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I - Avaliação da Instituição
Perguntas A1. e A2.

A1. Instituição de Ensino Superior:
Instituto Politécnico De Bragança
A2. Natureza da instituição:
<sem resposta>

Requisitos Gerais
A3. Projeto educativo, científico e cultural da Instituição.

A3.1. Projeto educativo, científico e cultural da Instituição.
Está definido e é coerente com a natureza politécnica e a missão da Instituição
A3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Retira-se do RAA que o IPB pretende contribuir para o desenvolvimento humano, científico e cultural,
constituindo-se um agente ativo na sustentabilidade e no desenvolvimento da região de
Trás-os-Montes, bem como contribuindo para os objetivos do país e da sua afirmação no mundo. As
grandes orientações do projeto educativo, científico e cultural do IPB são:
1. A consolidação e a permanente adequação de uma oferta formativa, de elevada qualidade e em
linha com as necessidades da região e do país, com a empregabilidade dos seus diplomados. 
2. A constante melhoria de processo de ensino e aprendizagem. 
3. A contínua qualificação e renovação do corpo docente e não docente e o fomento da atividade
científica, tecnológica e artística. 
4. A consolidação e afirmação do IPB como instituição internacional. 
Assinala-se que a CAE não encontrou evidências da existência formal do Projeto Educativo,
Científico e Cultural, embora tenha percecionado que a comunidade académica está familiarizada
com os seus eixos. 
Na visita foi possível constatar que, decorrente da recente eleição do Presidente do IPB, está em
curso a preparação do novo plano estratégico (2018-2022).

A4. Organização e gestão

A4.1. Órgãos de governo da Instituição e das suas Unidades Orgânicas estatutariamente
consagrados

A4.1.1 Órgãos de governo da Instituição e das suas Unidades Orgânicas estatutariamente
consagrados.
Existem, mas não satisfazem as condições legais ou não funcionam regularmente
A4.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O IPB cumpre o estipulado no RJIES em termos de órgãos em funcionamento.
São órgãos do IPB: o conselho geral, o presidente, o conselho de gestão, o conselho
técnico-científico e o conselho permanente. 
O conselho técnico-científico do IPB procura articular as unidades orgânicas no domínio
técnico-científico.
O conselho permanente é um órgão consultivo do IPB, composto pelo Presidente do IPB,
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Vice-Presidentes, Pró-Presidentes, Diretores das Unidades Orgânicas, Administrador dos SAS e
Administrador do IPB e
tem por objetivo a uniformização de políticas e procedimentos e a concertação de estratégias de
interesse global do Instituto.
O IPB ainda dispõe de um provedor do estudante, que é um docente do IPB, designado pelo
presidente do IPB, ouvido o órgão máximo dos estudantes.

Constituem-se como órgãos das Escolas: o diretor, o conselho técnico-científico e o conselho
pedagógico. Ainda dispõem de Departamentos para a coordenação científico-pedagógica. Também
existem as Comissões de Curso e os Diretores de Curso.

Contudo, durante a visita foi possível constatar o seguinte:
- A constituição do Conselho Pedagógico de cada Escola não assegura a paridade dos representantes
dos docentes e dos alunos, tal como prevê o n.º 1 do artigo 104.º do RJIES.
Como se pode ler no n.º 2 do artigo 45.º dos Estatutos do IPB, ao número igual entre os diretores de
curso e os estudantes, acresce o Presidente do órgão que é o Diretor da Escola.
- O Provedor do Estudante pertence a vários órgãos, designadamente ao Conselho Geral, ao
Conselho Científico da Escola Superior de Saúde e ainda ao Conselho Pedagógico da mesma Escola
pelo Mestrado em Enfermagem e Saúde Familiar, entrando em conflito com o n.º 3 do artigo 34.º
dos Estatutos do IPB, que estabelece de uma forma clara que o Provedor do Estudante não pode
desempenhar funções de gestão no IP nem nas suas Unidades Orgânicas.

Relativamente ao Conselho Pedagógico, o estabelecido no RJIES, na opinião desta CAE, não parece
permitir a leitura proposta na pronúncia, já que o n.º 2 do artigo 104º não retira a necessidade de se
cumprir o estabelecido no n.º 1. Assim, o argumento apresentado na pronúncia não faz alterar a
opinião da CAE, pelo que a referência a este respeito deve manter-se no relatório.

Quanto ao Provedor de Estudante, a pronúncia do IPB assenta na ideia de que a limitação da
condição de gestão está associada à existência de suplemento remuneratório, argumento que a CAE
não acompanha. O RJIES refere que o Provedor desenvolve a sua ação em articulação com os
diversos órgãos e serviços da instituição, mencionando mesmo o Conselho Pedagógico. Os Estatutos
do IPB acrescentam que o Provedor não pode desempenhar funções de gestão no IPB e nas suas
Unidades Orgânicas. Assim, a CAE considera que o espírito do RJIES, a este respeito, não está
garantido, sendo razoável levantar, em abstrato, a possibilidade de conflito. Pelo referido, a CAE é
da opinião de que a referência deve manter-se no relatório.

A4.2. Autonomia científica e pedagógica do estabelecimento

A4.2.1 É assegurada a autonomia científica e pedagógica do estabelecimento:
Em parte
A4.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.

Durante a visita foi possível verificar que a autonomia científica está assegurada através do regular
funcionamento dos Conselhos Técnico-Científicos das Escolas e do Conselho Técnico-Científico do
Instituto. A autonomia pedagógica também é assegurada pelos Conselhos Pedagógicos das Escolas.
Contudo, a imparidade na sua composição pode colocar em causa esta autonomia.
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A4.3. Participação de docentes, investigadores e estudantes no governo do estabelecimento

A4.3.1 É assegurada a participação de docentes, investigadores e estudantes no governo do
estabelecimento:
Sim
A4.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A participação no modelo de governação do IPB pelos docentes, pessoal não docente, estudantes e
membros dos diferentes órgãos de gestão, são a base da sustentabilidade institucional.
A representatividade dos estudantes, dos docentes e dos funcionários está, desde logo, assegurada
no órgão máximo da instituição - o Conselho Geral. Também no Conselho Permanente a participação
de todos os corpos, à exceção dos estudantes, está assegurada.
Ao nível das Escolas, os estudantes têm participação efetiva no Conselho Pedagógico.

Durante a visita, a CAE constatou existir um clima organizacional excelente, o que permitiu concluir
que a comunidade académica do IPB se sente tranquila com a estrutura organizativa e com os
mecanismos de participação na gestão das escolas e do Instituto.

A4.4. Sistema interno de garantia da qualidade

A4.4. Sistema interno de garantia da qualidade (artigo 4º, nº 1, alínea c) do RJAES):
Existe, a nível da Instituição, não estando certificado pela A3ES (campo A4.4.2)
A4.4.1. Evolução do sistema (no caso de sistema certificado pela A3ES).
Sistema interno de garantia da qualidade definido a nível da Instituição e certificado pela A3ES:
<sem resposta>
A4.4.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES)
Sistema interno de garantia da qualidade definido a nível da Instituição e ainda não certificado pela
A3ES:
Existe, a nível institucional, não estando certificado pela A3ES.

O IPB dispõe de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ-IPB) certificado desde 17 Fevereiro 2011
de acordo com a norma ISO 9001.
O SGQ-IPB inclui um Manual da Qualidade, o Planeamento da Qualidade, um Plano de Auditorias
internas e externas, a revisão do sistema e a definição dos procedimentos numa abordagem por
processos.

Constatou-se que, apesar da organização e da estratégia definidas, o Sistema ainda necessita de ser
alinhado com os referenciais da A3ES. A Presidência do IPB manifestou o desejo de a prazo propor o
seu SIGQ à certificação pela A3ES. 

A CAE considera que a informação partilhada pelo IPB na pronúncia, deixa claro o planeamento das
tarefas de desenvolvimento do SIGQ, até ao pedido de acreditação pela A3ES. A CAE sublinha este
compromisso e felicita a instituição. Esta preocupação do IPB vem ao encontro da referência feita
pela CAE no relatório, quando afirma que aquele desenvolvimento deve acontecer e que deve ser
aferido a prazo. 
Pelo referido, a CAE é da opinião de que a referência deve manter-se no relatório.

