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Agenda:
Sessão Solene de Abertura do Ano Letivo 2012/2013 

Protocolo Integração Rede Portuguesa para o Desenvolvi-
mento do Território + Conferência  “Áreas Urbanas Portugue-
sas 2014-2020: que futuro preparar”

Balanço da participação do IPS no Fórum Social do IPSS

Ações de formação POPH - IPS.FORM

Semana do Acesso Livre -  Open Access Week

UA2ES – Unid. Apoio Empregabilidade e Empreendedorismo

Lançamento do Laboratório de Ideias do Instituto Politécnico 
de Santarém

Encontro Nacional de Provedores do Estudante 

Contrato de Financiamento do Programa Operacional do 
Alentejo 2007-2013

ISEAD e IPS – Protocolo

FCCN e IPS – Acordo de cooperação

Ensino politécnico público com 99,82% dos seus cursos 
acreditados pela A3ES

IPS - Semana Internacional ERASMUS

Sessão Solene de Abertura do Ano Letivo 2012/2013 

No dia 22 de outubro, realizou-se a Sessão Solene de Abertura do Ano Letivo 2012/2013 do Instituto Polité-
cnico de Santarém.

A oração de Sapiência, foi proferida pelo Professor Doutor João Sobrinho Teixeira, Presidente do Conselho 
Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) e do Instituto Politécnico de Bragança, sobre o 
título “ Ensino Superior Politécnico: Presente e Futuro”.

Um dos momentos altos da sessão foi a atribuição do Título de Professor honnoris causa , ao Dr. Pedro Ma-
nuel Guedes de Passos Canavarro, Presidente da Fundação Passos Canavarro.

Foram igualmente momentos altos da sessão o discurso do Presidente do Instituto, Professor Doutor Jorge 
Justino, a intervenção do Vice presidente da Federação Académica de Santarém (FAS), Sandro Silva, a inter-
venção do Comandante Vicente de Moura, enquanto membro do Conselho Geral do IPS, e ainda a entrega 
dos prémios aos melhores alunos das Escolas do IPS (atribuido pela CGD); Prémio Poliempreende (entregues 
pela CGD e pela GARVAL), e um prémio no âmbito social, no valor de uma propina anual atribuído pela 
empresa Indoorvias (empresa fornecedora de controladores de energia elétrica) com sede em Rio Maior, ao 
aluno Luis Managem do 2º ano de Artes Plásticas e Multimédia.



Protocolo Integração Rede Portuguesa para o Desenvolvimento do Território + Confer-
ência  “Áreas Urbanas Portuguesas 2014-2020: que futuro preparar”

O Instituto do Território – Rede Portuguesa para o Desenvolvimento do Território e o Instituto Politécnico de San-
tarém acordaram, protocolarmente, a realização de um evento integrado no ciclo de conferências áreas urbanas 
14-20. Será realizada uma conferência subordinada ao tema “Áreas Urbanas Portuguesas 2014-2020: que futuro 
preparar?”, estando  agendado para o dia 30 de Novembro, em Santarém no auditório da ESGTS, do Instituto 
Politécnico de Santarém.

Balanço da participação do IPS no Fórum Social do IPSS

O Instituto Politécnico de Santarém, enquanto parceiro da Plataforma Supra Concelhia da Lezíria do Tejo, es-
trutura pertencente ao Centro Distrital de Santarém do Instituto de Segurança Social I.P., colaborou e esteve 
representado no Fórum Solidário - Encontro entre Gerações, realizado entre 25 e 27 de outubro, nas instalações 
do CNEMA.

Lançamento do Laboratório de Ideias do Instituto 
Politécnico de Santarém

A comunidade servida pelo Instituto Politécnico de Santarém 
vai passar a dispor, na Escola Superior Agrária, de um espaço 
experimental dedicado ao acolhimento de potenciais em-
preendedores, alunos, ex-alunos ou outros interessados da 
região na criação e desenvolvimento de projetos inovadores, 
que possam dar lugar à criação de empresas ou à adoção de 
projetos por empresas do tecido empresarial da região. 

