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INTRODUÇÃO

 

Em 18 de julho cumprem-se 125 anos do ensino das ciências agrárias na Escola Superior 

Agrária de Santarém. Com orgulho e satisfação reafirmamos ser esta Escola “uma jovem com 

mais de 100 anos”. 
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A situação económica em que o país se encontra, tem-se traduzido em diversos 

constrangimentos orçamentais impeditivos da concretização da autonomia de gestão prevista 

no RJIES1. A esse propósito o Conselho Nacional de Educação emitiu uma recomendação ao 

Governo (DR n.º 215, 2.ª série, de 7 de novembro de 2012), da qual aqui se transcreve excerto 

claro e relevante sobre as políticas aplicadas ao ensino superior: “Em 2010, o Governo 

celebrou com as IES2 um Contrato de Confiança no qual ambas as partes se comprometeram a 

dar o seu contributo na realização do Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior para 

2010-2014. Este Contrato previa a qualificação de mais 100 mil ativos ao longo de quatro anos, 

o reforço do financiamento anual do setor em 100 milhões de euros face ao valor de 

financiamento público de 2009 e a sua estabilidade até 2014. Porém, as dificuldades 

orçamentais com que o país se debate têm impedido o cumprimento do reforço de 

financiamento previsto, sendo as IES confrontadas anualmente com muitas limitações e 

restrições à gestão, enquadradas nos diplomas orçamentais do Estado, (…). Acrescem os 

impedimentos existentes sobre a possibilidade das instituições procederem a alterações 

orçamentais ou relativas à transição de saldos de gerências anteriores, sujeitas a autorização 

das tutelas. A sujeição das instituições ao Sistema Nacional de Compras, que retira toda e 

qualquer autonomia às IES para adquirir o que quer que seja e que frequentemente se traduz 

num aumento de custos das aquisições face aos preços praticados através de procedimentos 

anteriores, bem como a aplicação da “Lei dos Compromissos” (Lei n.º 8/2012, de 21 de 

Fevereiro), configuram-se como normativos que afetam diretamente a liberdade gestionária 

das instituições.” 

No mesmo documento recomenda-se ainda que “…é urgente a intervenção da tutela na 

regulação do sistema. A preocupação com a otimização dos recursos existentes no ensino 

superior e a criação de maior massa crítica deverá orientar a reorganização e diferenciação da 

rede de ensino superior. “ 

Globalmente, os politécnicos viram os seus orçamentos reduzidos em 3,2 %, com o corte 

previsto pela tutela em junho de 2012, mais 5 % com as transferências para a CGA3 e 3,5 % 

com a reposição do subsídio de Natal, noticiando-se ainda que o Governo irá transferir, na 

generalidade dos casos, um valor muito inferior ao que as instituições terão de pagar. Assim, 

considerando os sucessivos cortes orçamentais verificados nos últimos anos, adivinham-se 

grandes dificuldades na gestão orçamental da Escola Superior Agrária de Santarém, embora 

não seja ainda conhecido o valor que o IPS irá atribuir ao seu suborçamento para 2013. No 

entanto, a Direção da ESAS continua a privilegiar uma atuação focada em colmatar as 
                                                           
1
 Regime jurídico das instituições de ensino superior 

2
 Instituições de ensino superior 

3
 Caixa Geral de Aposentação 
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necessidades de investimento para conseguir a necessária requalificação e manutenção de 

infraestruturas, na aquisição ou reparação de equipamentos que permitam a promoção da 

qualidade do ensino e da investigação, o aumento e a diversificação dos produtos e serviços 

oferecidos à comunidade e a melhoria de condições de bem-estar dos estudantes e 

trabalhadores. Este é necessariamente um dever da responsabilidade da Escola Superior 

Agrária de Santarém, enquanto instituição ao serviço do ensino, da investigação e da 

prestação de serviços nas áreas da produção agrícola e animal, da tecnologia alimentar e, mais 

recentemente, nas áreas da nutrição humana e das ciências do ambiente. 

O Plano de Atividades para 2013 integra-se no Plano Estratégico 2010-2013, aprovado na 

Assembleia de Escola em 4 de maio de 2011. Definem-se objetivos, metas e a forma como os 

atingir, num momento que é de intensa transformação do sistema de ensino superior e de 

obrigatória contenção face à situação orçamental muito restritiva. As orientações estratégicas 

apresentadas procuram continuar um espírito de consolidação da oferta formativa adequada a 

diversos públicos, de melhorar a qualificação de todos os seus trabalhadores, docentes e não 

docentes, no sentido da afirmação da Escola em termos técnicos e científicos. A integração de 

estudantes em atividades de I&D, a sua maior formação em inovação e competitividade, 

constituem prioridades não apenas de transmissão de competências, mas igualmente de 

estímulo ao empreendedorismo e verdadeiro contributo para o desenvolvimento económico, 

social e ambiental.  