A CAE considera que a pronúncia veio esclarecer devidamente sobre a implementação do sistema de
avaliação de desempenho dos docentes, bem como sobre a sua eficácia, dentro dos limites legais,
através das progressões remuneratórias em resultado das avaliações.
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Pelo referido, a CAE é da opinião de que a referência feita no relatório preliminar, a este respeito,
deixa de fazer sentido, retirando-se neste relatório.

A5. Ensino

A5.1. Procura e acesso

A5.1.1. A instituição tem uma política de recrutamento de novos estudantes:
Sim
A5.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O RAA não responde ao tema da procura e do acesso, como se pretendia. Apenas refere as
atividades promocionais com vista à captação de alunos.
Relativamente aos resultados do CNA, verifica-se que a procura fica muito aquém do número de
vagas oferecidas. A explicação dada, durante a visita, é que as vagas são aproveitadas para os outros
públicos, regimes e concursos especiais e estudantes internacionais. Permitindo ainda alargar o
número de vagas para concursos especiais, por estas se definirem em percentagem das vagas
previstas para o CNA.
A aposta nos CTeSP per si e pela possibilidade de os seus diplomados prosseguirem estudos nas
licenciaturas e principalmente nos estudantes internacionais contribui fortemente para compensar a
fraca procura no CNA.

A5.2. Sucesso escolar

A5.2.1. A instituição tem políticas para promover o sucesso escolar e a integração dos
estudantes:
Sim
A5.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
De acordo com o RAA, ao nível das licenciaturas, a taxa de sucesso escolar dos alunos do IPB ronda
os 60%, sendo que, nos cursos das áreas das tecnologias, esta taxa baixa para os 50%.
O primeiro ano curricular das licenciaturas é particularmente negativo, em termos de sucesso
escolar, com taxas inferiores a 40%, no caso dos cursos das áreas das tecnologias, havendo também
um abandono muito significativo de alunos - cerca de 20% dos alunos inscritos no 1.º ano
abandonam o curso.
Nos mestrados, a taxa de sucesso é superior a 80%, existindo, no entanto, um abandono muito
significativo entre os alunos que se encontram a desenvolver o trabalho de
dissertação/projeto/estágio (cerca de 30%).
A monitorização antes referida permite identificar um problema de sucesso escolar no IPB.
O IPB sinaliza os alunos com baixo sucesso escolar e faz uma caracterização em termos de contexto
social, económico, cultural,
antecedentes de formação e possíveis causas para o insucesso/abandono. A CAE alerta para a
necessidade de uniformização da definição de sucesso escolar usada pela instituição, dado se
constatar diversos modos de abordagem dessa questão.
No que respeita às estratégias para combate ao insucesso e abandono, o IPB tem apostado:
- na introdução de metodologias de avaliação contínua;
- nas aulas de recuperação nas UCs que apresentam indicadores abaixo da média;
- na implementação do paradigma PBL em módulos, conjuntos de UCs e cursos completos.
Estas práticas foram confirmadas durante a visita da CAE.
Contudo, ainda está por avaliar a eficácia das medidas implementadas.
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A5.3. Ligação à investigação orientada

A5.3.1. A instituição tem medidas que garantem o contacto dos estudantes com a
investigação orientada desde os primeiros anos:
Sim
A5.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A CAE constatou existirem, no IPB, práticas de envolvimento dos estudantes na investigação. Nos
diversos cursos, dos CTeSP aos Mestrados, estão previstos estágios, projetos e
dissertações/projetos/estágios, onde se promove a realização de desenvolvimento técnico e
experimental e a investigação aplicada, integrando os estudantes em empresas e outras
organizações. Desta forma os estudantes são incluídos nas equipas dos investigadores do IPB, como
é referido no RAA, onde coabitam vários níveis de ensino e bolseiros de investigação, promovendo
um contexto de aprendizagem baseada na prática, em equipa, multidisciplinar e, muitas vezes,
multicultural.
Destaca-se igualmente a integração dos estudantes em equipas de projetos de investigação aplicada
do IPB e financiados por diversos programas, nomeadamente, PORTUGAL 2020 (NORTE 2020 e
COMPETE 2020), PDR2020, PRODER, HORIZONTE 2020 e INTERREG IVC (SUDOE e POCTEP). 
Salientamos as seguintes práticas:
- Plataforma de dupla diplomação do IPB;
- Consórcio NOW Portugal;
- Laboratórios de Participação Pública;
- A implementação de PBL em CTESP através de 3 projetos-piloto de inovação pedagógica, na área
das TICE;
- A criação da plataforma Demola North Portugal no Brigantia EcoPark e gerida pelo IPB, em
colaboração com a equipa Demola Internacional (Finlândia).

A5.4. Inserção dos diplomados no mercado de trabalho

A5.4.1. A Instituição promove de forma eficaz a monitorização da empregabilidade e o apoio
aos estudantes para a sua inserção no mercado de trabalho:
Sim
A5.4.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A CAE confirmou, durante a visita, que o IPB dispõe de um Gabinete de Promoção do
Empreendedorismo e Empregabilidade, que assegura a adoção de políticas e iniciativas comuns a
todo o Instituto, sendo complementada por uma equipa de representantes de cada UO. São objetivos
deste gabinete, a prestação de serviços à comunidade estudantil do IPB, no apoio à criação de
empresas, e consequentemente a dinamização do autoemprego, bem como a pesquisa e divulgação
de ofertas de emprego, organização de estágios profissionais, organização de eventos de promoção
da empregabilidade e apoio em sessões de recrutamento. Destaca-se o protocolo do IPB com o
parque de ciência e tecnologia Brigantia EcoPark, a plataforma eletrónica “Comunidade.ipb.pt”, a
organização de estágios profissionais junto do IEFP e de estágios ao abrigo do protocolo com o
Banco Santander Totta.

A6. O corpo docente

A6.1. A Instituição dispõe de um corpo docente adequado e tem uma política de
recrutamento:
Em parte
A6.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O corpo docente global do IPB é de cerca de 416 ETIs, dos quais 73% em tempo integral, ainda que
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com diferenças substanciais entre escolas: 94% na ESA, 79% na ESTiG, 68% na ESE, 60% na EsACT
e 51% na ESSa. 
O IPB justifica a menor % de docentes em tempo integral na ESSa com a contratação de muitos
docentes especialistas para acompanhamento dos alunos na sua formação prática. 
Em termos globais, 27% dos docentes ETIs do IPB são convidados, ou 42% se considerarmos o
número total de docentes e não ETIs.
Quanto à qualificação do corpo docente, verifica-se que o IPB supera os requisitos estabelecidos no
artigo 49º do RJIES. De facto, considerando os 6788 alunos matriculados, verifica-se que existe um
docente ETI detentor do título de especialista ou do grau de doutor por cada 23 estudantes;
considerando apenas os doutores este rácio sobe ligeiramente para 25. Porém, se calcularmos o
rácio com base no nº de docentes e não ETIs, o seu valor desce para 1:20.
No conjunto dos docentes ETI do IPB, 70% são doutores e/ou especialistas e 62% são doutores em
tempo integral. 
De registar que a percentagem global para o IPB de docentes especialistas é de cerca de 12%, muito
abaixo do requisito legal fixado em 35% (artigo 49.º do RJIES). Foi comunicado à CAE que o IPB tem
procurado incentivar os seus docentes convidados a candidatar-se à obtenção do título de
especialista, mas sem sucesso. Ainda assim, foi possível confirmar que alguns dos docentes que
colaboram com o IPB desenvolvem uma atividade profissional e têm uma experiencia relevante nas
áreas em que lecionam. 
Ainda assim, existem diferenças na qualificação do corpo docente das Escolas.
O corpo docente do IPB é ainda relativamente jovem, sendo que 70% tem menos de 50 anos, com
diferenças entre escolas (ESA com 59% acima dos
50 anos).
Quanto à estabilidade e vinculação ao Instituto do seu corpo docente apurou-se que 72% dos
docentes em tempo integral têm contrato com mais de 3 anos. 