Os utentes deste novo espaço, irão dispor de condições de tra-
balho em ambiente  vocacionado à inovação, que oferece fa-
cilidade de acesso a meios de comunicação, outras estruturas 
disponíveis na Escola e ainda, de facilitação de contactos com 
entidades de apoio ao setor e empresas do meio empresarial 
da região.

UA2ES – Unidade de Apoio à Empregabilidade e 
Empreendedorismo

Será lançado no próximo dia 13 de Novembro, o 10º Programa 
Poliempreende, na sede do Instituto Politécnico da Guarda, insti-
tuição responsável pela coordenação desta edição.
Este ano, estão a ser consideradas algumas novidades, designa-
damente uma maior atenção ao papel de tutores de projetos, a 
formação dos formadores em Empreendedorismo e uma maior 
divulgação dos resultados finais. 

Encontro Nacional de Provedores do Estudante. 

Os Provedores do Estudante das instituições de ensino superior portuguesas têm vindo a estreitar os contac-
tos entre si de modo a partilhar experiências, debater ideias, analisar a sua intervenção junto das academias, 
esclarecer dúvidas, e estruturar canais de comunicação que permitam apoiar as suas atividades. Nesse sentido, 
realizou-se, no Instituto Politécnico de Bragança, no dia 12 de Outubro de 2012, o II ENPE – Encontro Nacional 
de Provedores do Estudante. 

Para além do debate sobre o exercício, o enquadramento, a projeção e a expetativa da provedoria do estudante 
do ensino superior a nível nacional, este ano, o encontro contou com a participação da Defensora da Comuni-
dade Universitária da Universidade de Léon (Espanha).  A partilha de experiências ao nível ibérico é uma mais 
valia importante, no quadro deste debate, tendo em consideração a mobilidade crescente dos estudantes, do-
centes e funcionários, e a criação de um espaço educativo europeu. 

Encontra-se em discussão a alteração dos objetivos do programa, com vista a colocar, em pé de igualdade,  
a constituição de empresa e o registo de patente de ideia de negócio. Está igualmente a ser considerada a 
atribuição de mais prémios aos concorrentes.

Semana do Acesso Livre -  Open Access Week

Mais uma vez o IPS através da Unidade Biblioteca aderiu à Comemoração da Semana do Acesso Livre – Open Ac-
cess, todos os anos comemorada a nível nacional. A Unidade Biblioteca e as bibliotecas integradas, publicaram 
um poster online e, realizaram sessões de apresentação aos novos alunos sobre a temática do Acesso Livre ao 
Conhecimento, dando particular destaque ao Repositório do IPS (RCIPS) e ao Repositório Cientifico de Acesso 
Aberto de Portugal ( RCAAP).
Dos meios de divulgação utilizados, embora tenha sido privilegiado o contacto via digital, através do envio de 
informação por mail, destacam-se a utilização das páginas das bibliotecas, da página do Facebook da Unidade 
Biblioteca, fez-se também um contato pessoal ao nível das sessões de esclarecimento, debates e ainda alguns 
workshops.

Ações de formação POPH- IPS.FORM

Com vista à Qualificação dos Profissionais da Administração Pública Central  - POPH, foram aprovadas as seguintes 
ações de formação a serem ministradas no Instituto:

Ações concluídas: Gestão e Avaliação de Projetos (17/9 a 4/10)- 50 horas

Ação a decorrer: Gestão Financeira e Orçamental (8/10 a 20/12) – 120 horas
Ações a iniciar : Gestão para a Excelência e Qualidade (28/11 a 19/12) – 50 horas
Gestão de Recursos Humanos (a iniciar a 21/12, com cronograma a definir)
Contratação Pública (a iniciar a 21/12, com cronograma a definir)

Contrato de Financiamento do Programa Operacional do Alentejo 2007-2013

No âmbito do Contrato de Financiamento do Programa Operacional do Alentejo 2007-2013,a Autoridade de 
Gestão do Programa Operacional do Alentejo, também designado por INALENTEJO, enquanto autoridade de 
gestão, celebrou com o Instituto Politécnico de Santarém, entidade beneficiária, três contratos de co-financia-
mento. Estes contratos resultam da candidatura aprovada para co-financiamento do FEDER, apresentada pelo 
INALENTEJO, ao Regulamento Específico Sistema de Apoio a Infraestruturas Científicas e Tecnológicas.

