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Agenda:

2º Colóquio da UIIPS – 3º Aniversário da UIIPS

IPS - Lista Protocolos no GDOC

IPS - Parceria com UL e a Martin Luther Universitat 
Halle Wittenberg

IPS - Investigação - Projeto de Cooperação

ESAS - Mostra Documental “A Escola e a região nos 
periódicos dos Alunos”

Comunicação do Pró-Presidente para o SGQIPS 
 
Mobilidade Erasmus – 2012/2013
 
Dia Aberto do IPS

START-AGRO – Empreendedorismo para o setor 
agroalimentar

IPS - Lista Protocolos no GDOC.

Encontra-se disponivel para consulta  na plataforma gdoc , a Listagem de Protocolos estabelecidos entre o 
IPS e as várias entidades nacionais e internacionais, bem como dos Acordos Bilaterais para Mobilidade ER-
ASMUS.

Os mesmos podem ser consultados no seguinte endereço:                      http://gdoc.ipsantarem.local

2º Colóquio da UIIPS – 3º Aniversário da UIIPS

A Unidade de Investigação do Instituto Politécnico de Santarém comemorou o seu 3º aniversário no pas-
sado dia 8 de Fevereiro de 2013. Para celebrar o evento organizou o 2º Colóquio da UIIPS, que teve lugar no 
auditório da Escola Superior de Educação de Santarém.

O colóquio contou com a presença dos seguintes oradores:
Presidente do IPS – Professor Doutor Jorge Justino e Diretor da UIIPS – Professor Doutor Pedro Sequeira, 
Eng.º António Campos da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, Dr. Nuno Pedroso (INPI 
– Instituto Nacional de Propriedade Industrial) e  a Professora Doutora Maria Barbas (ESES – Escola Superior 
de Educação de Santarém)



Dia Aberto do IPS

O Instituto Politécnico de Santarém irá realizar o Dia Aberto nas Escolas no próximo dia 7 de março de 2013. Pre-
tendemos com esta iniciativa divulgar a oferta formativa das nossas cinco escolas: Agrária, Desporto, Educação, 
Gestão e Tecnologia e Saúde.  

É nossa intenção levar essa informação a todos os estudantes das escolas básicas, secundárias e profissionais do 
distrito.

As atividades terão início nas Escolas do IPS pelas 10h e terminarão às 17h30, os alunos das escolas secundárias 
e profissionais terão assim a oportunidade de passar um dia na Escola que leciona o curso a que se pretendem 
candidatar, podendo experienciar novas situação na sua vida escolar. 

Mobilidade Erasmus – 2012/2013

No presente ano letivo o Instituto Politécnico de 
Santarém enviou em mobilidade Erasmus 43 es-
tudantes para vários países como: Itália, República 
Checa, Holanda, Escócia, Espanha, entre outros. Em 
mobilidade de estudantes para estágios foram 5 es-
tudantes e contamos enviar mais 10.

Os estágios tal, como a mobilidade para estudos, 
têm uma duração mínima de 3 meses e máxima de 
12, proporcionando excelentes oportunidades de 
investigação, trabalho e experiência profissional. 

START-AGRO – Empreendedorismo para o setor agroalimentar
 
Sensibilizar para o Empreendedorismo cerca de 900 pessoas da Lezíria do Tejo e do Médio Tejo, durante um pe-
ríodo de ano e meio, e capacitar para o desenvolvimento de projetos robustos é o objeto de uma candidatura 
apresentada esta semana pelo IPS, em cooperação com o TagusValley, ao Sistema de Apoio a Ações Coletivas, do 
Programa Compete.

Focado na capacitação de novos empreendedores para o setor agroalimentar, este programa terá três edições 
e cada uma decorrerá em duas fases: a primeira, com atividades em paralelo em Santarém e Abrantes, respeti-
vamente, nas instalações da ESAS e do TagusValley; a segunda, com atividades conjuntas, mas repartidas entre 
ambas as localizações.

Empresários e investigadores serão chamados a contribuir para a identificação de oportunidades e a criação de 
ideias promissoras de negócio, que os interessados irão desenvolver, num processo apoiado mas  competitivo, 
escrutinável de modo apropriado, estando reservado aos ganhadores de cada edição interessantes estímulos à 
incubação dos seus projetos. 