A7. A atividade científica e tecnológica

A7.1. Políticas de investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento
profissional de alto nível

A7.1.1. A Instituição tem uma política para a investigação orientada, o desenvolvimento
tecnológico e o desenvolvimento profissional de alto nível, e para a sua valorização
económica:
Sim
A7.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
No RAA, o IPB posiciona-se como uma instituição de referência na investigação aplicada em algumas
áreas de especialização, articuladas com a economia regional, a incrementar a sua participação em
redes internacionais e a sua capacidade de captação de financiamentos competitivos.
Durante a visita da CAE foi descrita a política de investigação do IPB, através de três grandes
objetivos estratégicos:
1 – Definição de áreas estratégicas de investigação aplicada no IPB e promover a integração dos
investigadores em unidades de investigação, prioritariamente nas que se encontram sedeadas na
instituição;
2 – Aumentar tanto a capacidade como a produção científicas da instituição e o seu impacto, em
particular nas áreas estratégicas;
3 – Promover a integração dos investigadores do IPB em redes internacionais de investigação.
O IPB tem Centros de Investigação próprios e muitos investigadores integrados em Centros externos.
De acordo com a estratégia seguida, com a apresentação recente à FCT de propostas de criação de
vários Centros de Investigação, prevê-se que a larga maioria dos seus investigadores estejam
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integrados nos seus próprios Centros.
Alguns indicadores bibliométricos demonstram bem a produção científica do IPB. A partir do ano
2000, a produção científica tem crescido continuamente, atingindo um total acumulado de 2145
referências indexadas na base de dados SCOPUS e de 1570 na Web of Science (WoS), das quais
cerca de 70% são artigos e 26% artigos em actas de conferências. Nos três últimos anos a produção
indexada foi de 201 referências em 2014, 252 em 2015, 272 em 2016 e até final de junho de 2017 já
existiam 151 obras indexadas. A WoS regista um h-index de 57 para o total das publicações do IPB e
uma média de 11.78 citações por artigo o que soma um total de 18.230 citações. O Repositório
Científico do IPB conta com mais de 12.200 publicações depositadas pelos investigadores do IPB, a
maioria em acesso aberto.
Esta produção científica reflete-se nos mais diversos Rankings, os quais colocam o IPB numa posição
de destaque no conjunto das instituições nacionais e mundiais.

A7.2. Políticas de prestação de serviços à comunidade

A7.2.1. A Instituição dispõe de uma política institucional consistente para a prestação de
serviços à comunidade, adequada à sua contribuição para o desenvolvimento regional e
nacional:
Sim
A7.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A CAE registou que o IPB tem uma ligação à comunidade muito intensa, consubstanciando-se em
inúmeras atividades, destacando-se as seguintes:
- Dinamizador da assinatura da Carta de Compromissos para Trás-os-Montes e Alto Douro;
- Participa em diversas entidades que têm por missão a promoção do desenvolvimento regional,
nomeadamente: TRANSTEC, CORANE, DESTEQUE, FRAH, IDARN, AECT;
- Parceiro do Parque de Ciência e Tecnologia - Brigantia EcoPark;
- Parceiro do Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos;
- Participa no Centro de Ciência Viva de Bragança.
A prestação de serviços está muito associada à investigação e aos projetos desenvolvidos no IPB,
tendo sido referido, durante a visita da CAE, o valor de 400.000€, que corresponde a cerca de 10%
do orçamento do Centro de Investigação de Montanha.

A7.3. Políticas de captação de receitas próprias

A7.3.1. A instituição tem uma política de captação de receitas próprias e o seu nível é
adequado:
Sim
A7.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O IPB tem seguido uma política de diversificação das fontes de financiamento. As transferências
provenientes do OE constituem uma parte importante do orçamento total. O IPB tem procurado
aumentar a sua capacidade de captação de receitas nos seguintes domínios:
- Prestação de serviços científicos e tecnológicos a organizações de diversos tipos.
- Prestação de serviços de investigação e desenvolvimento tecnológico para empresas.
- Prestação de serviços de formação. 
- Mecenato. 
- Serviços laboratoriais.
- Venda de produtos.
Segundo o RAA, em 2014, 2015 e 2016 foram obtidos os seguintes volumes de receitas (x 1000 €):
Propinas:
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4352.4 (15 %) / 4262 (15%) / 4581 (16%)
Receitas de fundos nacionais e comunitários para investigação e projetos de investimento e
modernização:
4993 (17.5%) / 4156 (14.9%) / 4333 (15.2%)
Receitas de Serviços:
691 (2%) / 1223 (4%) / 970 (3.4%)
Isto significa que as receitas próprias representam cerca de 35% do orçamento global do IPB.

A8. Políticas de colaboração nacional

A8.1. A Instituição dispõe de uma política institucional para a cooperação com outras
instituições nacionais:
Sim
A8.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Constata-se que o IPB, para além de relações de cooperação com outras instituições nacionais de
ensino superior, tem inúmeras atividades que envolvem autarquias locais, outras entidades públicas
e empresas da região.
Destacam-se algumas:
- APNOR, rede de ensino superior politécnico da região Norte, através da oferta de formação
conjunta e procura de outras sinergias na área da investigação. 
- Cooperação com a UTAD em projetos regionais, em particular no Parque de Ciência e Tecnologia
de Trás-os-Montes e Alto Douro.
- A cooperação com as restantes Universidades da região Norte, em particular com a Universidade
do Porto é também fundamental no domínio da investigação científica. 
- Com as autarquias de Bragança e de Mirandela, a cooperação é permanente e desenvolve-se em
todos os domínios: partilha de
infraestruturas e instalações, desenvolvimento conjunto de projetos (veja-se, por exemplo, o caso do
Brigantia EcoPark), atuação conjunta em ações de promoção da cultura e da saúde e outras. 
- Parcerias estabelecidas com as associações de Municípios e com as CIMs, como por exemplo a
ligação em fibra ótica entre os campos de Bragança e Mirandela.
- Escolas Profissionais e Escolas Secundárias da região, abrangendo também múltiplos domínios:
atualização pedagógica, partilha de recursos e coordenação e cooperação na oferta de formação
vocacional (CTeSP).
A CAE recebeu diversas evidências destas colaborações ao longo da visita. 

A9. Políticas de internacionalização

A9.1. A Instituição dispõe de uma política institucional para a internacionalização:
Sim
A9.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A internacionalização é uma força clara do IPB, ainda que existam desenvolvimentos diferentes
entre as Escolas e entre os fluxos IN e OUT. 
A estratégia de internacionalização do IPB passou pela criação de uma estrutura coordenada por um
Vice-Presidente, que envolve todas as unidades orgânicas do Instituto, docentes, técnicos e
estudantes. Uma evidência desta política consiste no associativismo estudantil internacional já
organizado no IPB (ex. Erasmus Student Network, Associação de Estudantes Africanos em Bragança
e a Associação de Estudantes Brasileiros do IPB). 
A preocupação com a simplificação dos procedimentos de creditação e de reconhecimento da
formação obtida em diversos contextos, a oferta formativa em língua inglesa, a prossecução de uma
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política de transparência, monitorização e disseminação dos resultados obtidos.
Alguns números da internacionalização no IPB referidos no RAA:
- Mais de 200 acordos bilaterais Erasmus;
- 900 estudantes e 300 staff em mobilidade por ano;
- 22% dos estudantes (inscritos e em mobilidade) possuem nacionalidade não-portuguesa, de 64
países distintos.
Durante a visita da CAE a presença de estudantes internacionais foi uma evidência.

A10. Instalações

A10.1. A Instituição dispõe de instalações com as características exigíveis à ministração de
ensino politécnico:
Em parte
A10.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Na generalidade as instalações são adequadas às atividades desenvolvidas pelo IPB.
Contudo, foi evidente a necessidade, urgente, de novas instalações para a ESS e de alojamento para
os estudantes, sendo que em Mirandela não existe nenhuma residência.

A11. Serviços de ação social

A11.1. São assegurados serviços de ação social:
Sim
A11.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Do RAA retira-se que os SAS prestam apoios sociais diretos e indiretos:
Bolsas de Estudo, Alimentação, Alojamento, Serviços de Saúde, Apoio às Atividades Desportivas e
Culturais, entre outros. Durante a visita da CAE foi possível validar esta informação.
Os serviços das cantinas e bares são prestados por administração direta.
Foi evidenciada a necessidade de aumentar a oferta de alojamento aos estudantes, tanto em
Bragança como em Mirandela.