Em articulação e coerência com o então definido, reproduzem-se neste documento as linhas 

de ação que a Direção da Escola considera determinantes para 2013, em consonância com as 

expressas pelos departamentos e pelos diversos serviços, ressalvando que os valores 

apresentados em relação ao ano de 2012 são reportados ao mês de novembro ou ainda 

previsionais. 
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1. MISSÃO, VALORES, VISÃO E VETORES ESTRATÉGICOS 

 

A Escola Superior Agrária de Santarém, adiante designada por ESAS ou por Escola, é, como 

expressa o n.º 1 do artigo 1 dos seus estatutos, “uma unidade orgânica do Instituto Politécnico 

de Santarém, adiante designado por IPS ou Instituto, vocacionada para a criação, transmissão 

e difusão do saber de natureza profissional, para a investigação orientada e o desenvolvimento 

experimental, para a prestação de serviços à comunidade e apoio ao desenvolvimento, 

relevando a centralidade no estudante e na comunidade envolvente, num quadro de 

referência internacional.” 

Em conformidade com o n.º 2, do artigo 1.º, dos seus Estatutos, relembram-se os pilares que 

suportam a missão institucional da Escola:  

• A formação de estudantes nos aspetos técnico, profissional, científico, humano e 

cultural, preparando-os para o exercício de atividades profissionais altamente qualificadas 

e para a vida cívica em sociedade; 

• A investigação orientada e o desenvolvimento experimental; 

• A prestação de serviços à comunidade numa perspetiva de valorização recíproca e de 

desenvolvimento regional e nacional; 

• A transferência e valorização do conhecimento tecnológico, científico e cultural, com 

entidades nacionais e internacionais. 

Estas linhas de ação estão enquadradas num conjunto de Valores institucionais que norteiam 

todos os seus colaboradores, nomeadamente: 

Ética e responsabilidade social, Orientação para o utilizador, Qualidade, Inovação, 

Inserção na comunidade e Compromisso com o meio ambiente. 

No plano estratégico definido para 2010 – 2013, foi expressa a Visão da Escola: 

Consolidar o estatuto de Escola de referência, no âmbito do ensino superior politécnico, 

estruturada no binómio saber / saber fazer, com papel relevante no desenvolvimento 

socioeconómico e cultural da região e do país, fomentando parcerias empresariais e 

institucionais e aprofundando a ligação à Sociedade Civil. 



 

 5

2. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

O diagnóstico interno/externo da atual situação da Escola passa necessariamente por uma 

análise interna, que inclua uma reflexão sobre as interações com os diferentes agentes 

envolvidos na sua atividade, quer porque podem contribuir para os objetivos traçados, quer 

porque podem também beneficiar da sua prossecução. Estes agentes (stakeholders) podem 

ser classificados como internos e externos: 

 

 

Quadro 1 - Agentes envolvidos na atividade da ESAS (stakeholders) 

Agentes Internos Agentes Externos 

Assembleia de Escola Diplomados (Alumni) 

Conselho Técnico-Científico Utentes 

Conselho Pedagógico Fornecedores 

Docentes Organizações parceiras 

Não docentes Outras instituições de ensino superior 

Estudantes Serviços centrais do IPS 

Associação de Estudantes Serviços de ação social do IPS 

Outros núcleos estudantis Ministério da educação e da ciência 

 Ministério da agricultura, mar, ambiente e ordenamento do 

território/DRAPLVT 

 Associações interprofissionais 

 Organizações empregadoras e de apoio ao empreendedorismo 

 Comunidade europeia 

 Comunidade envolvente 

 

 

 

Não fazendo aqui sentido fazer uma análise de stakeholders, utilizaremos esta listagem para 

ajudar a organizar e atualizar a análise SWOT (Quadro 2) em que se expressam 

estrangulamentos e potencialidades. 
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Quadro 2 - Análise SWOT  

Pontos Fortes Pontos Fracos 

• 125 anos no ensino das ciências agrárias; 

• Excelente situação geográfica inserida na principal 
região agropecuária e agroalimentar do país; 

• Diversidade formativa adequada às necessidades 
da região, incluindo dois cursos de licenciatura e 
cursos de mestrados em regime pós-laboral; 

• Existência de um extenso património constituído 
por amplas áreas de laboratórios, oficinas 
tecnológicas e três quintas, que perfazem aprox. 
230ha e que funcionam como laboratório vivo para 
a prática da engenharia agronómica e animal; 

• Existência no seu campus de infraestruturas 
desportivas, nomeadamente, de um campo de 
relva sintética, um campo de râguebi, uma pista de 
cinza, dois polidesportivos e um ginásio; 

• Boa qualificação e potencial científico do corpo 
docente; 

• Existência de um corpo de funcionários bem 
qualificados, constituindo uma alavanca à 
modernização; 

• Boa ligação à sociedade através de protocolos 
estabelecidos; 

• Participação na INOV.LINEA do Tecnopólo de 
Abrantes, com representação no seu Conselho 
Científico;  

• Integração da Rede de Ciência e Tecnologia do 
Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo; 

• Capacidade de realizar ações de caráter social, 
como a inclusão de portadores de deficiência na 
prática equestre; 

• Boa integração na dinâmica social do município. 

