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Agenda:

Plano Estratégico - workshops

ESSS - 40º Aniversário

ESDRM - Inauguração Novas Instalações

- Palestra: Futebol para além dos livros 

- Seminário reflexão sobre o futebol feminino em 
Portugal

- II Jornadas Nacionais de Comunicação de Marke-
ting no Desporto

Cursos  EILC

Sistema de Garantia de Qualidade do IPS

Plano Estratégico – Workshops

Como é do conhecimento geral, a comissão para a elaboração do plano estratégico  do IPS para o perío-
do 2014/2020, está a promover um conjunto de workshops temáticos animados por personalidades ex-
ternas, com o propósito de nos ajudarem a refletirem sobre algumas temáticas essenciais que qualquer 
plano estratégico deve conter

Neste sentido, o primeiro desses workshops realizar-se-á no próximo dia 15 de Maio , no auditório da 
ESES e será subordinado ao tema. “ A qualidade do ensino prestado aos estudantes”. O animador será o 
Professor Alexandre Cruz, Provedor do estudante da Universidade de Aveiro

Está também agendado um outro workshop, a realizar no próximo dia 21 de Maio, o qual será animado 
pelo Engenheiro Paulo Pereira, Administrador da Renova, e subordinado ao tema “ Ensino Superior e 
Empregabilidade”.

Contamos com a presença de todos.



Seminário reflexão sobre o futebol feminino em Portugal

A Escola Superior de Desporto de Rio maior em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol realizará um 
seminário, no dia 19 de maio, entre as 9.00 e as 13.00, que terá como objetivo a promoção de um momento de 
reflexão sobre o futebol feminino em Portugal.

Contará com a presença de elementos da direção da FPF e do seu corpo técnico, bem como, de coordenadores 
técnicos de associações distritais, treinadores de clubes, dirigentes associativos e de clubes. 
Pretende-se promover a reflexão sobre alguns dados preliminares da caraterização do futebol feminino e a par-
tilha de boas práticas para o seu desenvolvimento.

Inscrições gratuitas mas obrigatórias com limitação de participantes.
Mais informações em: http://www.esdrm.pt/Ensino/FormacaoContinua/IndexFormacaoContinua.asp

ESCOLA SUPERIOR DE DESPORTO DE RIO MAIOR

Inauguração das Novas Instalações 

No próximo dia 24 de maio serão inauguradas oficialmente as 
novas instalações da ESDRM.

A ESDRM está edificada num complexo de dois edifícios - edi 
fício escolar com mais de 9 mil metros qua-drados de área e o 
refeitório com cerca de mil metros quadrados - numa área com 
cerca de 36 mil metros quadrados. 
Todo este moderno equipamento pretende dar a melhor res-
posta possível à oferta formativa da ESDRM.

Palestra: Futebol para além dos livros

A Escola Superior de Desporto de Rio Maior, no âmbito do seu projeto FutESDRM (de formação de treinadores, 
reflexão e partilha) e em cooperação com a coordenação dos cursos de licenciatura e mestrado em treino des-
portivo e do mestrado em psicologia do desporto e exercício, levará a efeito no próximo dia 16 de maio, entre 
as 10.00 e as 13.00h, um Workshop/Palestra denominada “Futebol para além dos livros”, com os misteres Álvaro 
Magalhães e Pedro Gomes.

Mais informações em: http://www.esdrm.pt/Ensino/FormacaoContinua/IndexFormacaoContinua.asp

A Cidade de Rio Maior dispõe agora de mais um equipamento de elevada qualidade, com potencial para aco-
modar mais estudantes, para além dos 800 nacionais e 30 estrangeiros (em mobilidade Erasmus) e mais traba-
lhadores, que contribui para a estratégia alinhada com a Cidade do Desporto. 

Sistema de Garantia de Qualidade no IPS

“ A Qualidade numa organização constrói-se e consolida-se pela mobilização do potencial humano de que a 
mesma dispõe”

No âmbito do Sistema de Garantia da Qualidade do IPS realizou-se a formação de auditores, da qual resultou um 
primeiro momento de consolidação da estrutura documental do SGQIPS. No dia 14 de maio decorrerá o primeiro 
momento de sistematização da estrutura documental, a propor ao Senhor Presidente do Instituto Politécnico de 
Santarém. 