A12. Informação para o exterior

A12.1. A Instituição publicita de forma adequada informação sobre a oferta educativa,
incluindo os relatórios de autoavaliação e avaliação externa e das decisões da Agência:
Sim
A12.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A CAE constatou que o IPB divulga a informação relevante aos stakeholders, respeitando os
requisitos legais. 

Requisitos Especificos
A13. Oferta educativa

A13.1. INSTITUTO POLITÉCNICO: A Instituição dispõe de, pelo menos:
- Duas escolas de áreas diferentes;
- Quatro ciclos de estudos de licenciatura acreditados, dois dos quais técnico-laboratoriais, em pelo
menos duas áreas diferentes compatíveis com a missão própria do ensino politécnico.
OUTRO ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO:A Instituição dispõe de,
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pelo menos:
- Um ciclo de estudos de licenciatura acreditado.
Sim
A13.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O IPB dispõe de cinco escolas, de 48 licenciaturas, 34 mestrados e 28 cursos Técnicos, diversos
técnico-laboratoriais, em diversas áreas científicas e compatíveis com a matriz politécnica. 

A14. Corpo docente

A14.1. No conjunto dos docentes e investigadores que desenvolvam atividade docente ou de
investigação, a qualquer título, na Instituição:
- A Instituição dispõe, no mínimo, de um especialista ou doutor por cada 30 estudantes;
- Pelo menos 15% são doutores em regime de tempo integral;
- Para além desses doutores, pelo menos 35% são especialistas (que poderão ser igualmente
detentores do grau de doutor).
Em parte
A14.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O corpo docente global do IPB é de cerca de 416 ETIs, dos quais 73% em tempo integral.
Quanto à qualificação do corpo docente, considerando os 6788 alunos matriculados, verifica-se que
existe um docente ETI detentor do título de especialista ou do grau de doutor por cada 23
estudantes, considerando apenas os doutores este rácio sobe ligeiramente para 25. Porém, se
calcularmos o rácio com base no nº de docentes e não ETIs, o seu valor desce para 1:20. Assim, o
requisito legal de um doutor ou especialista por cada 30 estudantes é superado.
No conjunto dos docentes ETI do IPB 70% são doutores e/ou especialistas e 62% são doutores em
tempo integral. 
De registar que a percentagem global para o IPB de docentes especialistas é de cerca de 12%, muito
abaixo do requisito legal fixado em 35% (artigo 49.º do RJIES). 
Ainda assim existem diferenças na qualificação do corpo docente das Escolas.

A15. Observações

A15. Observações
<sem resposta>

II - Avaliação das Unidades Orgânicas
B1. Ensino

B1.1. Adequação da oferta educativa
Apreciação geral da adequação da oferta formativa das Unidades Orgânicas da Instituição, face,
designadamente, à missão de uma Instituição de natureza politécnica.
Escola Superior Agrária
Iniciou a sua atividade pedagógica no ano letivo de 1986/7. Tem uma oferta formativa diversificada,
interligada entre os diferentes graus de ensino e complementar entre os vários cursos, das áreas do
ambiente, tecnologia alimentar, biotecnologia, entre outras. A ESA tem várias parcerias para levar a
cabo a oferta formativa. 

A procura é baixa no CNA e assenta nos concursos e regimes especiais e nos estudantes
internacionais.
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A oferta formativa da ESA, pela natureza da procura e pela empregabilidade dos diplomados, parece
ser adequada às necessidades da região. 
A oferta formativa enquadra-se na missão da Escola e na matriz politécnica.

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela
A ESCATM possui uma oferta formativa assente na Comunicação, Administração e Turismo, numa
lógica de formação prática, alinhada com formações CTESP, bem como de 1º e 2º ciclo oferecidas,
tanto por esta unidade orgânica, como por outras do IPB.
O projeto educativo da ESACTM está sustentado, num primeiro patamar, em cursos técnicos
superiores profissionais (CTeSP), orientados à resolução de problemas complexos, muito próximos
dos problemas reais das empresas e outras organizações, aproximando o ensino das necessidades
apresentadas pelo tecido socioeconómico.
As licenciaturas e os mestrados em funcionamento na ESACTM revestem-se de uma orientação
muito prática.

A oferta formativa mostra-se adequada às necessidades da região e articulada com a oferta das
restantes escolas do IPB.
A oferta formativa enquadra-se na missão da Escola e na matriz politécnica.

Escola Superior de Educação
A ESE, no período em análise, tinha 7 CTeSP, 10 Licenciaturas e 11 Mestrados. A Escola evoluiu
para áreas distintas da formação de educadores e professores, designadamente o desporto,
animação e produção artística, tradução, educação artística, entre outras. O carácter
profissionalizante da oferta formativa observa-se nos estágios de 30 ECTS de cada CTeSP e no facto
de em todas as licenciaturas haver unidades curriculares de Estágio ou de Iniciação Profissional. A
oferta formativa enquadra-se na missão da Escola e na matriz politécnica. 

Escola Superior de Saúde
A ESS, no período em análise, tinha 2 CTeSP, 5 Licenciaturas e 5 Mestrados, com 1166 alunos. A
Escola evoluiu para outras áreas que não enfermagem, como farmácia, gerontologia, ciências
biomédicas e dietética e nutrição. Apenas Farmácia não tem preenchido todas as vagas. A oferta
formativa enquadra-se na missão da Escola e na matriz politécnica. 

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
A ESTG, no ano letivo 2016/7, tinha em funcionamento 9 CTeSP, 12 Licenciaturas e 8 Mestrados,
com 2207 alunos. As áreas de formação e científicas são as seguintes: Informática e Comunicações;
Eletrotecnia e Automação; Construções Civis e Planeamento; Mecânica e Industrial; Tecnologia
Química e Biológica; Tecnologia Biomédica; Economia e Gestão. Os cursos de Engenharia Civil,
Tecnologia Biomédica e Tecnologia e Gestão Industrial têm apresentado maiores dificuldades de
procura. Parte das unidades curriculares, quando integram um número significativo de alunos
estrangeiros, são lecionadas em língua inglesa. A oferta formativa enquadra-se na missão da Escola
e na matriz politécnica. 

B1.2. Estudantes
Apreciação geral da evolução do número de estudantes nas Unidades Orgânicas.
Escola Superior Agrária
Segundo é referido no RAA, o preenchimento de vagas é de cerca de 70% para os cursos técnicos
superiores profissionais e licenciaturas e 60% para os cursos de mestrado. Este nível de procura
pode-se considerar razoável quando as formações de ciência agrárias têm uma baixa atratividade a
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nível nacional. 
O ingresso aos cursos de licenciatura da ESA pelo CNA é reduzido, sendo significativo os ingressos
pelos concursos e regimes especiais. Nos mestrados, cerca de 30% são estudantes internacionais.
A ESA vem apostando nos CTeSP, sendo que os ingressos já correspondem a cerca de 40% do total
de ingressos na ESA.
A larga maioria dos estudantes são oriundos da região Norte. 

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela
A procura é diversa para cada curso, sendo que, a par do CNA, são importantes outras vias de
ingresso, designadamente os diplomados de CET/CTeSP e os estudantes internacionais. O Design e
os Jogos Digitais, o Marketing e o Turismo são as formações com maior sucesso no CNA. As
restantes assentam noutras vias de ingresso. Na generalidade das formações, os estudantes são
oriundos da região Norte.

Escola Superior de Educação
À semelhança das outras Escolas, também na ESE a procura varia muito entre cursos, sendo que
alguns apresentam grande dificuldade para reunir o número mínimo de estudantes que garantam o
seu funcionamento. O CNA é a via principal de ingresso para a maioria dos cursos. No entanto, os
regimes e concursos especiais e os estudantes internacionais também assumem relevância. Quanto à
proveniência é de evidenciar que o maior número de estudantes é oriundo do distrito de Bragança,
verificando-se também grande incidência nos distritos do Porto, Braga, Vila Real e menor nos de
Viseu, Aveiro e do estrangeiro.

