/01916 344 Contabilidade e Finanças 3 2015-05-08

D1.3.2 - Ciclos de estudos não acreditados

D1.3.2. Mestrado - Ciclos de estudos não acreditados (incluindo NCEs) / D1.3.2. Master - Not accredited study 
programmes (including NCE’s)

Código / Code CNAEF Designação / Name Data / Date
NCE/12/01006 344 Contabilidade e Finanças 2013-05-10

D1.3.3 - Ciclos de estudos descontinuados

D1.3.3. Mestrado - Ciclos de estudos descontinuados / D1.3.3. Master - Study programmes no longer being 
offered

Código / Code CNAEF Designação / Name

<sem resposta>

D2. - Vagas e inscritos no 1.º ano

D2.1 - TeSP - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)

D2.1 TeSP - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / D2.1 TeSP - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)

Ciclo de estudos / Study Programme
14/15 15/16
a b a b

Tecnologias Web e Dispositivos Móveis 20 9 20 20
Comércio Internacional 0 0 20 17
Informação e Comercialização Turística 0 0 20 16

D2.2 - Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)

D2.2 Licenciaturas - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Licenciaturas - Vacancies (a) and 1st year enrollments 
(b)

Código / Code CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme
13/14 14/15 15/16
a b a b a b

ACEF/1112/23652 345 Gestão Empresas 38 33 40 42 40 46
NCE/12/01396 380 Solicitadoria 30 16 30 20 30 30
ACEF/1112/23662 812 Turismo 36 31 36 36 36 59
ACEF/1213/23647 523 Engenharia Informática 50 34 50 37 50 51

D2.3 - Mestrado - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b)

D2.3 Mestrado - Vagas (a) e inscritos no 1.º ano (b) / Master - Vacancies (a) and 1st year enrollments (b)

Código / Code CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme
13/14 14/15 15/16
a b a b a b

NCE/10/00846 523 Engenharia de Segurança Informática 24 15 24 14 24 14
NCE/11/00611 862 Segurança e Higiene no Trabalho 0 0 34 33 24 20
NCE/14/01916 344 Contabilidade e Finanças 0 0 25 18 24 19
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D3. - Inscritos total e diplomados

D3.1 - TeSP - Inscritos total(a) e diplomados(b)

D3.1 TeSP - Inscritos total(a) e diplomados(b) / TeSP - Total enrollments(a) and graduates(b)

Ciclo de estudos / Study Programme
15/16
a b

Tecnologias Web e Dispositivos Móveis 25 3
Comércio Internacional 17 0
Informação e Comercialização Turística 16 0

D3.2 - Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b)

D3.2 Licenciaturas - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Licenciaturas - Total enrollments(a) and graduates(b)

Código / Code CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme
13/14 14/15 15/16
a b a b a b

ACEF/1112/23652 345 Gestão Empresas 131 12 143 18 144 50
NCE/12/01396 380 Solicitadoria 81 24 68 24 63 32
ACEF/1112/23662 812 Turismo 114 36 93 11 128 23
ACEF/1213/23647 523 Engenharia Informática 168 25 158 17 171 18

D3.3 - Mestrados - Inscritos total(a) e diplomados(b)

D3.3 Mestrado - Inscritos total(a) e diplomados(b) / Master - Total enrollments(a) and graduates(b)

Código / Code CNAEF Ciclo de estudos / Study Programme
13/14 14/15 15/16
a b a b a b

NCE/10/00846 523 Engenharia de Segurança Informática 46 6 33 4 31 3
NCE/11/00611 862 Segurança e Higiene no Trabalho 0 0 53 3 39 16
NCE/14/01916 344 Contabilidade e Finanças 0 0 18 0 19 0

D4. - Empregabilidade

D4. Empregabilidade / Employability

%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos / 
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area. 63.8

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained 
employment in other areas of activity 21

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of 
graduates that obtained employment until one year after graduating 82.2