• Número de estudantes provenientes do contingente 
geral em número insuficiente, decorrente das provas 
de ingresso impostas; 

• Constrangimentos financeiros, sobretudo em 
transferências do Orçamento de Estado; 

• Fraca internacionalização da Escola, bem patente no 
diminuto número de estudantes e de docentes em 
mobilidade ERASMUS; 

• Reduzida colaboração com outras instituições de 
ensino superior, designadamente, com aquelas de 
índole semelhante; 

• Oferta formativa reduzida na formação não conferente 
de grau; 

• Insuficiente n.º de projetos de investigação; 

• Sistema de comunicação interno pouco eficiente, 
dificultando a convergência de esforços nos objetivos 
da Escola; 

• Existência de um património valioso, mas muito 
degradado; 

• Inexistência de investimento, nos últimos anos num 
plano consistente de aproveitamento dos espaços da 
Quinta do Galinheiro; 

• Insuficiente utilização da plataforma de e-learning 
como meio de aprendizagem; 

• Reduzido número de núcleos estudantis que possam 
participar na dinâmica da Escola; 

• Débil estrutura de apoio à inserção dos diplomados; 

• Processo de certificação da qualidade ainda não 
concluído; 

• Reduzido aproveitamento dos recursos humanos entre 
as unidades orgânicas. 

Ameaças Oportunidades 

• Elevado número de instituições de ensino superior 
na área das ciências agrárias; 

• Proximidade de instituições de ensino superior de 
referência, na área de ensino da ESAS, na zona de 
Lisboa; 

• Impedimentos existentes à liberdade gestionária 
das IES; 

• Incerteza sobre a intervenção da tutela na 
regulação das IES; 

• Falta de valorização da formação ao longo da vida, 
por parte das entidades empregadoras; 

• Aumento da taxa de desemprego de forma 
generalizada; 

• Diminuição do número de empresas empregadoras 
em atividade no setor; 

• Diminuição da população jovem; 

• Elevado insucesso escolar no ensino secundário; 

• Gravosa situação financeira do país, com 
diminuição do financiamento público e da 
capacidade de frequência do ensino superior; 

• ERASMUS em dificuldades financeiras. 

• Falta de ativos no País com formação tecnológica pós-
secundária e superior; 

•  Aumento da procura de aprendentes não tradicionais; 

• Estilos de vida emergentes com ênfase em 
preocupações alimentares e ambientais; 

• Políticas favoráveis ao estabelecimento de parcerias 
com outras IES, organizações de produção e centros de 
transferência de tecnologia; 

• Setor agrícola e agroindustrial com forte dinamismo na 
região; 

• Interesse estratégico do potencial de inovação na 
agricultura; 

• Forte incentivo às políticas dinamizadoras de 
empreendedorismo e empregabilidade;  

• Políticas de “formação ao longo da vida em e-learning“ 
que abrem novas portas à diversificação de ofertas 
formativas; 

• Fraca expressão do ensino privado; 

• Elevado potencial de colaboração com os PALOP e 
Brasil. 
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No seu Plano Estratégico 2010-2013, a Escola apresentou ainda os vetores e respetivos 

objetivos estratégicos e operacionais. 

Apontam-se como vetores estratégicos: 

• Ensino; 

• Investigação, desenvolvimento e prestação de serviços; 

• Internacionalização; 

• Valorização dos recursos humanos e ambiente de trabalho; 

• Financiamento; 

• Avaliação e qualidade; 

• Imagem institucional - a marca ESAS. Comunicação interna e externa; 

• Infraestruturas: Reabilitação de edifícios e de equipamentos. 

 

Na prossecução das atividades previstas nos anteriores planos, iniciou-se recentemente uma 

trajetória de investimentos, tanto na área da produção agropecuária (plantação de 4 ha de 

vinha, 25 ha de olival, requalificação da pocilga, vacaria e de um pavilhão para a produção de 

leporídeos, entre outros), como na área laboratorial, onde as atividades de I&D e de prestação 

de serviços à comunidade serão substancialmente reforçadas. 

A candidatura submetida ao Sistema de Apoio a Infraestruturas Científicas e Tecnológicas 

(SAICT), em correspondência com os princípios, condições e objetivos do Programa Estratégico 

do Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo (PCTA), aprovada no presente mês, vai permitir 

a criação da Unidade de Sistemas de Agricultura e Sustentabilidade (USAS). Esta unidade 

surgirá como uma interface entre as empresas da região e as restantes unidades especializadas 

do PCTA sediadas em Évora, quer apoiando toda a atividade de experimentação e 

demonstração de carácter multilocal, quer suscitando às demais unidades o lançamento de 

ações de interesse específico para as empresas da região. A USAS apresenta como principais 

objetivos a criação de condições efetivas para: 

• Reforçar as infraestruturas conducentes a um maior grau de especialização no ensino; 

• Consolidar a oferta em atividades de I&D para a população docente e discente; 

• Diminuir o gap da cadeia de valor, fornecendo serviços não disponíveis na região; 

• Aproximar o centro de criação e difusão de conhecimento do PCTA às empresas; 
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• Promover processos de transferência de tecnologia entre as unidades do PCTA e o 

tecido produtivo; 

• Fomentar a interação entre agentes; e 

• Fornecer espaços e serviços de apoio de elevada qualidade, nomeadamente para 

apoio ao empreendedorismo. 

 

Igualmente e cientes de que o trabalho com os estudantes não termina com a conclusão dos 

cursos, está também em desenvolvimento um laboratório de ideias que visa proporcionar um 

espaço apoiado para candidatos ao desenvolvimento de projetos. A ESAS, a UA2ES4 e os seus 

parceiros procuram, dessa forma, contribuir para a criação de ideias de negócio que favoreçam 

a criação de novas empresas ou o desenvolvimento de empresas existentes, através da 

facilitação de práticas de desenvolvimento de ideias e prototipagem de soluções de base 

tecnológica, adequadas a mercados específicos nos domínios agropecuário e agroindustrial. 