Estes situam-se em três áreas específicas, a saber:

- Laboratório Comunicacional Hipermédia: da Real Life (RL) a Second Life (SL), sendo o montante de investimen-
to elegível, aprovado para a operação de €126.188,37 sendo a comparticipação do FEDER de€107.260,11 (85%);

- Laboratório de Investigação em Desporto e Saúde, o montante de investimento elegível aprovado para a op-
eração é de €523.029,36 sendo a comparticipação do FEDER de €444.574,96 (85%);

- Unidade de Sistemas de Agricultura e Sustentabilidade, o montante de investimento elegível aprovado para a 
operação é de €623.453,34 sendo a comparticipação do FEDER de €529.935,34 (85%).



ISEAD e IPS – Protocolo

O Instituto Politécnico de Santarém (IPS) e o Instituto Superior de Ensino Aberto e a Distância de Moçambique 
(ISEAD), estabeleceram um protocolo que se alicerça na modernização tecnológica das Instituições de Ensino Su-
perior, com vista a melhorar a qualidade das atividades de ensinar e aprender. O presente acordo tem como obje-
tivo fundamental, estabelecer uma cooperação académica, científica e cultural, em todos os campos de interesse 
comum, concordando, ambas as instituições em desenvolver projetos comuns, designadamente o apoio do IPS 
ao ISEAD na conceção, estruturação, design e virtualização dos cursos de Licenciatura e Mestrado, a desenvolver 
pelo Instituto Superior de Ensino Aberto a Distância.

FCCN e IPS – Acordo de cooperação

O instituto Politécnico de Santarém (IPS) e a Fundação para a Computação Nacional (FCCN), estabeleceram um 
acordo de cooperação tendo como objetivo fundamental estabelecer cooperação académica, científica e cul-
tural entre as duas instituições, em todos os campos de interesse comum. Fica ainda acordado o desenvolvi-
mento de projetos conjuntos, os quais não darão origem, salvo definição expressa em contrário, a qualquer fluxo 
financeiro.
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Ensino politécnico público com 99,82% dos seus cursos acreditados pela A3ES

Em comunicado do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), foi referido que a 
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), acreditou a maioria dos cursos de licenciatura e 
mestrado do ensino superior politécnico público (99,82%). O ensino superior politécnico público é aquele que 
apresenta os melhores resultados, entre todos os quatro sistemas de ensino superior português.

Segundo as palavras do presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, João So-
brinho Teixeira, “ um resultado absolutamente extraordinário, embora não surpreendente para quem conhece a 
realidade do ensino superior politécnico público em Portugal”.  Salientou ainda, que estes resultados se devem 
ao “enorme esforço de aposta na qualidade do ensino superior politécnico que tem sido desenvolvido nos últi-
mos anos, contribuindo decisivamente para a qualidade da formação dos jovens e dos ativos portugueses”. 

IPS - Semana Internacional ERASMUS

Esta semana que decorreu entre 29 de outubro e 2 de novembro, o IPS acolheu 13 docentes participantes na 
Semana Internacional Erasmus provenientes das universidades: Technologies Klaipeda State College, Lituânia; 
Gdansk University of Technology, Polónia; University of Pula, Croácia; Tomas Bata University, Mendel University in 
Brno e VSB Technická Univerzitá Ostrava, República Checa. Os participantes tiveram oportunidade de conhecer 
todas as Escolas do IPS, apresentar as suas instituições, as temáticas que lecionam e ainda, conhecer um pouco 
da região, tradições, cultura e gastronomia portuguesas.