A Pró-Presidência continua a desenvolver a sua atuação na constante interação com os dirigentes das diferentes 
Unidades Orgânicas, SAS e Serviços da Presidência, o que permitiu apresentar propostas exequíveis ao Senhor 
Presidente do IPS, salientando-se a sua pronta disponibilidade para discutir as propostas apresentadas. Destas 
salienta- se, pelo significado que tem, a nomeação dos Gestores de Processo e Coordenadores Locais de Proces-
so, a partir da indicação pelos respetivos dirigentes, ao Pró-Presidente. Decorrente deste processo realizar-se-á 
no dia 27 de maio o primeiro momento de interconhecimento entre os Gestores de Processo e os Coordena-
dores Locais de Processo. 

O Sistema de Garantia da Qualidade do Instituto Politécnico de Santarém, enquanto instrumento essencial para 
o desenvolvimento e reconhecimento do IPS, pelas instituições de avaliação e pela sociedade, nomeadamente 
as famílias e os candidatos que preferem o IPS como instituição educativa de acolhimento, só será exequível, se 
cada uma das pessoas que diariamente constroem o IPS, como instituição de pertença, contribua para que esta 
seja uma realidade.  

ESSS - 40º Aniversário

A Escola Superior de Saúde de Santarém comemora no pró-
ximo dia 16 de Maio o seu 40.º Aniversário ao serviço da co-
munidade e do ensino superior na formação de enfermeiros e 
profissionais especializados.
Neste sentido, a Diretora da Escola Superior de Saúde de San-
tarém tem o grato prazer de convidar V. Ex.ª a estar presente 
na cerimónia de comemoração do 40.º Aniversário da Escola 
que terá lugar no dia 16 de Maio de 2013, às 15 horas, no Au-
ditório Professora Maria de Lurdes Asseiro na ESSS.

II Jornadas Nacionais de Comunicação de Marketing no Desporto

A Escola Superior de Desporto de Rio Maior do Instituto Politécnico de Santarém, no âmbito do curso de licen-
ciatura em Gestão das Organizações desportivas vai organizar no próximo dia 28 de maio as II Jornadas Nacio-
nais de Comunicação de Marketing no Desporto.
Os temas em debate centram-se em torno do aumento da notoriedade dos programas desportivos, da atração 
de participantes para programas desportivos e de espectadores para eventos desportivos, no âmbito da oferta 
de serviços e eventos promovidos por diversos tipos de organizações desportivas: privadas lucrativas, associati-
vas e públicas.
Pretende-se fornecer aos profissionais pela gestão das organizações desportivas uma visão sobre a função da 
comunicação de marketing no desporto, dar a conhecer e discutir práticas de comunicação de marketing no 
desporto desenvolvidas por organizações desportivas nacionais.
Estarão presentes 8 profissionais e especialistas em comunicação de marketing aplicada ao contexto do despor-
to.  Profissionais e especialistas de clubes, SAD’s, eventos desportivos e lazer, câmaras municipais e entidades 
públicas com atribuições na promoção e desenvolvimento do desporto.
Nas Jornadas Nacionais de Comunicação de Marketing no Desporto salienta-se a participação de Marcos Castro 
Gestor de Marketing e Desporto e especialista em marketing digital, que irá tratar o tema: Social media marke-
ting no desporto, a comunicação de eventos e programas desportivos nas redes sociais.

Cursos EILC

A candidatura que o IPS realizou à organização de 2 cursos EILC foi aprovada pela Agência Nacional ProAlv, 
sendo ambos os cursos integralmente financiados.
Os cursos terão lugar nas instalações da ESGTS, nas duas primeiras semanas de setembro de 2013 e nas duas 
primeiras semanas de fevereiro de 2014. Em breve, estarão disponíveis mais informações sobre os cursos e res-
petivos processos de candidatura, no site da ProAlv.
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