Pretende-se, assim, reforçar os fatores de inovação, potenciar a empregabilidade e fomentar a 

cultura empreendedora. Este apoio é assegurado pela disponibilização de um gabinete de 

trabalho (a instalar na antiga Pousada) e de duas redes de apoio técnico-científico e 

empresarial, formadas respetivamente por especialistas e mentores de projeto, em regime 

voluntário. A rede de especialistas será constituída por docentes das Escolas do IPS e a rede de 

mentores, já em formação, por empresários convidados para o efeito. 

                                                           
4
 Unidade de Apoio à Empregabilidade e Empreendedorismo do IPS 
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS PARA 2013

 

De acordo com os vetores definidos e com os aspetos que os mesmos encerram, 

desenvolveram-se ou adequaram-se os objetivos estratégicos e operacionais, respetivos 

indicadores e metas para 2013. 

Por cada vetor apresentam-se ainda as diferentes propostas de ações a desenvolver, com o 

envolvimento de todos os órgãos, departamentos, gabinetes/comissões e serviços da Escola. 

 
 

Quadro 3 - Vetor Estratégico: Ensino - Objetivos (estratégicos e operacionais), indicadores e metas 

VE1: Vetor Estratégico - Ensino 

Objetivos Estratégicos  

OE1: Racionalizar a oferta formativa 

OE2: Atrair novos públicos, dinamizando a aprendizagem ao longo da vida 

Objetivos Operacionais          

OOp1. Aumentar a oferta formativa em funcionamento 

Indicadores 2011 2012 2013 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 1: N.º de mestrados acreditados em 
funcionamento 

4 5 4 3 5 

Indicador 2: Nº de cursos de CET em funcionamento 5 5 6 5 7 

Indicador 3: Nº de cursos não conferentes de grau 
propostos pela ESAS ou em parceria  

2 2 10 2 12 

Indicador 4: N.º de unidades curriculares em e-
learning / b-learning 

0 0 1 1 2 

OOp2. Aumentar o envolvimento com os Estudantes na ESAS 

Indicadores 2011 2012 2013 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 5: Estudantes integrados em atividades de 
investigação 

0 4 14 10 16 

Indicador 6: Estudantes integrados em atividades 
experimentais 

5  5 11 5 12 

Indicador 7: N.º de ações de incentivo à 
empregabilidade e ao empreendedorismo 

2 4 6 4 8 

 

Ações a desenvolver: 

• Aumentar as taxas de eficácia, de eficiência e da qualidade do ensino; 

• Promover a ligação entre ensino (saber) e as atividades práticas de índole 

experimental (saber fazer) em colaboração com os serviços de exploração 

agropecuária, unidades laboratoriais e oficinas tecnológicas; 
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• Impulsionar a criação de uma estrutura de ensino profissional, em estreita ligação com 

o IPS-Form e o Instituto do Emprego e Formação Profissional; 

• Promover formação dirigida a público sénior; 

• Continuar a fomentar a criação de cursos não conferentes de grau, em resposta à 

procura percecionada junto da comunidade; 

• Aumentar o número de estudantes a frequentar unidades curriculares isoladas; 

• Dinamizar a oferta dos cursos da ESAS pela população “maiores de 23”; 

• Aumentar o número de CET em funcionamento;  

• Criar um observatório de empregabilidade e de oferta de estágios; 

• Implementar a modalidade de b-learning em algumas unidades curriculares de 

licenciatura, de mestrado e de outras formações não conferentes de grau; 

• Implementar a figura de tutor para os novos estudantes em estreita colaboração com 

o Conselho Pedagógico; 

• Promover a participação no 10.º Programa Poliempreende ou outros relacionados com 

o empreendedorismo; 

• Reforçar as redes e parcerias nacionais e internacionais nas áreas da inovação e do 

empreendedorismo; 

• Implementar hortas académicas em colaboração com a Associação de Estudantes;  

• Promover com a colaboração dos estudantes a organização e realização de exposições 

de conferências e de concursos, no âmbito das áreas de formação da Escola. 
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Quadro 4 - Vetor Estratégico: Investigação, desenvolvimento e prestação de serviços - Objetivos 
(estratégicos e operacionais), indicadores e metas  

VE2: Vetor Estratégico - Investigação, desenvolvimento e prestação de serviços 

Objetivos Estratégicos  

OE3: Aumentar a produção científica e o número de projetos I&D 

OE4: Divulgação da produção científica 

Objetivos Operacionais          

OOp3. Produção e divulgação em I&D  

Indicadores 2011 2012 2013 
Valor 

Crítico 
16 

Valor 
Superação 

Indicador 8: N.º de participação em projetos 17 40 37 30 45 

Indicador 9: N.º de projetos financiados 7 8 10 7 14 

Indicador 10: N.º de eventos de I&D organizados pela ESAS 2 2 4 2 6 

Indicador 11: N.º de seminários/workshops de divulgação, 
no âmbito dos cursos da ESAS 

30 79 64 50 70 

Indicador 12: N.º de artigos científicos publicados 
(livros/revistas) 

14 20 27 15 30 

Indicador 13: N.º de comunicações apresentadas em 
congressos, seminários, palestras ou outros eventos  

