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Últimas
               Novembro 2013

Agenda:
Sessão Solene de Abertura do ano letivo 2013/2014

II Semana Internacional do IPS

O IPS presente na Feira Internacional de Lisboa.

ESDRM - Dia Europeu da Alimentação e Cozinha Saudáveis

ESDRM - Ciclo de Palestras em viagens e relatos de aventuras

ESDRM - Curso de Formação O SALVAMENTO AQUÁTICO 

Eleições na ENSSEE (Rede Europeia das Ciências do Des-porto, 
Educação e Emprego)

CONGRESSO “Investigação, Inovação e Tecnologia: novos desa-
fios”

Roteiro do Empreendedorismo Jovem – IPS

Rede TIC & Sociedade

Coordenação da Unidade de Apoio à Empregabilidade e Em-
preendedorismo

Sistema de Garantia de Qualidade do IPS

Novos Cet’s registados

Pós-Graduação Domínio Cognitivo e Motor

Sessão Solene de Abertura do ano letivo 2013/2014

Decorreu no passado dia 28 de Outubro no auditório da ESDRM a sessão solene de abertura do ano 
letivo 2013/2014, com o seguinte programa:

Abertura pelo Presidente do Instituto, Professor Doutor Jorge Alberto Guerra Justino
Intervenção do Presidente da Federação Académica de Santarém (FAS), estudante Emanuel Campos
Entrega dos prémios Caixa Geral de Depósitos
- Melhores alunos das Escolas do IPS
- Poliempreende
Intervenção da Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Dra. Isaura Morais
Intervenção do Presidente do Conselho Geral Professor Doutor João Ramalho Ribeiro
Intervenção do Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Professor 
Doutor Joaquim Mourato
Homenagem à Federação Académica de Santarém (FAS)
Homenagem ao “trailer” e ultramaratonista Carlos Sá
Oração de Sapiência “Identidade Politécnica: Conhecimentos|Redes|Impactos”, proferida pela Professora 
Doutora Maria Potes Barbas, do Instituto Politécnico de Santarém



ESDRM - Ciclo de Palestras em viagens e relatos de aventuras

O português Francisco Lufinha bateu o recorde mundial de distância em kitesurf sem paragens percorrendo 
mais de 300 milhas náuticas! Com este feito uniu o norte ao sul do país (Gaia a Lagos) por mar e à velocidade do 
vento.
Agora vai estar na Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM) para partilhar a sua experiência e conheci-
mento! 
O evento decorre no próximo dia 14 de novembro, pelas 20h30 no auditório da ESDRM.
Mais informações e inscrições em: http://www.esdrm.pt/Documentos/Formacao/Folheto%20Viagens%20e%20
relatos%20de%20aventuras%20Francisco%20Lufinha.pdf

ESDRM - Curso de Formação O SALVAMENTO AQUÁTICO: Novas abordagens e metodo-
logias de aprendizagem

Vai decorrer nos próximos dias 16, 17, 23 e 24 de Novembro de 2013, na Escola Superior de Desporto de Rio 
Maior um curso de formação destinado a Treinadores de desporto, Professores de Educação Física e Professores 
das AEC’s.
Mais informações e inscrições em: http://www.esdrm.pt/Documentos/Formacao/Programa%20CURSO%20
DE%20FORMAÇÃO_SALVAMENTO%20AQUÁTICO.pdf

Eleições na ENSSEE (Rede Europeia das Ciências do De-
sporto, Educação e Emprego)

A Assembleia Geral da ENSSEE (Rede Europeia das Ciências do Desporto, 
Educação e Emprego) reelegeu por mais 2 anos (2013-2015) como Secre-
tário Geral, o Prof. Doutor Pedro Sequeira - Diretor da Unidade investi-
gação do IPS. A sede desta Associação mantém-se no IPS.

II Semana Internacional do IPS

Decorreu entre 28 e 31 de Outubro a II semana internacional do IPS, subordinada ao tema “More Education for a 
Richer World – opportunities to renewal”.

A semana contou com a participação de 17 pessoas provenientes da Universidad Técnica de Valencia; da Frie-
drich-Alexander Universitat Erlanger-Nurnberg; da VSB Technical University of Ostrava; da Mendel University 
of Brno; da Riga Technical University e da Zamosc University of Management. Os participantes tiveram oportu-
nidade de visitar e ficar a conhecer o IPS e suas Escolas, apresentar as suas instituições e debater, quer o tema 
proposto, quer os desafios que se colocam ao programa Erasmus no novo quadro de referência Erasmus Plus 
2014-2020. A troca de experiências foi profícua, a partilha uma constante e a informação sobre os procedimen-
tos e formas de trabalhar de cada instituição uma fonte de conhecimento e alargamento de horizontes.