Escola Superior de Saúde
Os cursos da ESS têm elevada procura, sendo que apenas Farmácia tem revelado alguma dificuldade
para preencher as vagas. O CNA é a via principal de ingresso para a maioria dos cursos, exceto para
Gerontologia que ganham vantagem os estudantes de CET e, mais recentemente, de CTeSP. No
entanto, os regimes e concursos especiais e os estudantes internacionais também assumem
relevância para todas as formações. Quanto à proveniência é de evidenciar que o maior número de
estudantes continua a ser da região Norte.

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Dos 2207 alunos matriculados, 1645 encontram-se a frequentar os cursos de licenciatura, 319
alunos inscritos em mestrado e 243 alunos nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais – CTeSP’s,
o que equivale respetivamente a 74,5% em licenciaturas, 14,5% em mestrado e 11% em CTeSP.
Salienta-se que 40,8% dos ingressos foram provenientes de países estrangeiros. Os cursos da ESTG
têm revelado procura, recebendo alunos dos diferentes concursos e regimes. Os cursos de
Engenharia Civil, Tecnologia Biomédica e Tecnologia e Gestão Industrial têm apresentado maiores
dificuldades de procura. Quanto à proveniência nacional é de evidenciar que o maior número de
estudantes continua a ser da região Norte.

B1.3. Diplomados
Apreciação geral da evolução do número de diplomados nas Unidades Orgânicas.
Escola Superior Agrária
Quanto ao sucesso escolar nos diferentes ciclos de estudo, a CAE, face aos dados disponíveis, faz
uma avaliação bem diferente daquela que consta no texto do RAA, ficando abaixo da média nacional.
As tabelas das páginas 61 e 62 do RAA evidenciam a interpretação apresentada.
O percurso profissional dos diplomados no mercado de trabalho é seguido de uma forma regular
através da realização de inquéritos e da análise do número de ex-alunos inscritos no centro de
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emprego. Segundo o RAA, os resultados destas avaliações demonstram uma elevada capacidade de
integração dos diplomados da ESA, sendo que, relativo aos diplomados no ano letivo de 2014/2015,
aproximadamente 90% se encontram inseridos no mercado de trabalho ou em prossecução de
estudos, sendo que mais de 81% obteve colocação num período inferior a um ano após conclusão dos
estudos. 

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela
Quanto ao sucesso escolar, face aos dados disponíveis, confirma-se existir uma taxa baixa na
generalidade dos cursos de licenciatura. Não foi dado saber à CAE se a Escola acompanha as taxas
de conclusão dos seus ciclos de estudos através de uma monitorização contínua dos seus estudantes.
Sobre a empregabilidade dos diplomados da Escola, segundo o RAA, a percentagem de diplomados
que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos apresenta um valor de
84%, e a percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados
com a área do ciclo de estudos ser de 74%. Atendendo à região em que se insere a Escola, estes
registos são bastante positivos.

Escola Superior de Educação
Quanto ao sucesso escolar, face aos dados disponíveis, confirma-se existir uma taxa baixa na
generalidade dos cursos de licenciatura. As tabelas das páginas 116 e 117 do RAA evidenciam esta
leitura. A Escola diz acompanhar as taxas de conclusão dos seus ciclos de estudos.
Sobre a empregabilidade dos diplomados da Escola, segundo o RAA, a percentagem de diplomados
que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos apresenta um valor de
73%, e a percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados
com a área do ciclo de estudos ser de 76%. Atendendo à região em que se insere a Escola e às áreas
de formação, estes registos são positivos. 

Escola Superior de Saúde
Quanto ao sucesso escolar, face aos dados disponíveis, confirma-se que é a Escola do IPB com a taxa
de sucesso escolar mais elevada. De facto, esta taxa baixa nos mestrados, dada a habilitação obtida
apenas com a componente curricular, levando a que parte dos estudantes não concretizam o
projeto/estágio e, assim, não concluam o curso. Sobre a empregabilidade dos diplomados da Escola,
segundo o RAA, a percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de
concluído o ciclo de estudos apresenta um valor de 84%, e a percentagem de diplomados que
obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos ser de
83%.

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Quanto ao sucesso escolar, face aos dados disponíveis nas tabelas das páginas 163 a 165,
confirma-se que é baixo, acentuando-se nos cursos da área de engenharia. Sobre a empregabilidade
dos diplomados da Escola, segundo o RAA, a percentagem de diplomados que obtiveram emprego
até um ano depois de concluído o ciclo de estudos apresenta um valor de 71%, e a percentagem de
diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de
estudos ser de 75%.

B2. Corpo docente

B2.1. Adequação em número, qualificação e especialização
Apreciação geral da adequação do corpo docente das Unidades Orgânicas.
Escola Superior Agrária
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O corpo docente da ESA é constituído por 73 profesores em tempo integral, a que acrescem 10
Assistentes Convidados em regime de tempo parcial, perfazendo um total de 83 docentes e que
corresponde a um total de 78 ETI. No que refere à proporção entre alunos e o corpo docente, e
considerando os requisitos do artigo nº 49 do RJIES verifica-se para o rácio aluno/(doutorado e
especialista) um valor de 10, considerando o número total de docentes e ligeiramente superior, 11,
se considerarmos apenas os ETI. 
De acordo com os dados disponíveis, referentes ao período em análise, constata-se que a composição
do corpo docente da ESA é adequado em número. Cumpre todos os ratios, à exceção da taxa de
especialistas estipulada no artigo 49.º do RJIES, tendo apenas 4,9%.

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela
O corpo docente da ESCATM é composto por 65 ETI, sendo que 64% é doutor ou especialista,
superando o requisito legal. No que refere à proporção entre alunos e o corpo docente, e
considerando os requisitos do artigo nº 49 do RJIES verifica-se para o rácio aluno/(doutorado e
especialista) um valor de 23. De acordo com os dados disponíveis, referentes ao período em análise,
constata-se que a composição do corpo docente da ESCATM é adequado em número. Cumpre todos
os ratios, à exceção da taxa de especialistas estipulada no artigo 49.º do RJIES, tendo apenas 10,4%. 

Escola Superior de Educação
O corpo docente da ESE tem a seguinte composição: a) 115 docentes (equivalente a 92 ETI); 64
docentes no regime de tempo integral (equivalente a 64 ETI); b) 51 Docentes no Regime de Tempo
Parcial (equivalente a 28 ETI). No que respeita à distribuição dos docentes por grau académico, há
em regime de tempo integral: 46 doutores; 6 docentes com o título de especialista (2 dos quais são
doutores); 12 com outros graus. Em regime de tempo parcial, todos (6 ETI) são doutorados. Em
termos globais, 63% do corpo docente é doutor ou especialista, tendo um doutor ou especialista por
cada 21,5 alunos e apenas 7,1% de especialistas. Tendo em conta o estipulado no artigo 49.º do
RJIES, a ESE cumpre os critérios à exceção da taxa de especialistas. 

Escola Superior de Saúde
O corpo docente da ESS é composto por 50 docentes em regime de tempo integral, e 66 docentes
em tempo parcial (correspondendo a 29,7 ETI), estes fundamentalmente para acompanhamento
presencial de estágio, lecionar disciplinas ou grupos programáticos de disciplinas em áreas de
formação com marcada vertente profissionalizante. 75% dos docentes são doutores ou especialistas.
No que refere à proporção entre alunos e o corpo docente, e considerando os requisitos do artigo nº
49 do RJIES verifica-se para o rácio aluno/(doutorado e especialista) um valor de 17,4. 
De acordo com os dados disponíveis, referentes ao período em análise, constata-se que a composição
do corpo docente da ESS é adequado em número. Cumpre todos os ratios, à exceção da taxa de
especialistas estipulada no artigo 49.º do RJIES, tendo 32% (ligeiramente abaixo dos 35%).