60 81 85 70 90 

OOp4. Transferência de tecnologia e Prestação de serviços  

Indicadores 2011 2012 2013 
Valor 

Crítico 
16 

Valor 
Superação 

Indicador 14: N.º de novas áreas em análises e/ou 
recomendações 

-- 3 3 1 3 

Indicador 15: % de aumento das análises realizadas -- 5 10 5 15 

 

Ações a desenvolver: 

• Incentivar a participação em redes nacionais e internacionais de investigação; 

• Desenvolver linhas internas de investigação e apoiar a possibilidade de realização de 

candidaturas ao financiamento no âmbito de programas nacionais e internacionais; 

• Melhorar a interligação entre os diferentes ciclos de estudo e a investigação; 

• Manter uma base de dados atualizada da atividade e produção científica dos afiliados 

da ESAS; 

• Dar maior visibilidade à produção científica através do incentivo à sua colocação no 

repositório do IPS; 

• Apetrechar os laboratórios com novos equipamentos (candidatura aprovada); 

• Iniciar a realização de análises de metais pesados, nomeadamente em solos e 

fertilizantes; 

• Incrementar as atividades de consultoria e de realização de estudos, avaliações ou 

pareceres a nível nacional e internacional; 
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• Desenvolver ações no âmbito da divulgação da cultura científica e tecnológica 

(candidatura submetida); 

• Incrementar, quantitativa e qualitativamente o acolhimento de alunos estagiários e de 

visitas de estudo de instituições de ensino secundário aos nossos laboratórios 

(candidatura submetida). 

 

 

Quadro 5 - Vetor Estratégico: Internacionalização - Objetivos (estratégicos e operacionais), indicadores e 
metas 

VE3: Vetor Estratégico – Internacionalização 

Objetivos Estratégicos  

OE5: Aprofundar e alargar os acordos no âmbito do Programa Erasmus e Erasmus Mundus 

OE6: Participar em redes europeias 

OE7: Aprofundar e alargar protocolos de cooperação no âmbito dos PALOP 

Objetivos Operacionais          

OOp5. Aumentar a mobilidade internacional  

Indicadores 2011 2012 2013 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 16: N.º de estudantes estrangeiros na 
ESAS (ensino e estágio) 

4 5 11 5 12 

Indicador 17: N.º de estudantes da ESAS em 
mobilidade (ensino e estágio) 

4 4 8 4 9 

Indicador 18: N.º de docentes estrangeiros na ESAS 4 1 6 1 7 

Indicador 19: N.º de docentes da ESAS em 
mobilidade 

4 0 4 1 5 

OOp6. Aumentar a participação científica com instituições estrangeiras 

Indicadores 2011 2012 2013 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 20: N.º de artigos científicos publicados 
em revistas internacionais 

5 8 16 10 18 

Indicador 21: N.º de comunicações apresentadas 
em congressos internacionais 

14 27 30 25 40 

Indicador 22: N.º de acordos/protocolos com 
instituições estrangeiras  

3 5 6 3 8 

 

Ações a desenvolver: 

• Concretizar os protocolos assinados com instituições de ensino superior estrangeiras; 

• Incentivar a participação em redes nacionais e internacionais de investigação; 

• Participar em eventos de promoção da mobilidade; 

• Reforçar a dinamização de programas de intercâmbio internacionais. 
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Quadro 6 - Vetor Estratégico: Valorização dos recursos humanos e ambiente de trabalho - Objetivos 
(estratégicos e operacionais), indicadores e metas 

VE4: Vetor Estratégico - Valorização dos recursos humanos e ambiente de trabalho 

Objetivos Estratégicos  

OE8: Criar condições para que os trabalhadores realizem formação e adquiram qualificação 

OE9: Desenvolver ações conducentes a boas práticas de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

Objetivos Operacionais          

OOp7. Aumentar a formação/qualificação dos trabalhadores 

Indicadores 2011 2012 2013 
Valor 

Crítico 
16 

Valor 
Superação 

Indicador 23: N.º de trabalhadores que participaram 
em ações de formação 

23 21 35 20 50 

Indicador 24: Nº de mestrados/doutoramentos 
concluídos 

1 2 5 2 5 

Indicador 25: Nº de títulos de especialista atribuídos 
IPS/ESAS 

1 -- 2 1 2 

OOp8. Implementação do plano de emergência interno da Escola 

Indicadores 2011 2012 2013 
Valor 

Crítico 
16 

Valor 
Superação 

Indicador 26: N.º de áreas com planos de emergência 
elaborados 

8 8 10 8 12 

Indicador 27: Nº de ações de formação/simulação  -- 2 4 1 5 

 

Ações a desenvolver: 

• Continuar a promover a qualificação académica e pedagógica dos trabalhadores; 

• Dinamizar a realização de ações de formação interna; 

• Constituir parceria na campanha europeia 2012/2013 “Juntos na prevenção dos riscos 

profissionais”; 

• Incorporar os resultados das avaliações em melhorias a adquirir através de formação 

específica; 

• Melhorar as condições físicas e materiais, de forma a conseguir um ambiente de 

trabalho saudável. 
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Quadro 7 - Vetor Estratégico: Financiamento - Objetivos (estratégicos e operacionais), indicadores e 
metas 

