
PRONÚNCIA SOBRE O RELATÓRIO PRELIMINAR DA CAE 
AINST/16/00007 

 
Tendo como referência o relatório preliminar da CAE relativo à avaliação institucional 
do Instituto Politécnico de Beja (AINST/16/00007) do qual foi dado conhecimento pela 
A3ES através de email em 09/03/2018, e no exercício da faculdade que nos foi conferida, 
vimos por este meio apresentar a pronúncia sobre o mesmo. 
Queremos, antes de mais registar com agrado a cordialidade e o espírito de missão 

demonstrados pelos elementos que constituíram a CAE. Por outro lado, não podemos 

deixar de referir que, à semelhança de outros documentos referentes à avaliação 

institucional ou de cursos, estes são encarados como oportunidades de melhoria, 

permitindo a correção e superação das fragilidades encontradas. 

Após a receção do documento, o mesmo foi disponibilizado à comunidade académica, 
através dos vários órgãos de gestão, revelando-se mais um elemento de reflexão e 
consciencialização dos pontos considerados como fracos ou fortes da instituição 
evidenciando-se as áreas passíveis de melhoria. 
 
A pronúncia que se segue tem como base os contributos de vários interlocutores e 
incidirá em alguns dos aspetos mencionados no relatório da CAE que nos pareceram de 
maior relevância, começando por referir as 3 recomendações finais: 
 
 
1 - Cumprir com o estipulado no artigo 16º do RJAES; 

De acordo com o referido no articulado mencionado, 

1 - Os resultados das Avaliações são públicos; 
2 - Os estabelecimentos de ensino superior devem assegurar especial publicidade aos 
documentos produzidos no âmbito dos processos de auto-avaliação, quer no seu interior 
quer no exterior; 
3 - Os relatórios de avaliação externa são divulgados publicamente, nomeadamente nos 
sítios da internet, do ministério da tutela e da instituição avaliada.  
 

o IPBeja, divulga todos os resultados internamente através da sua página web a toda a 

comunidade académica. Externamente, apenas o relatório da EUA estava para consulta 

ao público em geral. De acordo com a recomendação feita, encontram-se já disponíveis 

ao público, no sítio do IPBeja, o relatório de autoavaliação institucional, os relatórios de 

auto-avaliação dos cursos ministrados no IPBeja, assim como informação necessária 

para acesso ao sítio da A3ES relativamente às avaliações externas realizadas pela 

Agência até ao momento. 

2 - Cumprir com o estipulado no artigo 80º nº 1 do RJIES; 

Os Estatutos do Instituto Politécnico de Beja foram homologados por Despacho de Sua 
Excelência, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em 20 de agosto de 



2008, e publicados no Jornal Oficial, o Diário da República, 2.ª Série, n.º 169, de 2 de 
setembro de 2008, e iniciaram a sua vigência no dia 3 de setembro de 2008. 
Tal Despacho de homologação, nos termos legais aplicáveis, pressupõe uma verificação 
e confirmação de legalidade dos Estatutos, no âmbito dos poderes legais de tutela que 
são atribuídos ao Ministério. 

Em face dessa homologação, do ponto de vista jurídico, formal e material, qualquer 
reversão dessa situação, justificada na relatada desconformidade dos Estatutos, só 
poderá ser concretizada com a intervenção da Tutela, escapando, como certamente se 
concederá, à intervenção direta dos órgãos do IPBeja. 

Recorde-se ainda que a homologação se estende a um âmbito tanto de natureza formal 
ou adjetiva, referente ao procedimento anterior de preparação, elaboração, discussão 
e aprovação dos Estatutos, como de âmbito material, ligada ao seu conteúdo: estes 
Estatutos acham-se assim validados e confirmados juridicamente pelo órgão legalmente 
competente. 

Com o respeito que necessariamente se tributa, a nosso modesto ver, o enquadramento 
da orgânica atual dos Estatutos do IPBeja é acolhido na parte final do n.º 2 do artigo 80.º 
dos RJIES, nos termos do qual os “estatutos de cada instituição podem (…) criar órgãos 
com competências próprias no âmbito científico ou técnico-científico e no âmbito 
pedagógico”. 

Sem discutir sequer o mérito ou adequação da solução, foi nesse contexto de habilitação 
legal que o IPBeja optou por esta orgânica, que à data foi o escolhido em função de 
critérios de adequação à dimensão da Instituição, à necessidade de garantir a 
intercomunicabilidade de docentes em unidades curriculares comuns lecionadas em 
diferentes escolas, eficiência e eficácia ao nível de custos. 