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
O corpo docente da ESTG é composto por 103 docentes em regime de tempo integral e 52 docentes
em tempo parcial (correspondendo a 27,49 ETI). 71,3% dos docentes são doutores ou especialistas.
No que refere à proporção entre alunos e o corpo docente, e considerando os requisitos do artigo nº
49 do RJIES verifica-se para o rácio aluno/(doutorado e especialista) um valor de 23,6. 
De acordo com os dados disponíveis, referentes ao período em análise, constata-se que a composição
do corpo docente da ESTG é adequado em número. Cumpre todos os ratios, à exceção da taxa de
especialistas estipulada no artigo 49.º do RJIES, tendo apenas 3,2%. 

B2.2. Estabilidade e dinâmica de formação
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Apreciação geral do grau de estabilidade do corpo docente das Unidades Orgânicas.
Escola Superior Agrária
Corpo docente estável, sendo que 93,5% dos docentes estão em tempo integral com mais de 3 anos
de contrato. 
A dinâmica de formação na ESA já foi elevada, tendo atualmente mais de 90% dos docentes o grau
de doutor ou o título de especialista. 

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela 
Corpo docente pouco estável, contando apenas com 47,7% dos docentes em tempo integral com
mais de 3 anos de contrato. Mais de metade dos docentes tem um vínculo com a Escola de tempo
parcial. A dinâmica de formação, considerando o número de docentes em doutoramento há menos de
um ano (5) e o número de docentes não doutorados, considera-se razoável.

Escola Superior de Educação
Corpo docente razoavelmente estável, sendo que 67% dos docentes estão em tempo integral com
mais de 3 anos de contrato. A dinâmica de formação, considerando o número de docentes em
doutoramento há menos de um ano (11) e o número de docentes não doutorados, é bastante
satisfatória.

Escola Superior de Saúde
Corpo docente razoavelmente estável, sendo que apenas 39% dos docentes estão em tempo integral
com mais de 3 anos de contrato. A dinâmica de formação, considerando o número de docentes em
doutoramento há menos de um ano (2) e o número de docentes não doutorados, é fraca.

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Corpo docente estável, sendo que 66,5% dos docentes estão em tempo integral com mais de 3 anos
de contrato. A dinâmica de formação, considerando o número de docentes em doutoramento há
menos de um ano (9) e o número de docentes não doutorados, é boa.

Perguntas B3. a B5.

B3. Instalações
Apreciação geral da adequação das instalações das Unidades Orgânicas.
Escola Superior Agrária
Boas condições.

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela
Boas condições.

Escola Superior de Educação
Boas condições.

Escola Superior de Saúde
Insuficientes para a atividade que é desenvolvida, tendo que recorrer às instalações das outras
Escolas do IPB. É uma limitação muito reclamada, principalmente pelos estudantes.

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Boas condições.

B4. Atividades de investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento
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profissional de alto nível
Apreciação geral das atividades de investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e
desenvolvimento profissional de alto nível nas Unidades Orgânicas.
Escola Superior Agrária
A CAE verificou que as linhas de investigação, experimentação e desenvolvimento tecnológico,
seguidas na ESA, estão relacionadas com as áreas de formação ministradas, voltada para a
resolução dos problemas das empresas e outras entidades envolventes à Instituição e sobretudo
dirigida para o setor agroalimentar e florestas das zonas de montanha nos seus múltiplos usos e
aspetos, como é referido no RAA. Existe uma unidade de investigação - Centro de Investigação de
Montanha (CIMO), financiada pela FCT desde 2003.
No período 2012 - 2017, refere a ESA que teve em curso 82 projetos de investigação e
desenvolvimento tecnológico com financiamento externo.
Em resultado desta atividade, a produção científica do corpo docente da ESA, compreende a
publicação média de 134 artigos em revistas internacionais e nacionais com “referee”, nos últimos 5
anos. Acresce, em média por ano, 27 artigos em revistas internacionais e nacionais não indexadas,
26 livros e capítulos em livros internacionais e nacionais. Estes e outros dados demonstram a
elevada atividade de investigação e desenvolvimento tecnológico da ESA.

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela 
A CAE constatou que os docentes da ESCATM encontram-se dispersos por vários centros de
investigação, existindo neste momento uma política de os vir a integrar em centros do próprio IPB.
Foram identificadas inúmeras atividades de investigação e de transferência dos resultados para a
comunidade envolvente. 

Escola Superior de Educação
A situação apurada é semelhante à Escola anterior, em que os docentes estão dispersos por vários
centros de investigação externos, estando em curso uma política de inversão da situação. Também
foram identificadas inúmeras atividades de investigação. 

Escola Superior de Saúde
A situação apurada é semelhante à Escola anterior, em que os docentes estão dispersos por vários
centros de investigação externos, estando em curso uma política de inversão da situação. Também
foram identificadas inúmeras atividades de investigação. Faz-se nota de alguns números das
publicações dos docentes da Escola, nos últimos cinco anos:
- Artigos em revistas internacionais indexadas ao ISI/ Scopus- 66
- Artigos em revistas com revisão por pares não indexadas ao ISI / Scopus- 98
- Artigos em Proceedings indexados ao ISI/ Scopus- 26
- Artigos em Proceedings não-indexados ao ISI/Scopus - 172
- Capítulos de livro- 35
- Livros- 9
- Teses de mestrado/ Trabalhos de projeto desenvolvidos pelos alunos- 134 

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
A situação apurada é semelhante às restantes Escolas do IPB, em que os docentes estão dispersos
por vários centros de investigação externos, estando em curso uma política de inversão da situação.
Também foram identificadas inúmeras atividades de investigação. A produção científica da ESTG,
divulgada em revistas e conferências, entre 2012 e 2016, fixou-se em 1126
publicações/comunicações, distribuídas da seguinte forma: 109 livros ou capítulos de livros, 137
artigos em revistas indexados no ISI, 83 artigos em outras revistas, 131 artigos em conferências
indexados no ISI, 261 artigos em outras conferências e 405 pósteres ou resumos em conferências.
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B5. Produção artística
Apreciação geral das atividades de produção artística nas Unidades Orgânicas.
Escola Superior Agrária
Não é aplicável.

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela 
O RAA menciona várias iniciativas que se podem enquadrar nesta área e que proporciona um
impacto cultural interessante para a região em que a Escola está inserida.

Escola Superior de Educação
De acordo com o RAA, a ESE tem valorizado e promovido a produção artística enquanto prática de
investigação especifica que se desenvolve em três níveis: produção artística autónoma de docentes,
produção artística enquadrada nas atividades letivas e produção artística da comunidade educativa
da ESE não enquadrada em atividades letivas. Também apresenta uma lista das produções artísticas.

Escola Superior de Saúde
Não é aplicável.

Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Não é aplicável.

Perguntas B6. a B7.

B6. Prestação de serviços à comunidade
Apreciação geral das atividades de prestação de serviços à comunidade (incluindo atividades de
promoção cultural, artística e desportiva) nas Unidades Orgânicas.
Escola Superior Agrária
A ESA tem desenvolvido várias atividades de prestação de serviços à comunidade, incluindo diversas
atividades de promoção cultural e pedagógica, no âmbito dos vários cursos. O RAA apresenta essas
atividades, demonstrando a sua importância e abrangência.
O apoio técnico/estudos é prestado, em geral, no âmbito protocolos de colaboração com entidades
públicas e privadas, sendo de destacar a área da monitorização e avaliação ambiental, entre outras.
A nível do apoio laboratorial, dado o volume e a regularidades das amostras, são de destacar as
análises de solos e tecidos, de água, de alimentos, entre outras.

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela 
A ESCATM tem desenvolvido várias atividades de prestação de serviços à comunidade, como estão
identificadas no RAA. Resultam de colaborações com entidades públicas e privadas. Não foi possível
apurar o impacto financeiro dessa atividade.

Escola Superior de Educação
No RAA é referido que “No respeito pela sua natureza e missão, a principal atividade de prestação
de serviço à comunidade que a escola tem desenvolvido relaciona-se com o apoio à atividade letiva
de jardins de infância e escolas básicas, mediante os estágios que os alunos desta unidade orgânica
fazem nas instituições parceiras”. A CAE considera que existe potencial para se prestarem mais
serviços, contribuindo desta forma para a sustentabilidade económica da instituição. 