VE5: Vetor Estratégico - Financiamento 

Objetivos Estratégicos  

OE10: Aumentar as receitas próprias 

OE11: Aumentar as receitas de outras fontes de financiamento 

OE12: Rentabilizar recursos com vista à diminuição dos custos 

OE13: Incrementar a rentabilização de espaços e equipamentos 

Objetivos Operacionais          

OOp9. Aumentar receitas 

Indicadores 2011 2012 2013 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 28: % de aumento de receitas com propinas, 
inscrições e outras taxas 

9 4 2 1 5 

Indicador 29: % de aumento de receitas com outras 
receitas próprias 

-5 0 2 1 5 

Indicador 30: % de aumento do financiamento 
científico obtido 

115 185 500 200 600 

Indicador 31: % de aumento de receitas no âmbito da 
exploração agropecuária 

-- 15 130 100 150 

OOp10. Diminuir custos de funcionamento 

Indicadores 2011 2012 2013 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 32: % de redução de custos com 
combustíveis 

21 5 1 0 2 

Indicador 33: % de redução de custos com vigilância 0 12 10 8 12 

Indicador 34: % de redução de custos com energia 
elétrica  

2 6 1 0 2 

 

Ações a desenvolver: 

• Apresentar candidaturas a programas de financiamento; 

• Prosseguir com estratégias de redução de custos de funcionamento; 

• Divulgar na comunidade os produtos e os serviços que podem ser adquiridos; 

• Estabelecer parcerias com empresas que promovam a transferência de tecnologia e do 

conhecimento produzido; 

• Incrementar o número de protocolos que permitam aumentar e diversificar os serviços 

prestados à comunidade; 

• Estabelecer protocolos de cooperação com vista à melhor rentabilidade das 

infraestruturas da ESAS; 

• Diversificar a oferta de cursos não conferentes de grau (pós-graduações, cursos de 

especialização, cursos de curta duração); 

• Implementar o condicionamento e a tarifação do tráfego na Escola. 
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Quadro 8 - Vetor Estratégico: Avaliação e Qualidade - Objetivos (estratégicos e operacionais), 
indicadores e metas 

VE6: Vetor Estratégico - Avaliação e Qualidade 

Objetivos Estratégicos  

OE14: Aumentar os procedimentos com vista à avaliação interna da qualidade 

OE15: Colaborar ativamente na Implementação do Sistema de Garantia da Qualidade no IPS (SGQIPS) 

Objetivos Operacionais          

OOp11. Avaliação da satisfação dos estudantes 

Indicadores 2011 2012 2013 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 35: Melhoria do índice de satisfação global 
com as u.c. do semestre ímpar 

2,9 2,9 3,0 2,9 3,1 

Indicador 36: Melhoria do índice de satisfação global 
com as u.c. do semestre par 

3,0 3,0 3,0 2,9 3,1 

Indicador 37: Índice de satisfação com os serviços 2,9 3,0 3,0 2,9 3,1 

OOp12. Melhorar a qualidade e desempenho dos serviços 

Indicadores 2011 2012 2013 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 38: N.º de regulamentos de serviços 0 3 5 2 6 

Indicador 39: Aumento de processos informatizados -- 10 15 10 20 

 

Ações a desenvolver: 

• Promover a qualidade do ensino; 

• Incentivar as atividades da Comissão de Avaliação da Qualidade (realização de 

inquéritos aos estudantes, docentes, não docentes, diplomados e entidades 

empregadoras);  

• Utilizar os resultados dos inquéritos como indicador de medidas corretivas; 

• Elaborar os relatórios das unidades curriculares (no final de cada semestre);  

• Elaborar os relatórios de curso pelo Coordenador de Curso (final do ano letivo); 

• Adequar e reajustar os serviços internos da Escola de forma a otimizar os recursos e 

melhorar o seu funcionamento; 

• Dinamizar a utilização de plataformas e aplicações informáticas no sentido de 

melhorar a resposta dos serviços; 

• Concretizar a aplicação de regulamentos e de manuais de procedimentos com vista a 

uma boa monitorização dos processos em cumprimento do estatutariamente 

estabelecido. 

 

 



 

 16 

Quadro 9 - Vetor Estratégico: Imagem institucional - a marca ESAS. Comunicação interna e externa - 
Objetivos (estratégicos e operacionais), indicadores e metas 

VE7: Vetor Estratégico - Imagem institucional - a marca ESAS. Comunicação interna e 
externa  

Objetivos Estratégicos  

OE16: Aumentar a visibilidade do IPS/ESAS junto das entidades empregadoras e da sociedade 

OE17: Promover a imagem da ESAS  

Objetivos Operacionais 

Oop13. Aumentar a divulgação da ESAS 

Indicadores 2011 2012 2013 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 40: Número de notícias da Escola nos media  25 37 40 20 50 

Indicador 41: Aumentar o número de visitantes ao 
campus virtual 

7500 12000 13000 8000 15000 

Indicador 42: Ações de sensibilização através de dias 
abertos nas Escolas ou de receção de visitas de estudo 
e de atividades de ocupação de jovens 

15 32 35 15 40 

Indicador 43: N.º de debates temáticos, abertos à 
comunidade  

3 5 18 10 20 

Indicador 44: N.º de participações em feiras e outros 
eventos de divulgação institucional 