D5. - Descrição e fundamentação dos recursos docentes da unidade orgânica

D5.1 - Corpo docente

D5.1.2 - Corpo docente

D5.1.2. Equipa docente / Teaching staff

Nome / Name Categoria / 
Category

Grau / 
Degree

Especialista / 
Specialist

Área científica / 
Scientific Area

Regime de 
tempo / 
Employment link

Informação/ 
Information
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Alice Isabel 
Regageles 
Paulino Diniz

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Turismo 40 Ficha 
submetida

Ana Filomena de 
Figueiredo Dias

Equiparado a 
Professor Adjunto 
ou equivalente

Doutor Segurança e Higiene no 
Trabalho 55 Ficha 

submetida

Ana Maria Caeiro 
Lebre Licenciado Engenharia Civil 100 Ficha 

submetida
Ana Isabel Barros 
Pimentel 
Rodrigues

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor Turismo 100 Ficha 

submetida

Ana Paula Morais 
Pires Figueira

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor Marketing 100 Ficha 

submetida
Anabela Cândida 
Ramalho Durão

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor Ciências da Engenharia 

do Território e Ambiente 100 Ficha 
submetida

Armando de 
Jesus Ventura

Assistente ou 
equivalente Mestre

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

481 – Ciências 
Informáticas 100 Ficha 

submetida

Armando Reis 
Dias Ramos

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Ciências Jurídico-
criminais 50 Ficha 

submetida

Carla Maria Lopes 
da Silva Afonso 
dos Santos

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha 

submetida

Carlos Manuel 
Bicho Sancho

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Engenharia Informática 50 Ficha 
submetida

Carlos Manuel 
Lopes Borralho

Equiparado a 
Professor Adjunto 
ou equivalente

Doutor Gestão 50 Ficha 
submetida

Celso António 
Fialho Peixeiro 
Serra

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Mestre Direito - Ciências 
Jurídicas 55 Ficha 

submetida

Elionora Nazaré 
Cardoso Pinto 
Santos

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor Direito 50 Ficha 

submetida

Elsa da Piedade 
Chinita Soares 
Rodrigues

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor

Tecnologias de 
Informação, Sinal e 
Comunicação

100 Ficha 
submetida

Elsa Maria Nunes 
Barbosa

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre Gestão de Recursos 

Humanos 100 Ficha 
submetida

Emílio Kafft Kosta Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor Direito 100 Ficha 

submetida
Fernanda Maria 
dos Santos 
Pereira

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre Ciências Economicas e 

Empresariais 100 Ficha 
submetida

Fernando José 
Calado e Silva 
Nunes Teixeira

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor Ciências Económicas-

Empresariais 100 Ficha 
submetida

Filipe Jorge 
Martins Piçarra 
Fialho Pombeiro

Professor Auxiliar 
convidado ou 
equivalente

Licenciado
CTC da 
Instituição 
proponente

Economia 30 Ficha 
submetida

Francisco José de 
Aragão Baixinho 
Cravo

Professor Adjunto 
ou equivalente Licenciado

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Direito 100 Ficha 
submetida

Gonçalo José 
Cunha Fontes

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Mestre Informática 50 Ficha 
submetida

Henrique José 
Monteiro Oliveira

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor

Engenharia 
Electrotécnica e de 
Computadores

100 Ficha 
submetida

Hugo Daniel da 
Cunha Lança 
Silva

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor Direito 100 Ficha 

submetida

Isabel Cristina 
Guimarães 
Ferreira Crujo

Assistente ou 
equivalente Licenciado Gestão de Empresas 30 Ficha 

submetida

Isabel Sofia 
Sousa Brito

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor 481 - ciências 

informáticas 100 Ficha 
submetida

Professor Adjunto 
ou equivalente

Mestre Ciências Económicas e 
Empresariais

100 Ficha 
submetida

Página 142 de 147AINST/16/00007 — Relatório de autoavaliação institucional

09-10-2017http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1b2d7146-4b80-37ce-d8bf...