Escola Superior de Saúde 
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A ESS tem desenvolvido várias atividades de prestação de serviços à comunidade, como estão
identificadas no RAA. Resultam de colaborações com entidades públicas e privadas. Não foi possível
apurar o impacto financeiro dessa atividade.

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão 
A ESTG tem desenvolvido várias atividades de prestação de serviços à comunidade, como estão
identificadas no RAA. Resultam de colaborações com entidades públicas e privadas. Realçam-se os
serviços resultantes da atividade dos seguintes laboratórios: Laboratório de estruturas e resistência
de materiais (LERM); Laboratório de geotecnia (LG); Laboratório de materiais de construção (LMC);
Laboratório de processos químicos (LPQ); Laboratório de química analítica (LQA); Laboratório de
tecnologia mecânica (LTM); Laboratório de Biocombustíveis (LB). Foi indicado o valor de 42.032€
resultante dos serviços prestados pelos laboratórios. Acresce a prestação de serviços em formação,
projetos de co promoção com outras organizações.

B7. Colaboração nacional e internacional
Apreciação geral das atividades em cooperação nacional e internacional nas Unidades Orgânicas.
Escola Superior Agrária
A ESA dispõe de inúmeras parcerias, nacionais e internacionais, quer com instituições de ensino
superior quer com empresas, entidades públicas e outras.
Também se constata que ao nível da mobilidade de estudantes e docentes a performance é
extraordinária. Só em 2017 existiram 47 acordos para mobilidade de alunos e de docentes. Também
se destacam os acordos para atribuição de graus conjuntos, os acordos que preveem a colaboração
de docentes da ESA na lecionação de diferentes cursos e graus de ensino. Ao nível da investigação, a
ESA colabora com inúmeras instituições de I&D, associações e empresas internacionais no âmbito
de diferentes projetos financiados.

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela 
A ESCATM dispõe de inúmeras parcerias, nacionais e internacionais, quer com instituições de
ensino superior quer com empresas, entidades públicas e outras.
Destaca-se a cooperação já desenvolvida com inúmeras instituições de ensino superior, nacionais e
internacionais, que estão a promover a mobilidade a um número crescente de estudantes e de
docentes. 

Escola Superior de Educação
À semelhança das escolas anteriores, a ESE dispõe de inúmeras parcerias, nacionais e
internacionais, quer com instituições de ensino superior quer com entidades públicas e privadas.
Destaca-se, também, a cooperação já desenvolvida com inúmeras instituições de ensino superior,
nacionais e internacionais. 

Escola Superior de Saúde
À semelhança das escolas anteriores, a ESS dispõe de inúmeras parcerias, nacionais e internacionais,
quer com instituições de ensino superior, quer com entidades públicas e privadas.
Destaca-se, também, a cooperação já desenvolvida com inúmeras instituições de ensino superior,
nacionais e internacionais.

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
À semelhança das escolas anteriores, a ESTG dispõe de inúmeras parcerias, nacionais e
internacionais, quer com instituições de ensino superior, quer com entidades públicas e privadas.
Destaca-se, também, a cooperação já desenvolvida com inúmeras instituições de ensino superior,
nacionais e internacionais. Registou-se, no ano letivo de 2015/6, a mobilidade de 344 alunos,
envolvendo 72 instituições europeias, e mais de 80 docentes. A nível nacional destaca-se a APNOR,
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Associação dos Politécnicos do Norte.

B8. Sistema interno de garantia da qualidade

B8. Sistema interno de garantia da qualidade
No caso de o sistema estar definido a nível institucional (certificado ou não pela A3ES) preencher o
campo B8.3.
B8.1. Evolução do sistema (no caso de sistemas certificados a nível de Unidade Orgânica)
Apreciação geral da evolução dos sistemas certificados a nível de Unidade Orgânica, desde a sua
certificação.
<sem resposta>
B8.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistemas não certificados a nível de Unidade
Orgânica)
Apreciação geral do estado de desenvolvimento dos sistemas definidos a nível de Unidade Orgânica
não certificados pela A3ES.
<sem resposta>
B8.3. Contributo da Unidade Orgânica para o funcionamento do sistema (no caso de
sistema a nível da Instituição)
Apreciação do contributo das Unidades Orgânicas para o funcionamento do sistema interno de
garantia da qualidade da Instituição.
Escola Superior Agrária
Todas as Escolas do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) utilizam as mesmas metodologias e
ferramentas para a gestão da atividade científica e pedagógica.
O Conselho Permanente do IPB (ao qual pertence o Diretor da Escola, que também é o Presidente
dos Conselhos Técnico-Científico e Pedagógico) e o Conselho Técnico-Científico do IPB (que inclui
representantes do Conselho Técnico-Científico da Escola, para além do Diretor) são responsáveis
pela uniformização de procedimentos e definição de políticas científicas/pedagógicas.
Desde 2009, o IPB tem vindo a prosseguir a sua estratégia de desmaterialização de processos,
tendo-se optado pelo desenvolvimento interno de diversas plataformas digitais, em consonância com
os procedimentos aprovados pelos órgãos de gestão das Escolas e do IPB.
A monitorização dos processos educativos é efetuada de forma contínua devido ao acesso a toda a
informação, que é garantido pelas plataformas digitais do IPB.
Intervêm neste processo de avaliação/monitorização: os departamentos da Escola, as Comissões de
Curso (que incluem um aluno por cada ano do curso e igual número de professores), o Conselho
Pedagógico, o Conselho Técnico-Científico e o Diretor (juntamente com os Subdiretores).
O relatório de atividades da Escola, elaborado com os contributos dos vários intervenientes neste
processo de avaliação/monitorização, é submetido, anualmente, à apreciação do Conselho Geral do
IPB e divulgado no portal da Escola.

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela 
Idêntico à anterior.

Escola Superior de Educação
Idêntico à anterior.

Escola Superior de Saúde
Idêntico à anterior.

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
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Idêntico à anterior.

B9. Apreciação global, pontos fortes, pontos fracos e recomendações de
melhoria

B9.1. Apreciação global das Unidades Orgânicas
Apreciação global da organização e funcionamento das Unidades Orgânicas.
Escola Superior Agrária
Oferta formativa diversificada, interligada entre os diferentes graus de ensino e complementar entre
os vários cursos. Apresenta várias parcerias para levar a cabo a oferta formativa. 
A procura é baixa no CNA e assenta nos concursos e regimes especiais e nos estudantes
internacionais.
A oferta formativa, pela natureza da procura e pela empregabilidade dos diplomados, parece ser
adequada às necessidades da região e enquadra-se na missão da Escola e na matriz politécnica.
Bom nível de investigação.
Dispõe de inúmeras parcerias, nacionais e internacionais, quer com instituições de ensino superior,
quer com entidades públicas e privadas.

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela 
Oferta formativa assente na Comunicação, Administração e Turismo, numa lógica de formação
prática, alinhada com formações CTESP, bem como de 1º e 2º ciclo oferecidas, tanto por esta
unidade orgânica, como por outras do IPB.
A oferta formativa mostra-se adequada às necessidades da região e enquadra-se na missão da Escola
e na matriz politécnica.
Dispõe de inúmeras parcerias, nacionais e internacionais, quer com instituições de ensino superior
quer com entidades públicas e privadas. Bom nível de proximidade com a comunidade local.

Escola Superior de Educação
Apresenta uma evolução para áreas distintas da formação de educadores e professores,
designadamente o desporto, animação e produção artística, tradução, educação artística, entre
outras, com um forte perfil profissionalizante.
A oferta formativa enquadra-se na missão da Escola e na matriz politécnica.
Dispõe de inúmeras parcerias, nacionais e internacionais, quer com instituições de ensino superior
quer com entidades públicas e privadas.

Escola Superior de Saúde
A Escola evoluiu para outras áreas que não enfermagem, como farmácia, gerontologia, ciências
biomédicas e dietética e nutrição.
A oferta formativa enquadra-se na missão da Escola e na matriz politécnica.
Dispõe de inúmeras parcerias, nacionais e internacionais, quer com instituições de ensino superior
quer com entidades públicas e privadas.
Bom nível de proximidade com a comunidade local

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
A oferta formativa enquadra-se na missão da Escola e na matriz politécnica.
Dispõe de inúmeras parcerias, nacionais e internacionais, quer com instituições de ensino superior
quer com entidades públicas e privadas.
Bom nível de proximidade com a comunidade local.