A comprová-lo também, as dificuldades reiteradas em sucessivos processos eletivos, de 
constituição de listas para órgãos únicos e centrais, que poderiam também multiplicar-
se caso existissem vários desses órgãos por cada uma dessas unidades orgânicas, 
associado ao inerente perigo de perturbação de normal funcionamento da Instituição. 

Tal não significa que não devam discutir-se as soluções, que não possa promover-se um 
debate aberto e participado dos Estatutos e que, eventualmente, e por ação dos órgãos 
legal e estatutariamente competentes do Instituto, que não se proceda à sua revisão e 
modificação: este será inclusivamente o momento para o fazer, atendendo ao tempo 
decorrido desde a aprovação e implementação do sistema, à maturidade e evidências 
do atual modelo, e inclusivamente, à relevante visão de entidades externas, como será 
o caso titulado no presente relatório, que se assume, nesta dimensão particular, com 
um escopo construtivo e que deve ser devidamente valorizado e sopesado. 

Ainda relativamente ao referido neste ponto, está previsto desde a tomada de posse 

desta Presidência propor à discussão os Estatutos do IPBeja, os quais incluem as 

eventuais reformulações dos órgãos e suas competências, podendo assim vir a dar 

resposta a esta recomendação. Este processo passará por uma aprovação do Conselho 

Geral, como é definido no artigo nº 26 dos presentes Estatutos. 

 



3 - Aumentar o número de Especialistas com vista ao cumprimento do artigo 49 nº 1 

do RJIES; 

Relativamente a esta recomendação é de referir que a formação académica do corpo 

docente, número de doutores e especialistas tem vindo a aumentar como já é 

demonstrado no relatório de auto-avaliação apresentado, e esta será a tendência 

natural da sua evolução, sendo dada resposta, no período, definido, à exigência 

colocada. 

 

Outros aspetos a considerar 

 

Estratégias de combate ao insucesso e abandono 

O combate ao insucesso e abandono tem sido uma preocupação expressa no Despacho 

nº 15/PIBB/15 do Presidente do IPBeja, o qual destaca o papel relevante das comissões 

técnico-científicas dos cursos, constituídas por docentes e alunos dos vários anos 

curriculares, definindo a importância da realização de reuniões frequentes entre os seus 

elementos com os respetivos pares, articulando com as direções das Escolas e a 

Presidência. 

Para além disso criaram-se turmas 0, as quais procuram colmatar algumas insuficiências 

de formação prévia, bem como se dinamizou um breve curso de promoção do sucesso 

educativo para os alunos dos 1º anos, promovido pelo conselho pedagógico, no sentido 

de desenvolver competências básicas de aprendizagem no ensino superior. 

 

Aumento das taxas de empregabilidade nas áreas de formação 

As taxas de empregabilidade, dado o contexto regional, não nos parecem ser um dado 

particularmente negativo, tendo como referência os dados existentes no IEFP, quando 

comparados com os de outras regiões. Através de estudos internos realizados, existem 

dados que referem a existência de empregos temporários e estágios profissionais em 

empresas que não foram contabilizados nas fontes consultadas.  

Para além do exposto e numa tentativa de maior aproximação com o tecido empresarial, 

efetivou-se recentemente a colaboração com a UNIVERSIA (protocolo Santander), que 

se encontra integrado na Rede Internacional Trabalhando, a qual permite, a todos os 

utilizadores registados, o acesso a ofertas de trabalho e estágios, nacionais e 

internacionais, também ofertas exclusivas disponibilizadas apenas para os estudantes e 

diplomados do IPBeja. 

 

Aumento da investigação orientada e da prestação de serviços 



Pensamos que este será um aspeto em que o IPBeja deverá de facto apostar, embora se 

verifique já um considerável número de participações de docentes e alunos em 

atividades de investigação no âmbito dos cursos ministrados. Relativamente à 

investigação realizada por docentes, constatamos que um número significativo participa 

em Centros de investigação não sediados no IPBeja, dando continuidade aos estudos de 

mestrado e doutoramento nas instituições onde obtiveram esses graus académicos.  