Isidro Lourenço 
Rodrigues Góis 
Féria

João Carlos da 
Silva Martins

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor

Engenharia 
Electrotécnica e 
Computadores

100 Ficha 
submetida

João da Cruz 
Largueiras 
Valadas

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Solicitadoria 55 Ficha 
submetida

João Filipe 
Cardoso Fitas

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Solicitadoria / Direito 45 Ficha 
submetida

João Filipe 
Fragoso dos 
Santos

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor Engenharia Civil e 

Ciências da Terra 100 Ficha 
submetida

João Miguel 
Guerreiro Coelho

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Gestão de Empresas 35 Ficha 
submetida

João Paulo de 
Almeida Lança 
Trindade

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre

CNAEF 481 - Mestrado 
em Gestão da 
Informação nas 
Organizações

100 Ficha 
submetida

João Paulo 
Mestre Pinheiro 
Ramos e Barros

Professor 
Coordenador ou 
equivalente

Doutor

Engenharia 
Electrotécnica - 
Especialidade de 
Sistemas Digitais

100 Ficha 
submetida

Jorge Hermínio 
da Silva Dias 
Pires

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Ciencias Empresariales 100 Ficha 
submetida

José Filipe Pires 
dos Reis

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor Gestão 100 Ficha 

submetida
José Francisco 
Xavier

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor Direito Constitucional 100 Ficha 

submetida
José Jacinto 
Descalço Bilau

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor Gestão 100 Ficha 

submetida

José Jasnau 
Caeiro

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor

Engenharia 
Electrotécnica e de 
Computadores

100 Ficha 
submetida

José Manuel 
Lança Amador

Assistente ou 
equivalente Licenciado Gestão de Empresas 25 Ficha 

submetida

Luís André da 
Rocha Rosário

Equiparado a 
Assistente ou 
equivalente

Mestre Engenharia Informática 100 Ficha 
submetida

Luís Carlos da 
Silva Bruno

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor Engenharia Informática 

e de Computadores 100 Ficha 
submetida

Luís Filipe 
Barbosa Proença 
Alves Domingues

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre Estatística e 

Optimização 100 Ficha 
submetida

Luís Filipe Nobre 
Horta Batista 
Garcia

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre

Engenharia 
Electrotécnica e de 
Computadores

100 Ficha 
submetida

Luís Manuel 
Lopes Branco 
Pica

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Mestre Direito 55 Ficha 
submetida

Luís Miguel 
Gomes Tavares

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre

Engenharia 
Electrotécnica e de 
Computadores

100 Ficha 
submetida

Luís Miguel 
Pinheiro da Luz

Assistente ou 
equivalente Mestre Sistemas de Informação 

Geográfica 100 Ficha 
submetida

Mafalda Sofia da 
Silva Rosa

Assistente ou 
equivalente Licenciado Gestão de Empresa 45 Ficha 

submetida
Manuel David 
Rodrigues 
Masseno

Professor Adjunto 
ou equivalente Licenciado 380 - Direito 100 Ficha 

submetida

Margarida Rebelo 
dos Santos 
Silveira

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre

Educação na área de 
“Metodologia do Ensino 
das Ciências"

100 Ficha 
submetida

Maria Adelaide 
Rodrigues Tareco

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre Ciências Económicas e 

Empresariais 100 Ficha 
submetida

Maria Clara 
Pereira Pires

Professor Adjunto 
ou equivalente

Doutor Gestão - Finanças 100 Ficha 
submetida
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Maria do 
Sacramento 
Bombaça Basílio

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor Gestão / Finanças 100 Ficha 

submetida

Maria Isabel 
Costa Gonçalves 
Valente

Equiparado a 
Assistente ou 
equivalente

Mestre
Gestão de Empresas - 
Especialização em 
Finanças

100 Ficha 
submetida

Maria Isabel de 
Magalhães 
Colaço

Assistente ou 
equivalente Mestre Matemática Aplicada 100 Ficha 

submetida

Maria Manuel 
Santos Rodrigues

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre Economia Internacional 100 Ficha 

submetida
Maria Manuela 
Duarte de Oliveira 
Azevedo

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre Ciências de Educação 100 Ficha 

submetida

Maria Teresa de 
Abreu Luís 
Godinho

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor

Estatistica e 
Investigação 
Operacional - 
especialidade de 
otimização

100 Ficha 
submetida

Marinêz de 
Oliveira Xavier

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor Direito Civil 100 Ficha 

submetida

Mário Filipe Jacob 
Caeiro Borralho

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Solicitadoria 45 Ficha 
submetida