No âmbito desta semana foi dado a conhecer aos participantes um pouco de Santarém, do Ribatejo e de Portu-
gal, tiveram lugar: visita guiada aos principais monumentos da cidade; visita à Feira da Gastronomia e deslocação 
a Óbidos , Nazaré e Fátima, ex-libris da nossa região que agradam a quem nos visita. Contribuímos assim para 
divulgar o IPS e o que de melhor se faz por cá, a cidade a região. O feedback manifestado pelos participantes foi 
bastante positivo.

O IPS presente na Feira In-
ternacional de Lisboa.

O Instituto Politécnico de San-
tarém estará presente na Feira In-
ternacional de Lisboa no âmbito 
do Festival de Inovação e Criativi-
dade que decorrerá de 14 a 17 de 
Novembro de 2013.

CONGRESSO “Investigação, Inovação e Tecnologia: novos desafios”

Irá decorrer  na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Santarém (ESSS) nos dias 6 e 7 de Fevereiro 
de 2014 o congresso subordinado ao tema “Investigação, Inovação e Tecnologia: novos desafios”
INSCRIÇÕES:
•Até ao dia 27 de Janeiro de 2014 (inclusive): Gratuita
•Depois do dia 27 de Janeiro de 2014: 10 euros (NIB do IPS: 0781 0112 0000 0006 4871 0 enviar o comprovativo 
de pagamento para congresso.uiips@gmail.com)
A inscrição pode ser feita no link: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE56U3ZKRGx1Vn
BsRmxzQzhZcmZuM1E6MQ
DATAS IMPORTANTES:
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

ESDRM - Dia Europeu da Alimentação e Cozinha Saudáveis

Seminário temático

No próximo dia 8 de Novembro, pelas 9:30 horas, na sala 1 da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, irá 
decorrer um seminário temático alusivo ao Dia Europeu da Alimentação e Cozinha Saudáveis. 

O seminário é aberto a toda a comunidade académica e objetiva a reflexão sobre o que é uma alimentação sau-
dável e de como poderemos adotar hábitos alimentares para uma vida mais saudável. 



Sistema de Garantia de Qualidade do IPS

Participar na “Últimas” acontece desde janeiro de 2013, constituindo-se o presente ano como aquele em que o 
Sistema de Garantia da Qualidade do Instituto Politécnico de Santarém (SGQIPS) começou a integrar dimensões 
importantes da cultura organizacional, relevando dimensões essenciais à qualidade, rumo à excelência.
A regularidade da participação na “Últimas” foi definida pela existência de necessidade de comunicação com 
toda a comunidade educativa, procurando ilustrar e dar conta das etapas previstas no processo de desenvolvi-
mento do projeto SGQIPS.
Em outubro de 2011 assumimos perante o Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, que em novembro 
de 2013 estaríamos em condições de iniciar a implementação do sistema em torno dos processos e processos de 
suporte que se constituem como organizadores da estrutura documental que o serve.
Na “Últimas” de novembro de 2013 pretendemos manifestar o nosso mais profundo reconhecimento a todos 
os diretores das unidades orgânicas (escolas e outras), ao administrador dos SAS, aos gestores e coordenadores 
locais de processo (num total de 54 pessoas), aos auditores internos, cujo envolvimento, saberes e competências, 
permitem concretizar o objetivo planeado: Apresentar o SGQIPS ao Senhor Presidente do IPSantarém na data 
planeada, para início de implementação.
E agora? Terminámos algo? Não! Apenas estamos em condições de assumir por inteiro que “ A Qualidade numa 
organização constrói-se e consolida-se pela mobilização do potencial humano de que a mesma dispõe” IN: “Últi-
mas, Maio 2013”
        O Pró-Presidente para o SGQIPS
         José Amendoeira
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Novos Cet’s registados

Foram registados e publicados em Diário da República os Cursos de Especialização Tecnológica (CET) a serem 
ministrados nas Escolas do Instituto Politécnico de Santarém.

Na ESDRM, o curso de Manutenção de Piscinas na Escola Superior de Desporto de Rio Maior do Instituto Poli-
técnico de Santarém, a partir do ano letivo de 2013-2014, inclusive, está registado e criado através do Despacho 
13158/2013e publicado no DR - 2.ª SERIE, Nº 199, de 15.10.2013, Pág. 30981, iniciando as aulas no dia 18 de 
novembro.

Na ESE, o curso de Acompanhamento de Crianças e Jovens, a partir do ano letivo de 2013-2014, inclusive, está 
registado e criado através do Despacho 13066/2013 e publicado no DRE - 2.ª SERIE, Nº 199, de 14.10.2013, Pág. 
30914, tendo iniciado já as aulas a 4 de novembro.