De referir ainda que é reconhecido pelos órgãos de gestão o excesso de carga letiva a 

qual reduz a capacidade de incrementar a investigação. Esta é uma preocupação da 

Presidência que procurará amenizar esta insuficiência, dando apoio à implementação 

de projetos em articulação com a comunidade. Neste sentido pretende-se alargar o 

campo de ação do gabinete de projetos no sentido de facilitar as candidaturas a projetos 

de investigação e não apenas circunscrever a sua ação aos processos de financiamento. 

No que se refere à prestação de serviços cremos que de deve registar a existência de 

muitas iniciativas neste âmbito, embora algumas delas não se configurem numa 

tipologia de ações com financiamento externo, como as que se verificam com 

associações, autarquias, agrupamentos de escolas, hospitais, instituições desportivas e 

outras entidades públicas. 

 

Participação dos alunos nos órgãos de gestão 

Reconhecendo este ponto fraco, realizaram-se reuniões com estudantes no sentido de 

os sensibilizar para uma maior intervenção na vida académica existindo já algumas 

evidências da sua participação ao nível das reuniões do conselho geral e do conselho 

pedagógico. Estão em curso igualmente as eleições dos órgãos sociais da Associação 

Académica o que estamos em crer poderá prestar um contributo significativo para a 

dinâmica institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRONÚNCIA SOBRE O RELATÓRIO PRELIMINAR DA CAE 
AINST/16/00007 

 

With reference to the preliminary report of the EAC on the institutional evaluation of the 

Polytechnic Institute of Beja (IPBeja) (AINST/16/00007), which was formally sent by A3ES by 

email on March 9, 2018, and considering the right that was granted to our Institution, we hereby 

present our response to the report. 

First of all, we would like to highlight the cordiality and the spirit of mission shown by the 

members of the EAC. Moreover, it is essential to note that we regard this report, just like any 

other documents related to institutional evaluation or to the accreditation of study 

programmes, as opportunities for improvement and for overcoming identified weaknesses. 

Immediately after its reception, the document was made available to the academic community 

through the various managing bodies; the report was used as a basis for the reflection on the 

institution’s strengths and weaknesses as well as a tool for identifying areas to be improved. 

The following response is based on the contributions of various interlocutors and focuses on 

some of the aspects mentioned in the EAC’s report that seemed of more relevance to us. We 

would like to start by referring to the three final recommendations in the report: 

 

1 – To comply with what is stipulated in article 16 of RJAES 

According to the aforementioned article, 

1 - The results of the evaluations are public; 

2. Higher education establishments shall ensure special publicity for documents produced within self-assessment 

processes, both internally and externally; 

3 - External evaluation reports are made publicly available, namely on the websites of the Ministry and of the 

evaluated institution. 

 

the Polytechnic Institute of Beja (IPBeja) disseminates all results internally through its website 

to the entire academic community. Externally, only the EUA report was available for public 

consultation. According to the recommendation of the EAC, the institutional self-assessment 

report and the self-assessment reports of the study programmes offered by IPBeja are already 

available to the public on the Institution’s website. The necessary information for accessing the 

A3ES website and the external accreditation processes carried out by the Agency so far is also 

available. 

  

2 – To comply with what is stipulated in no. 1 of article 80 of RJIES 

The Statutes of the Polytechnic Institute of Beja were approved by Order of His Excellency, the 

Minister of Science, Technology and Higher Education, on August 20, 2008, and published in 

Diário da República, 2nd Series, no. 169, of September 2, 2008, and came into force on 

September 3, 2008. 



Such an approval Order, under the applicable legal terms, presupposes a verification and 

confirmation of the legality of the Statutes, within the scope of the legal powers that are 

attributed to the Ministry. 

Considering this homologation from a legal, formal and material point of view, any reversal of 

this situation, justified by the reported nonconformity of the Statutes, can thus only be carried 

out with the intervention of the Ministry and not by direct intervention of IPBeja’s bodies. 

It should also be noted that the homologation extends not only to a scope of both formal and 

adjective nature, which refers to the previous procedure of preparation, production, discussion 

and approval of the Statutes, but also to a material scope linked to its content: these Statutes 

are thus validated and legally confirmed by the legally competent body. 

With all due respect, in our modest view, the current organic structure in IPBeja’s Statutes is 

accepted in the final part of paragraph 2 of article 80 of RJIES, according to which the "statutes 

of each institution can [...] create bodies with their own competences in the scientific or 

technical-scientific sphere and within the pedagogical scope". 

