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Agenda:

Congresso “Investigação, Inovação e Tecno-
logia: novos desafios” 

Academia Politécnica de verão IPS-ESE

RCAAP - Políticas de Acesso Aberto

Programa Intensivo - ESES

O Programa Quarto Crescente

Movimento Portugal sem Beatas

Congresso “Investigação, Inovação e Tecnologia: novos desafios” 

Realizar-se-á dias 6 e 7 de Fevereiro de 2014 o Congresso “Investigação, Inovação e Tecnologia: novos de-
safios”, organizado pela Unidade de Investigação do IPSantarém – UIIPS, o qual pretende ser, um espaço 
de partilha de ideias, conhecimentos, projetos e publicações produzidas pelos docentes, estudantes e 
investigadores da comunidade nacional e internacional.

A inscrição pode ser feita a partir do dia 16 de Setembro de 2013 no site do IPS, na área da UIIPS: http://
www.ipsantarem.pt/arquivo/category/unidades/unidade-de-investigacao-uiips 

Submissão de resumos para comunicações/posters: Até 13 de Janeiro de 2014 (até às 23:59). 
Informação de aceitação:  Até 20 de Janeiro de 2014. 

Mais informações brevemente no site da UIIPS ou telefone: (+351) 243 309 520 Extensão: 01152 
e-mail: alexandra.gavela@sc.ipsantarem.pt



Academia Politécnica de verão IPS-ESE

Decorreu em Santarém, na Escola Superior de Educação, de 8 a 12 de julho, entre as 9h.00 e as 17h.00 a Aca-
demia Politécnica de Verão IPS-ESE.

Esta iniciativa do Conselho Pedagógico, apoiada pelo Centro de Apoio Pedagógico, docentes, funcionários não 
docentes e alunos da ESES, assumiu-se como um programa de ocupação lúdica, técnica, pedagógica e científica 
de jovens com Necessidades Educativas Especiais que tinham como objetivo frequentar uma instituição de en-
sino superior. 

Nesta Academia participaram cinco (5) jovens estudantes com idades compreendidas entre os 12 e os 36 anos 
de idade, 3 raparigas (a Daniela, a Madalena e a Pilar) e 2 rapazes (o Marco e o Tomás) em que quatro (4) deles 
têm trissomia 21 e um (1) tem paralisia cerebral.

A equipa multidisciplinar responsável pela organização, preparou um programa de atividades seguindo uma 
metodologia hands on que visou manter voluntários estudantes participantes numa atitude pro ativa na pre-
paração e dinamização de todo o programa. 

Importa igualmente salientar que a estreita ligação com as famílias foi  fulcral para o sucesso da iniciativa, uma 
vez que a sua ajuda foi determinante para ajudar a conhecer o perfil de cada jovem e o feedback diário, assim 
como a avaliação da iniciativa feita em conjunto, foram considerados como uma mais valia e muito relevantes 
para a confiança e sucesso da iniciativa.

Para consultar o resumo das atividades dos cinco dias da Academia, os objetivos da mesma, conhecer a equipa 
completa, assim como o programa de atividades que os jovens cumpriram, consulte o site: http://academia.ese.
iptantarem.pt 

Programa Intensivo - ESES

O e-skills IP - Competences for Collaboration and Knowledge Sharing in Digital Society, decorreu de 11 a 30 de 
Julho de 2013 na ESES e contou com a presença de 7 participantes da Pädagogische Hochschule Schwäbisch 
Gmünd / University of Education da Alemanha e 12 participantes da Universității de Vest din Timișoara da Romé-
nia.

O IP foi composto por diversas atividades no âmbito das e-skills, num total de 13 workshops a cargo de 12 tu-
tores, e também atividades sociais e lúdicas.

Terminado o IP, podemos dizer que o balanço final foi bastante positivo , sendo testemunho das várias ativi-
dades, curriculares e sociais o presente vídeo : http://www.youtube.com/watch?v=ckj28_DHDJs  (Visualização)  

RCAAP - Politicas de Acesso Aberto

No passado  dia 11 de Julho realizou-se em Coimbra a reunião de coordenação do Repositório Científico de 
Acesso Aberto de Portugal - RCAAP, a qual teve por objetivo fazer o balanço das atividades do primeiro semestre 
de 2013, bem como apresentar o plano de investimento para 2013/2014.