Marlene 
Alexandra 
Ferreira Mendes

Equiparado a 
Assistente ou 
equivalente

Mestre Direito 100 Ficha 
submetida

Marta Isabel 
Casteleiro Amaral

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor Turismo 100 Ficha 

submetida
Nuno Caetano 
Lopes Barros 
Poiares

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor Sociologia do Direito 50 Ficha 

submetida

Nuno Sidónio 
Andrade Pereira

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre Física 100 Ficha 

submetida

Orlando Manuel 
Barrocas Roque

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre

Título de 
especialista (DL 
206/2009)

Contabilidade 100 Ficha 
submetida

Paulo Daniel 
Peres Cavaco

Equiparado a 
Assistente ou 
equivalente

Licenciado Direito 50 Ficha 
submetida

Pedro Manuel 
Mendonça da 
Silva Cravo

Equiparado a 
Assistente ou 
equivalente

Licenciado Turismo 100 Ficha 
submetida

Ricardo José 
Barrocas Roque

Assistente ou 
equivalente Licenciado Gestão de Empresas 25 Ficha 

submetida
Rui Alberto da 
Silva Martins 
Isidoro

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor

Segurança e Higiene no 
Trabalho e Materiais de 
Construção

100 Ficha 
submetida

Rui Miguel Soares 
Silva

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor

Engenharia 
Electrotecnica e de 
Computadores

100 Ficha 
submetida

Sandra Isabel 
Rodrigues Bailoa

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor Gestão 100 Ficha 

submetida

Sascha Johann 
Josef Geng

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Engenharia Informática 50 Ficha 
submetida

Sílvia Maria 
Cunha de Brito 
Graça

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Ciências Empresas 55 Ficha 
submetida

Sónia Isabel 
Duarte Vieira

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor Direção de Empresas e 

Sociologia 100 Ficha 
submetida

Tânia Isabel 
Pereira Ângelo

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Direito Ficha 
submetida

Teresa Maria 
Pires Monteiro

Professor Adjunto 
ou equivalente Mestre matemática 100 Ficha 

submetida
Victor Manuel do 
Sacramento 
Figueira

Professor Adjunto 
ou equivalente Doutor Turismo 100 Ficha 

submetida

Doutor Geologia de Engenharia 100
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Sofia Maria 
Mesquita Soares

Professor Adjunto 
ou equivalente

Ficha 
submetida

Alexandra Pereira 
Cortez

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Solicitadoria Ficha 
submetida

Ana Isabel 
Figueira Amante

Assistente 
convidado ou 
equivalente

Licenciado Ciências Empreariais 50 Ficha 
submetida

José Jorge 
Lampreia Branco 
de Anes

Assistente ou 
equivalente Licenciado

ÁREA CIENTIFICA DE 
GESTÃO DE 
EMPRESAS

50 Ficha 
submetida

6495

<sem resposta>

D5.2 - Corpo Docente

D5.2. Resumo do corpo docente / Teaching staff

Pessoal Docente / Teaching staff
Número de docentes / Number ETI / FTE
2009/10 2015/16 * 2009/10 2015/16 *

Tempo integral / Full Time
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs 29 29
Doutores especialistas / Specialist PhDs 1 1
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC) 0 0
Com título de especialista / With title of specialist 3 3
Outros docentes / Other teachers 21 21
Tempo parcial / Part Time
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs 4 2.05
Doutores especialistas / Specialist PhDs 0 0
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC) 1 0.3
Com título de especialista / With title of specialist 2 1.05
Outros docentes / Other teachers 17 7.55
Totais (por grau de qualificação) / Total (by degree)
Doutores não especialistas / Non specialist PhDs ** 33 31.05
Doutores especialistas / Specialist PhDs ** 1 1
Especialistas não doutorados (CTC) / Non PhD specialists (CTC) ** 1 0.3
Com título de especialista / With title of specialist ** 5 4.05
Outros docentes / Other teachers ** 38 28.55
Corpo docente total / Total teaching staff ** 78 64.95