10 12 15 9 17 

Oop14. Envolvimento da ESAS na comunidade 

Indicadores 2011 2012 2013 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 45: N.º de participações em organizações e 
grupos de trabalho 

11 12 31 20 35 

Indicador 46: Participação em campanhas de 
solidariedade social 

10 12 12 5 15 

 

Ações a desenvolver 

• Tornar a Escola num centro dinâmico de acolhimento de visitantes com a instalação de 

circuitos didáticos, fomentando o contato direto com os processos tecnológicos, numa 

perspetiva científica e lúdica (candidatura submetida); 

• Atualizar a base de dados de antigos estudantes por forma à constituição do portal 

AlumniESA; 

• Manter o site da ESAS atualizado, com mais informação e mais dinamismo 

relativamente às ações em agenda; 

• Dar continuidade às “Conversas entre estantes” e às “Pesquisas entre Estantes” 

promovidas pela Biblioteca; 

• Continuar a receção de visitas de estudantes e docentes nacionais e estrangeiros, bem 

como de grupos da comunidade; 

• Criar novos materiais promocionais dos cursos para as Escolas, Bibliotecas, Câmaras 

Municipais e Empresas e Organizações de setores com interesse para a Escola; 
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• Apoiar os coordenadores de curso na intervenção ativa com Escolas Secundárias e 

Profissionais da região; 

• Criar uma plataforma para divulgação dos produtos de “Quinta” e serviços da ESAS; 

• Incentivar e apoiar as atividades culturais, lúdicas e desportivas promovidas pelos 

estudantes ou núcleos de estudantes; 

• Apoiar, no exterior, as solicitações da comunidade quando exequível. 

 

 

Quadro 10 - Vetor Estratégico: Infraestruturas: Reabilitação de edifícios e de equipamentos - Objetivos 
(estratégicos e operacionais), indicadores e metas 

VE8: Vetor Estratégico - Infraestruturas: Reabilitação de edifícios e de equipamentos 

Objetivos Estratégicos  

OE18: Garantir que as atividades de ensino, investigação e extensão à comunidade se realizem num 

ambiente de dignidade académica 

OE19: Promover a conservação do património e outros bens, com prioridade para os que mais 

contribuem para as receitas próprias da Escola  

Objetivos Operacionais  

OOp15. Garantir a utilização de meios informáticos e de audiovisuais em todas as salas de aula 

Indicadores 2011 2012 2013 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 47: Projetores fixos nas salas de aula 10 12 15 13 16 

Indicador 48: Número de salas de aula/laboratórios 
com rede wireless 

20 20 25 20 30 

Indicador 49: N.º de salas de aula com acesso fixo à 
internet 

3 3 4 3 5 

OOp16. Aumentar o conforto e condições nos espaços académicos 

Indicadores 2011 2012 2013 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 50: N.º de salas de aula com climatização 1 6 8 7 10 

Indicador 51: N.º de salas de estudo para os estudantes 1 1 2 1 3 

OOp17. Organizar grupos de estudantes com vista à gestão conjunta dos espaços 

Indicadores 2011 2012 2013 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 52: N.º de grupos de estudantes envolvidos 0 0 4 1 8 

Indicador 53: N.º de ações desenvolvidas 0 0 2 1 4 

 

Ações a desenvolver: 

• Continuar a restaurar salas de aulas (repavimentação e pintura); 
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• Definir estratégias para melhor assegurar a sustentabilidade da exploração 

agropecuária; 

• Renegociar o protocolo de cooperação IPS - Câmara Municipal de Santarém; 

• Requalificar o espaço florestal, com instalação de pista de manutenção, limpeza, 

inventário e preparação do percurso botânico da Escola (candidatura submetida); 

• Plantar 25 ha de olival superintensivo (candidatura aprovada); 

• Construir uma estufa de vidro para a realização de estudos em condições controladas, 

integrando simultaneamente, a realização de estágios curriculares e a iniciação dos 

estudantes às atividades de I&D, com trabalhos de índole mais sofisticada, como sejam 

a realização de trabalhos de mestrado e de doutoramento (candidatura aprovada). 
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4. RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E INFRAESTRUTURAS DISPONÍVEIS EM 2013 

 

Para conseguir satisfazer os objetivos traçados, há que articular convenientemente os recursos 

disponíveis e saber encontrar formas de ultrapassar alguns constrangimentos que se 

adivinham.  

 

4.1. Organigrama da Escola 

A estrutura organizacional decorreu da alteração dos Estatutos da Escola Superior Agrária de 

Santarém, aprovados pelo Despacho nº 14813/2009 de 19 de junho, da Presidente do Instituto 

Politécnico de Santarém, e publicados no Diário da República, 2ª série, n.º 125, de 1 de julho 

de 2009, conforme Figura 1. 

 

Figura 1 - Organigrama da ESAS 
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4.2. Recursos humanos 

Os recursos humanos em efetivo exercício de funções na ESAS encontram-se discriminados no 

Quadro 11. Considera-se uma população próxima à existente em novembro de 2012, dado não 

se prever a admissão de novos efetivos e apenas uma eventual aposentação com efeitos no 

ano de 2013. Mantém-se ainda o impedimento ao recrutamento de trabalhadores para 

instituições de ensino superior públicas, quando ocorra aumento do valor total das 

remunerações pagas no ano de 2012, ajustado pela não suspensão do subsídio de Natal em 

2013 (n.º 1 do artigo 58.º da Lei do Orçamento do Estado para 2013). 