- O curso de Design Digital, a partir do ano letivo de 2013-2014, inclusive, está registado e criado através do 
Despacho 13156/2013 e publicado no do DR - 2.ª SERIE, Nº 199, de 15.10.2013, Pág. 30979, iniciando as aulas no 
dia 12 de novembro.

- O curso de Produção para os Média, a partir do ano letivo de 2013-2014, inclusive, está registado e criado 
através do Despacho 13159/2013 e publicado no do DR - 2.ª SERIE, Nº 199, de 15.10.2013, Pág. 30982.

Roteiro do Empreendedorismo Jovem – Instituto Politécnico de Santarém

A Fundação da Juventude, com o apoio e parceria da Agência Nacional para a Gestão do Programa Juventude 
em Ação, vai realizar o Roteiro do Empreendedorismo Jovem. Assim, durante o próximo trimestre, a Fundação 
pretende motivar os jovens, promover as suas competências empreendedoras e contribuir para o desenvolvi-
mento do espírito de iniciativa. 

Para ajudar na concretização destes objetivos, o Roteiro proporciona a apresentação de oportunidades, recursos 
e fontes de financiamento para projetos a ser realizados no âmbito do Programa Juventude em Ação. 

Todas estas finalidades serão trabalhadas sob a forma de objetivos gerais a serem atingidos pelos participantes 
no Roteiro, através de uma abordagem formativa e informativa, com a duração de um dia.

O Roteiro do Empreendedorismo vai passar por 16 distritos e realiza-se no dia 19 de Novembro, no Instituto Poli-
técnico de Santarém, Auditório da Escola Superior de Gestão.

O Roteiro do Empreendedorismo dirige-se, essencialmente, a jovens com idades entre os 18 e os 25 anos, in-
teressados no desenvolvimento do seu potencial empreendedor, estudantes universitários, recém-licenciados, 
desempregados, candidatos a primeiro emprego. 

A participação é livre mas sujeita a inscrição até ao dia 14 de Novembro.

Preencha, por favor, formulário através do link: 
https://docs.google.com/forms/d/1bjDMQAQrYVOGN2H6W3HwNpzXtpnrlCjEkXxoZXRxooA/viewform 

Rede TIC & Sociedade

Realizou-se no dia 29 de outubro na Escola Superior de Educação o evento de lançamento da Rede Tic & So-
ciedade (RTS), aliado ao lançamento da rede de Coordenadores Distritais para a Inclusão e Literacia Digitais da 
mesma RTS.

Patrocinada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), em parceria com a Escola Superior de Educação 
do Instituto Politécnico de Santarém, a nova Rede TIC & Sociedade pretende posicionar-se como plataforma 
nacional de promoção da inclusão e da literacia digitais, promovendo projetos e dando visibilidade aos agentes 
no território empenhados na redução do fosso digital, bem como na melhoria das qualificações dos nossos con-
cidadãos através das Tecnologias da Informação e Comunicação.

Para mais informação sobre o projeto consulte o endereço https://www.ticsociedade.pt/, apresentação Rede Tic 
E Sociedade Drª Ana Neves (Diretora do Departamento da Sociedade da Informação FCT)
http://prezi.com/avhfailpeb83/apresentacao_rede_tic_e_sociedade/?utm_campaign=share&utm_
medium=copy

Coordenação da Unidade de Apoio à Empregabilidade e 
Empreendedorismo

Por despacho do senhor Presidente do Instituto Politécnico, foi nomeada 
como coordenadora da Unidade de Apoio à Empregabilidade e Empreende-
dorismo a Professora Adjunta Maria Fernanda Pires, em acumulação com 
as atuais funções de direção da Unidade de Formação Profissional e Pós-
Secundária (IPSForm). Este despacho (nº118/2013), surge na sequência da 
aposentação do Professor Adjunto Fernando Lucas, da ESGT e anterior re-
sponsável pela coordenação da referida Unidade.
O despacho pode ser consultado na integra na plataforma de gestão docu-
mental (Gdoc).

Pós-Graduação Domínio Cognitivo e Motor

Iniciaram-se no passado dia 12 de Outubro as aulas da Pós-Graduação e Formação Especializada em Necessi-
dades Educativas Especiais, Domínio Cognitivo e Motor, resultante da parceria entre Instituto Politécnico de san-
tarém - Escola Superior de Educação e o Instituto Leopoldo Guimarães.  

Este curso decorre em Sintra, aos sábados, nas instalações da Escola EB 2-3 D. Carlos I, e o corpo docente pertence 
maioritáriamente à Escola Superior de Educação de Santarém.