Without even discussing the merit or adequacy of the solution, it was within this legal framework 

that IPBeja chose this organisation. At the time, this organisational structure was chosen based 

on the criterion of its adequacy to the size of the Institution, the need to guarantee 

intercommunication of teachers in curricular units taught in different schools, efficiency and 

cost-effectiveness. 

This is also confirmed by repeated difficulties in successive elective processes for the 

constitution of lists for single and central bodies, which could also be multiplied if there were 

several of these bodies for each of the organic units. Furthermore, there would be an inevitable 

risk of disturbing the normal functioning of the Institution. 

This does not mean that solutions should not be discussed, that an open debate about the 

Statutes cannot be promoted and that, if necessary, the Statutes are not reviewed and modified 

by action of the legally and statutorily competent bodies of the Institute. In fact, this may be the 

time to do so, given the time elapsed since the approval and implementation of the system, the 

maturity and evidence of the current model, and even the relevant view of external entities, as 

in the case of this report, which stands out, in this particular dimension, as a constructive 

contribution that must be duly valued and considered. 

As far as this point is concerned, it is important to highlight the fact that, since its inauguration, 

this Presidency has planned to promote a discussion of the Statutes of IPBeja. This may include 

a reformulation of the bodies and their competences, and may thus respond to this 

recommendation. This process will be approved by the General Council, as defined in article 26 

of the current Statutes. 

 

3 – To increase the number of Specialists in order to comply with no. 1 of article 49 of RJIES 

As regards this recommendation, it should be noted that the academic qualifications of the 

teaching staff have improved, i.e. the number of teachers with a PhD degree and of Specialists 

has increased, as shown in the self-assessment report presented. Considering this natural trend, 

it will be possible to meet what was required within the specified time period. 

 



Other aspects to consider 

 

Strategies to fight failure and abandonment 

The fight against failure and abandonment has been a concern expressed in IPBeja's Order 15 / 

PIPB/15, which not only highlights the relevant role of the Technical-scientific and Pedagogic 

Committees of the study programmes, made up of teachers and students of the various 

curricular years, but also emphasises the importance of regular meetings between its members 

and their peers as well as the relevance of the articulation with the School Directors and the 

Presidency. 

In addition, introductory classes to some subjects have been created (“Level 0” classes) as a way 

of giving students basic skills in those subjects, in which there are visible insufficiencies in 

students’ background knowledge. Furthermore, a short course promoted by the Pedagogic 

Council has been organised in order to promote educational success among first-year students 

by helping them develop basic study skills for higher education. 

 

Increased employment rates in training areas 

Given the regional context, employment rates do not seem to be particularly negative to us if 

we consider IEFP’s existing data as a reference, and when we compare these rates to those of 

other regions. Through in-house studies, there is data that indicates the existence of temporary 

jobs and professional internships in companies that were not considered in the consulted 

sources. 

In addition, and in an attempt to get closer to companies, a collaboration protocol with 

UNIVERSIA (Santander Protocol) has recently been signed. This protocol is integrated in the 

international network Trabalhando, which allows all registered users to access national and 

international job and internship offers as well as exclusive offers available only to IPBeja’s 

students and graduates. 

 

Increased targeted research and service providing 

We think that this is an aspect in which IPBeja should actually invest, although there is already 

a considerable participation of teachers and students in research activities within the study 

programmes. Regarding the research carried out by teachers, we can notice that a significant 

number of teachers participate in research centres not based in IPBeja, as they tend to continue 

their studies in the institutions where they obtained their master's and doctoral degrees. 

It should also be noted that management bodies recognize the excessive teaching load as an 

element that reduces the capacity to increase research. This is a concern of the Presidency, 

which will seek to improve the situation by supporting the implementation of projects in 

articulation with the community. Considering this objective, there is a plan to broaden the field 

of action of the Project Office in order to facilitate applications for research projects and to 

prevent that unit from being limited to funding processes. 

Regarding service providing, we would like to highlight that there are many initiatives in this 

field, although some of them may not fit into a typology of externally-funded actions, as those 



involving associations, municipalities, schools, hospitals, sports institutions and other public 

entities. 

 

Students’ participation in management bodies 

After recognising this weakness, meetings have been held with students in order to raise their 

awareness of the importance of greater intervention in academic life, and there is already some 

evidence of their increased attendance in the meetings of the General Council and the Pedagogic 

Council. Elections for the governing bodies of the Academic Association are also underway, 

which may make a significant contribution to the institutional dynamics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