D5.3 - Estabilidade e dinâmica de formação

D5.3. Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and training dynamic

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Número / 
Number

Percentagem / 
Percentage

Número de docentes em tempo integral com mais de 3 anos de contrato / Number of full 
time teachers with a link to the institution for a period over three years 65 61.1

Número de docentes em doutoramento há pelo menos 1 ano / Number of teachers 
registered in a doctoral programme for more than one year 9 16.3

D6. - Pessoal não docente

D6.1. e D6.2.

D6.1. Dotação de pessoal não docente:
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O número de funcionários não docentes na ESTIG é de 6 distribuídos pelas seguintes categorias: 2 Técnicos 
Superiores, 1 Assistente Técnico e 3 Assistentes Operacionais.

D6.1. Non academic staff:
The number of non-teaching staff at service at ESTIG is 6,, distributed through following categories: 2 Senior 
Technicians, 1 Technical Assistants and 3 Operational Assistants.

D6.2. Qualificação:
A ESTIG conta atualmente com seis funcionários não docentes. Três são licenciados e classificados nas 
categorias de técnico superior (dois) e na de assistente técnico (um). Os restantes três funcionários não são 
licenciados e pertencem à categoria de assistente operacional.
Os funcionários desenvolvem a sua atividade profissional na Portaria (dois), no Secretariado da Direção 
(um), no apoio aos laboratórios (um) e no gabinete de apoio ao ensino a distância (dois).

D6.2. Qualification:
ESTIG has at present 6 non-teaching employees. Three have a Degree and are ranked as senior technician 
(two) and assistant technician (one). The remaining three employees do not hold any degree and belong to 
the rank of operational assistant.
The workers perform their professional activity at the Concierge (two), in the Management Secretariat (one), 
in laboratories support (one) and in the support office for remote learning (two).

D.7. - Internacionalização

D.7. Internacionalização / Internationalisation

Nível de internacionalização / Internationalisation level %
Percentagem de estudantes estrangeiros matriculados na unidade orgânica / Percentage of foreign students enrolled in the 
unit 4.5

Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility 
programs (in) 2.8

Percentagem de estudantes em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility 
programs (out) 3.5

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 13
Mobilidade de docentes (out) / Teaching staff mobility (out) 7.6

D.8. - Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica)

D8. Investigação (Centros e Unidades no âmbito da Unidade Orgânica) / Research (Centres and Units of the 
Organic Unit)

Designação / Name
N.º Investigadores 
Doutorados /No. Researchers 
with a PhD

Classificação 
(FCT) / Mark

Laboratório UbiNET - Segurança Informática e Cibercrime 1 Não existe 
classificação

Laboratório de Sistemas Eletrónicos, Processamento de Sinal e 
Instrumentação 3 Não existe 

classificação

Laboratório de Materiais 1 Não existe 
classificação

Laboratório de Solos 1 Não existe 
classificação

LabSI2 - Laboratório de Sistemas de Informação e Interatividade 5 Não existe 
classificação

Laboratório de Turismo 4 Não existe 
classificação

Centro de Investigação em Economia e Gestão 7 Não existe 
classificação

CTS-UNINOVA - FCT UNL - Centro externo à ESTIG 1 Very Good
INESC-ID IST / UL Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, 
Investigação e Desenvolvimento em Lisboa (INESC ID/INESC/IST/UL- 
Centro externo à ESTIG

4 Very Good
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D.9. - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica

D9 - Serviços de apoio no âmbito da Unidade Orgânica / Support services of the Unit

Designação / Name Pessoal / Staff
Secretariado da Direção 1
Apoio Técnico aos Laboratórios 1
Portaria 2
Gabinete EaD 2
(4 Items) 6
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