De salientar que da extensa agenda de trabalhos foram realçados aspetos muito importantes para as institu-
ições de ensino superior, no que diz respeito a novas políticas de depósito, disseminação e acesso à informação, 
tais como: 
Informação sobre as várias políticas de Acesso Aberto e o forte impacto a nível mundial como o Horizonte 2020, 
Politicas nos Estados Unidos, G8, OpenAire etc; a nível de Portugal Política de Acesso Aberto da FCT, e a aprovação 
da proposta de posicionamento do RCAAP relativamente à consulta pública da FCT, a qual pode ser consultada 
em: http://projeto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-apoio/remository?func=fileinfo&id=366

Foi ainda comunicado que será alterado o artº 50. Do Decreto-Lei 74/2006 sobre o depósito legal das disser-
tações de mestrado e as teses de doutoramento, que irá implicar preparar/rever regulamento e procedimentos 
internos nas instituições de ensino superior e com a DGEEC.

Está ainda a ser desenvolvido um sistema (Autenticus) que pretende divulgar Repositórios entre outras fontes 
de produção científica, de forma automática, certificadas e permitir aos vários stakeholders e utilizadores o uso 
e a divulgação de indicadores bibliométricos

Por último, foi solicitado que fosse divulgado junto dos departamentos de gestão de avaliação/gestão de in-
formação científica, das instituições de ensino superior , que está a ser pensado um referencial de sistema de 
gestão de informação de investigação, a pedido da FCT e de outros parceiros.
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O Programa Quarto Crescente

Foi lançado no dia 26 de julho pelas 15h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o programa Quarto Cres-
cente. Este tem a assinatura do Acordo de Parceria entre a Câmara Municipal de Santarém (CMS), a Federação 
Académica de Santarém, o Instituto Politécnico de Santarém, o Centro Social Interparoquial de Santarém, o Cen-
tro de Solidariedade Social – CCD Social de Santarém, a Junta de Freguesia de Marvila, a Junta de Freguesia de S. 
Nicolau, a Junta de Freguesia de S. Salvador e a Santa Casa da Misericórdia de Santarém.

Quarto Crescente é um programa que visa promover o alojamento de estudantes do ensino superior, durante 
um ano letivo, em domicílios de seniores residentes na cidade de Santarém, assente numa perspetiva intergera-
cional, de combate à solidão e revitalização da cidade. Pretende-se que o sénior disponibilize um quarto no seu 
domicílio para um estudante do ensino superior, com o compromisso de o estudante fazer o acompanhamento 
ao sénior.

O programa vai funcionar entre os meses de setembro a julho, de acordo com os anos letivos das Instituições do 
Ensino Superior de Santarém, de segunda a sexta-feira e nos períodos de fim de semana de forma facultativa.
O programa Quarto Crescente tem vários fatores positivos, visto fazer com que os mais idosos se sintam mais 
úteis, menos solitários, aumentando, por essa razão, a sua autoestima. Verifica-se ainda que acabam por desco-
brir muito do seu potencial, para além de estabelecerem uma relação de maior confiança com os mais jovens.

Quanto às condições de acesso ao programa Quarto Crescente podem ser consultadas em: http://www.ipsan-
tarem.pt/wp-content/uploads/2013/07/Flyer.pdf

Movimento Portugal sem Beatas

O Instituto Politécnico de Santarém e o Movimento Portugal sem Beatas, realizaram a sua primeira iniciativa 
conjunta enquanto parceiros, na recolha de beatas da via pública.
Esta iniciativa realizou-se no passado dia 13 de Julho, no Jardim da República em Santarém, reunindo cerca de 30 
voluntários que participaram numa das várias recolhas efetuadas pelo movimento PapaBeatas.
Esteve presente no local uma equipa de reportagem da SIC, a realizar uma reportagem sobre este tema. 

A atividade encerrou com a entrega simbólica do primeiro Beatão ao Instituto Politécnico de Santarém, por ter 
sido esta a entidade de ensino superior pioneira ,a nivel nacional, na adesão ao movimento em destaque. 
Estão previstas atividades no ínicia do ano letivo envolvendo a comunidade académica do IPSantarém para a 
divulgação do projeto e colaboração ativa nesta iniciativa de forma a estender a outras academias, comunidade 
em geral.


