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Apresentação
Esta newsletter surge da necessidade de proceder à divulgação de algumas noticias importantes para a Comunidade Educativa do IPS .
Centralizar para divulgar será o lema desta Folha
Informativa, a qual tem uma periodicidade mensal, e será gerida pelos Serviços Centrais do IPS.
Reconhece-se mais uma vez o facto de aproximar sinergias a nível da comunicação e sobretudo
da informação interna do Instituto, que embora fisicamente disperso, terá que se confrontar cada
vez mais com uma politica de Unidade, perante
os novos desafios , marcados por um contexto
de mudança ao nível da reorganização da educação e neste caso específico do Ensino Superior.
Assim, desde já se solicita a todos os membros
da comunidade académica, inclusivé os responsáveis das Unidades Orgânicas, para a colaboração efetiva na construção desta newsletter.
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Reuniu no passado dia 21 de Maio, no IPS, a Politécnica
-Associação dos Institutos Politécnicos do Centro – com
a presença de: Prof. Nuno Mangas, Presidente do IP de
Leiria e da Politécnica, o Prof. RuiAntunes, Presidente do
IP de Coimbra, o Prof. Constantino Rei, Presidente do IP
da Guarda, o Prof. Fernando Sebastião, Presidente do IP
de Viseu, o Prof. Carlos Maia, Presidente do IPde Castelo
Branco, o Prof. Joaquim Mourato, Presidente do IP de
Portalegre, o Prof. Eugénio Pina deAlmeida, Presidente
do IP de Tomar e o Prof. Jorge Justino, Presidente do IP

de Santarém.
Entre outros assuntos, aprovou-se o Protocolo agora celebrado entre as referidas instituições cujo
propósito passa por:
- Promover a articulação de ciclos de estudos conferentes de grau, bem como outros cursos ou iniciativas
de formação, entre os seus associados
- Fomentar as relações de colaboração entre os seus associados, nomeadamente quanto à atribuição do
título de especialista, formação de júris de provas académicas e de concursos de recrutamento de pessoal, docente e não docente
- Desenvolver ações de cooperação, visando e facilitando a partilha de Recursos Humanos entre os seus
associados.

Eficiência Energética
Os serviços centrais do IPS têm vindo a tentar implementar medidas para a diminuição da fatura de energia elétrica. Destaca-se o apoio às duas equipas concorrentes ao
Projeto GREENCAMPUS “- para análise de eficiência energética (Residência de Estudantes e Edifício da ESES),
promovido pelo IN+, Centro de Estudos em Inovação,
Tecnologia e Politicas de Desenvolvimento, do Instituto
Superior Técnico, em parceria com a Inteli, a Self Energy
e o Programa MIT Portugal, dirigido a todos os agentes
do sector do Ensino Superior /Politécnico em Portugal.
Este programa tem como objectivo promover e estimular boas práticas de promoção da eficiência energética
e da utilização racional de energia, por parte dos estudantes, professores e gestores das próprias instalações.

Estes eventos irão decorrer no CNEMA, durante a Feira Nacional de Agricultura de Santarém, nos dias
8 e 9 de junho de 2012.
O 1º Fórum Ibérico do Tejo integra a análise científica e cultural dos problemas e das temáticas relacionadas com o Tejo Ibérico, os seus ecossistemas e as suas culturas ribeirinhas Taganas. Integra diversas
instituições de ensino superior, outras entidades e pessoas com afinidades nestas áreas.
O 3º Congresso Nacional da Cultura Avieira integra a dimensão económica e cultural do projeto com
painéis temáticos, nomeadamente sobre o barco, as artes de pesca, a casa palafítica e o património culinário, dimensões da preparação da candidatura a património nacional.
A organização é concretizada pelo Instituto Politécnico de Santarém, a Universidade de Castilla – La
Mancha e a CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal.
Paralelamente decorrerão 4 exposições temáticas, de barcos Avieiros, de fotografia, de pintura e de enormes âncoras metálicas achadas no Tejo perto de Abrantes e que se supõe serem dos antigos barcos de
água-acima.

Paralelamente colaborou num estudo da empresa INDOORVIAS através da colocação de Controladores de Energia
Elétrica na rede existente. O relatório apresentado permitiu
concluir que a utilização deste equipamento, permitirá
uma poupança em termos de custos energéticos na ordem
dos 10% face aos consumos registados até ao momento.

Dia do Instituto
Comemora-se no dia 5 de Junho de 2012, no Auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém
(Quinta do Mergulhão, Srª da Guia – Santarém), a sessão solene comemorativa do XXXII aniversário do
Instituto Politécnico de Santarém.
Será proferida a Oração de Sapiência “ Santarém e a Universidade em Portugal”, proferida pelo Excelentíssimo Senhor Professor Catedrático Jubilado da Universidade Técnica de Lisboa, Carlos – Antero
Ferreira.
Será também homenageado o Doutor José Miguel Correia Noras, Coordenador do Grupo “ Mais Saramago” e Investigador do Instituto de Estudos Regionais e Municipalismo “Alexandre Herculano”, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com a atribuição do Título de Professor honoris causa.
O programa está disponível na página do Instituto Politécnico de Santarém

Cultura Avieira

Diagnóstico à situação Arquivista do Estado
Integrado na Resolução do Conselho de Ministros nº12/2012 – Plano Estratégico de Racionalização e
redução de custos nas TIC, na Administração Pública, o Instituto Politécnico foi convocado para participar, no dia 8 de Maio, numa reunião, sobre a implementação da medida 15, que integra este documento
geral – Central eletrónica de arquivo do Estado.
Nesta reunião foram apresentados os objetivos da medida, assim como a estratégia a seguir. A liderança
do processo vai estar a cargo pela Agência Modernização Administrativa (AMA) e da Direção Geral de Arquivos – parte operacional, (DGARQ), estando já lançada a primeira etapa, que consta do preenchimento
de um questionário tipo, de modo a fazer o levantamento da situação dos Arquivos na Administração
Central.
O IPS, terá que entregar o documento, a partir da recolha de dados de todas as Escolas Superiores e
Serviços Sociais que o integram.

O projeto da cultura aviera é um projeto PRODER candidatado em 2009 ao INAlentejo. Em novembro de 2011
a sua avaliação foi prorrogada até julho de 2013, encontrando-se neste momento em fase de avaliação da reprogramação apresentada em 31 de janeiro de 2012.
No contexto do projeto de estratégia de eficiência Coletiva (EEC) vai ser realizado o 1ºFórum Ibérico do Tejo e o
3º Congresso da Cultura Avieira, bem como um conjunto
de Exposições Temáticas que irão acompanhar os eventos.

Ficha Técnica:
Diretor: Helder Pereira

Redação: Dina Rocha | Paulo GomesDesign e Fotografia: Ana Neto | Daniela João

Últimas nº

01