B9.2. Áreas de excelência
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Identificação de áreas de excelência.
Escola Superior Agrária
Investigação e desenvolvimento tecnológico
Publicações
Nível de internacionalização
Rede de parcerias nacional e internacional

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela 
Oferta formativa muito próxima dos problemas reais das empresas e outras organizações,
aproximando o ensino das necessidades apresentadas pelo tecido socioeconómico.
Investigação e Publicações 
Rede de parcerias nacional e internacional

Escola Superior de Educação
Investigação e Publicações 
Rede de parcerias nacional e internacional

Escola Superior de Saúde
Investigação e Publicações 
Rede de parcerias nacional e internacional

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Investigação e Publicações
Rede de parcerias nacional e internacional

B9.3. Áreas com fragilidades
Identificação de áreas com fragilidades específicas.
Escola Superior Agrária
A procura é baixa no CNA e assenta nos concursos e regimes especiais e nos estudantes
internacionais.
Baixa atratividade das formações em ciências agrárias, seguindo uma tendência identificada a nível
nacional.
O sucesso escolar nos diferentes ciclos de estudo fica abaixo da média nacional.
A taxa de docentes especialistas limita-se apenas a 4,9%.

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela 
A procura é baixa no CNA e assenta nos concursos e regimes especiais e nos estudantes
internacionais
O sucesso escolar: face aos dados disponíveis, confirma-se existir uma baixa taxa na generalidade
dos cursos de licenciatura.
A taxa de docentes especialistas não cumpre os requisitos legais
Corpo docente pouco estável, contando apenas com 47,7% dos docentes em tempo integral com
mais de 3 anos de contrato. Mais de metade dos docentes tem um vínculo com a Escola de tempo
parcial.

Escola Superior de Educação
O sucesso escolar: face aos dados disponíveis, confirma-se existir uma baixa taxa na generalidade
dos cursos de licenciatura
A taxa de docentes especialistas não cumpre os requisitos legais

Escola Superior de Saúde
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A taxa de docentes especialistas não cumpre os requisitos legais
A dinâmica de formação de docentes, considerando o número de doutorandos há menos de um ano
(2) e o número de docentes não doutorados, é fraca.
Instalações insuficientes para a atividade que é desenvolvida.

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
A procura é baixa no CNA e assenta nos concursos e regimes especiais e nos estudantes
internacionais
O sucesso escolar: face aos dados disponíveis, confirma-se que é baixo, acentuando-se nos cursos da
área de engenharia.
A taxa de docentes especialistas não cumpre os requisitos legais

B9.4. Recomendações de melhoria
Recomendações de melhoria da organização e funcionamento das Unidades Orgânicas.
Escola Superior Agrária
Aprofundar, monitorizar e avaliar a eficácia das ações de promoção do sucesso escolar e de redução
do abandono escolar.
Cumprir a legislação em vigor no que se refere à taxa de docentes especialistas

Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela 
Aprofundar, monitorizar e avaliar a eficácia das ações de promoção do sucesso escolar e de redução
do abandono escolar.
Cumprir a legislação em vigor no que se refere à taxa de docentes especialistas
Reforço da estabilidade e do vínculo contratual do corpo docente

Escola Superior de Educação
Aprofundar, monitorizar e avaliar a eficácia das ações de promoção do sucesso escolar e de redução
do abandono escolar.
Cumprir a legislação em vigor no que se refere à taxa de docentes especialistas

Escola Superior de Saúde
Aprofundar, monitorizar e avaliar a eficácia das ações de promoção do sucesso escolar e de redução
do abandono escolar.
Cumprir a legislação em vigor no que se refere à taxa de docentes especialistas
Melhoria das instalações da Escola Superior de Saúde

Escola Superior de Tecnologia e de Gestão
Aprofundar, monitorizar e avaliar a eficácia das ações de promoção do sucesso escolar e de redução
do abandono escolar.
Cumprir a legislação em vigor no que se refere à taxa de docentes especialistas

Face à informação adicional obtida na pronúncia, a CAE é da opinião de que a referência "Definir e
implementar um Plano de Ação de Formação de Docentes e Colaboradores", feita no Relatório
Preliminar, em relação a todas as Escolas do IPB, deixa de fazer sentido, retirando-se deste relatório.

B10. Observações

B10. Observações
<sem resposta>
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III - Apreciação global da instituição
Perguntas C1. a C5.

C1. Apreciação global
Apreciação global da Instituição.
Elevada qualidade do RAA.
Estratégia clara e a existência de um alinhamento estratégico dentro do IPB e entre o IPB e os
principais atores regionais
Bom clima organizacional.
Missão institucional orientada para matriz politécnica.
Grande proximidade e uniformização entre as UO.
C2. Pontos fortes
Pontos fortes da organização e funcionamento da Instituição.
Oferta formativa alinhada com o mercado regional, com foco nas áreas distintivas e com uma aposta
forte nos CTeSP.
Dinamismo e elevada qualificação do corpo docente. 
Proximidade entre os docentes, não docentes e alunos (realce dos próprios alunos).
Investigação com estratégia clara e com destaque para algumas áreas, designadamente a Ciência e
Tecnologia Alimentar.
Forte envolvimento dos estudantes na investigação.
Nível de internacionalização assinalável (com desequilíbrio entre IN e OUT), destacando-se a
mobilidade de estudantes e docentes, os acordos de dupla titulação e os projetos conjuntos.
Estratégia e capacidade de captação de alunos estrangeiros.
Adoção de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem.
Parcerias e colaboração nacional e internacional.

C3. Pontos fracos
Pontos fracos da organização e funcionamento da Instituição.
Taxa de especialistas no corpo docente muito baixa (12%).
A constituição do Conselho Pedagógico, como está descrito no n.º 2 do artigo 45.º dos estatutos do
IPB, não assegura a paridade dos representantes dos docentes e dos alunos, prevista no n.º 1 do
artigo 104.º do RJIES.
O Provedor do Estudante pertence a vários órgãos, o que pode colidir com o estatuído nos estatutos
do IPB (n.º 3 do artigo 34.º do Estatutos do IPB).
SIGQ carece de desenvolvimento.
Sucesso escolar baixo e abandono escolar elevado, faltando avaliar a eficácia das medidas
implementadas.
Instalações insuficientes da Escola Superior de Saúde, estando a interferir com o normal
funcionamento da Escola Superior Agrária e da Escola Superior de Tecnologia e de Gestão.
Falta de alojamento para os estudantes, de forma mais acentuada em Mirandela

C4. Recomendações de melhoria
Recomendações de melhoria da organização e funcionamento da Instituição.
RECOMENDAÇÕES ESSENCIAIS
- Cumprir a legislação em vigor no que se refere:
. À taxa de especialistas
. À constituição do Conselho Pedagógico
. À imparcialidade do Provedor do Estudante.
- Apostar no desenvolvimento do SIGQ.
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SUGESTÕES DE MELHORIA
- Aprofundar, monitorizar e avaliar a eficácia das ações de promoção do sucesso escolar e de
redução do abandono escolar.
- Melhorar as instalações da Escola Superior de Saúde.
- Mais alojamento para os estudantes.

C5. Recomendação Final
(Acreditar, Acreditar com condições, Não Acreditar)
Face ao exposto e tendo em conta a qualidade global do ensino, da investigação e da
internacionalização, recomenda-se a acreditação condicional da instituição, com as seguintes
condições e respetivos prazos:

Condição a cumprir no imediato
- Garantir a paridade entre docentes e estudantes no Conselho Pedagógico, como previsto no n.º 1
do artigo 104.º do RJIES.
- Garantir a imparcialidade do Provedor do Estudante, conforme previsto no n.º 3 do artigo 34.º do
Estatutos do IPB.

Condição a cumprir no prazo de um ano
- Desenvolver o Sistema Interno de Garantia de Qualidade

Condições a cumprir no prazo de três anos
- Cumprir o rácio de especialistas no corpo docente, de acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 49.º
da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro.
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