O START-AGRO é uma iniciativa interna ao IPS, partilhada entre a UA2ES, e a Direção da ESAS, aberta à coope-
ração com uma rede local de entidades parceiras para o fomento ao empreendedorismo e a criação de empresas 
inovadoras. Para o efeito, a ESAS criou uma linha de ação ESASInveste, à qual consignou a reutilização de um dos 
edifícios da Quinta do Galinheiro, para acolhimento dos novos empreendedores. 
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IPS - Parceria com UL e a Martin Luther Universitat Halle Wittenberg

O Instituto Politécnico de Santarém, em parceria com a Universidade de Lisboa e a Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg (Alemanha), assinou um protocolo na área do estudo e investigação  em Anticholinesterase 
actvity of purine nuclesides.

Neste protocolo, pelo IPS, são responsáveis por todas as aplicações inerentes ao projeto o professor coordenador 
principal, Jorge Alberto Guerra Justino e a equiparada a professora adjunta, Margarida Alexandra Patrício Gou-
lart de Medeiros. 

A duração do protocolo é de 20 anos, outros pontos do mesmo podem ser consultados na plataforma gdoc - 
http://gdoc.ipsantarem.local

ESAS - Mostra Documental “A Escola e a região nos periódicos dos Alunos”

Na sequência das anteriores mostras bibliográficas alusivas à efeméride da Escola, decorre até ao fim do mês, no 
átrio do Serviço de Documentação da ESAS a 3ª mostra documental “Na rota de 125 anos ao serviço das ciências 
agrárias em Santarém”, intitulada “A Escola e a região nos periódicos dos Alunos”.

Com a presente exposição pretende-se dar visibilidade aos principais periódicos editados pelos estudantes, dois 
deles da responsabilidade da Associação de Estudantes da ESAS.

Comunicação do Pró-Presidente para o SGQIPS

Cabendo entre outras competências, à Pró-presidência para SGQIPS, prever as necessidades de investimento na 
área da qualidade, garantindo o cumprimento dos requisitos legais, decorrentes da missão do ensino superior 
politécnico e concretamente do IPS, durante o mês de fevereiro ocorrerão algumas iniciativas.

Destacamos no âmbito do Sistema para a Garantia da Qualidade do IPS o início da formação de auditores inter-
nos para a garantia da qualidade e, o início de cooperação neste domínio com o Instituto Politécnico de Viana 
do Castelo, fortalecendo o protocolo de cooperação já existente entre as duas instituições. A realização de uma 
conferência, no final desta formação, que será proferida pela Pró-Presidente para o Sistema da Qualidade do 
referido Instituto e que se intitulada: “A auditoria como instrumento para a melhoria da qualidade no ensino 
superior. Relato de uma experiência.” 

Durante o mês de fevereiro vai ser iniciado o debate público interno no que concerne à definição da Política 
da Qualidade, dimensão imprescindível para o desenvolvimento do Sistema de Garantia da Qualidade do IPS, 
pelo que se apela a todos a participação no referido debate através dos meios que oportunamente estarão dis-
poníveis na página do Instituto/ Pró-Presidência para o Sistema de Garantia da Qualidade.

        O Pró-Presidente para o SGQIPS
         José Amendoeira

IPS - Investigação - Projeto de Cooperação

O Instituto Politécnico de Santarém, na pessoa do professor coordenador principal Jorge Alberto Guerra Justino 
integra a European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, with the action plan on “ Prevention 
and Early Diagnosis of Frailty and functional decline, Both Physical and Cognitive, in Older People”.

Esta cooperação envolve vários parceiros europeus e contribuirá em princípio para o estabelecimento de linhas 
gerais, a nível da Comunidade Europeia a desenvolver nesta área.

Em relação à mobilidade de docentes estiveram integrados neste programa 7 docentes, das 5 escolas do IPS. De 
salientar que enviaremos pela primeira vez um funcionário em mobilidade de staff. Não só cumprimos as metas 
estabelecidas em contrato com a Agência Nacional, como ultrapassámos o nº de mobilidades para estudos.