 

Quadro 11 - Evolução dos efetivos da Escola no período 2003-2012 e respetiva previsão para 2013 

Número de 
efetivos na ESAS 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Docentes (*) 94 70 63 53 51 52 61 61 55 54 54 

Não docentes (**) 67 67 61 57 55 50 51 50 50 49 48 

Total 161 137 124 110 106 102 112 111 105 103 102 

* Em 2012/2013, inclui 2 docentes em comissão de serviço nos serviços centrais do IPS, mantendo serviço letivo na 
Escola 
** Em 2012/2013 acrescem 4 trabalhadores ao abrigo do contrato emprego-inserção do IEFP e 3 trabalhadoras em 
regime à hora 

Relativamente aos docentes, apresenta-se no Quadro 12 a sua distribuição por departamento 

e categoria. Entre 2009-2012 o número de ETI5 de docentes encontrava-se abaixo do rácio 

recomendado para o ensino tecnológico (12 estudantes por docente). Em novembro de 2012 o 

número de docentes ETI era de 49,0 i.e. cerca de 20,3 ETI abaixo do ótimo previsto. 

 

Quadro 12 - Evolução do número e ETI de docentes entre 2009 e 2012 e sua previsão para 2013 

Departa-
mento 

Categoria 
2009 2010 2011 

2012 
(nov) 

2013 
(previsão) 

N.º ETI N.º ETI N.º ETI N.º ETI N.º ETI 

DTABN 

Coordenador 3 3,0 2 2,0 3 3,0 4 3,5 4 3,5 

Adjunto 19 17,2 21 18,6 18 15,9 17 14,9 17 14,9 

Assistente 6 5,0 8 5,2 6 4,3 5 4,0 5 4,0 

DCCA 

Coordenador 5 5,0 5 5,0 5 5,0 5 5,0 5 5,0 

Adjunto 16 15,3 16 15,6 17 16,1 18 17,1 18 17,1 

Assistente 12 7,7 9 6,6 6 5,5 5 4,5 5 4,5 

Total 61 53,2 61 53,0 55 49,8 54 49,0 54 49,0 

(Máximo)  60,0  65,3  66,5  69,3  72,5 

* Em 2012/2013, inclui 2 docentes em comissão de serviço nos serviços centrais do IPS, mantendo serviço letivo na 
Escola 

                                                           
5 ETI - Equivalente em tempo inteiro 
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No que concerne ao desenvolvimento das carreiras do pessoal não docente, as alterações ao 

índice remuneratório resultantes da aplicação do SIADAP6 continuam sem aplicação, 

prosseguindo, no entanto, a avaliação dentro de uma política integrada, onde o desempenho, 

o mérito e o cumprimento dos objetivos traçados serão valorizados. Relativamente às carreiras 

do pessoal docente, foi implementado o SADPD7 com aplicação retroativa ao ano de 2004. 

Tendo-se concluído, no ano de 2012, o concurso documental para recrutamento de um 

professor coordenador, para as áreas disciplinares de Microbiologia Alimentar e Segurança 

Alimentar e Saúde Pública, não se prevê a abertura de novos concursos. Os docentes em 

programa de doutoramento no âmbito do PROTEC, continuam em 2013 a não estar 

dispensados a 50% do serviço docente, por instrução do IPS face à falta de financiamento. 

Prevê-se que obtenham o grau de doutor 3 docentes e obtenham o grau de mestre 1 docente 

e 1 técnico superior. 

 

4.3. Recursos financeiros 

O suborçamento atribuído pelo IPS à ESAS para 2013, composto por despesas com pessoal e 

despesas com funcionamento corrente, ainda não está definido, apresentando-se, contudo, no 

Quadro 13 a sua previsão. Constam ainda, no mesmo Quadro, uma súmula das receitas 

cobradas até novembro de 2012 e a sua previsão para 2013. 

A margem de conforto de 40%, relativamente à capacidade de autofinanciamento que tem 

vindo a ser equacionada em planos anteriores, prevê-se vir a ser superada em consequência 

da recente aprovação de diversos projetos de investimento. Ainda decorrente desta situação, 

as propinas apenas representarão 48% no total das receitas próprias, diminuindo 

significativamente a elevada dependência que se tem vindo a registar. 

Nos valores apresentados em “outras receitas próprias” destacam-se as verbas provenientes 

da atividade agropecuária, respetivamente 124.983 € em 2012 e 122.600 € previstos para 

2013. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 SIADAP - Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública 

7 SADPD - Sistema de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente 
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Quadro 13 - Indicadores de Recursos e de Realização em 2012 e previsão dos mesmos para 2013 

 2012 
(em nov 2012) 

2013 
(previsão) 

Indicadores de Recursos 

Recursos 
Humanos 

Docentes ETI 49,0 49,0 

Não docentes 49 48 

Estudantes 831 870 

Recursos 
Financeiros 

Orçamento de pessoal e funcionamento (OT) 3.361.598€ 3.374.698 € 

Propinas e taxas 739.810 € 821.996€ 

Outras receitas próprias 188.826 € 181.600 € 

Financiamento I&D (inclui Parque de Ciência) 83.695 €  563.644 € 

Subsídios agrícolas 65.894 € 151.574€ 

Indicadores de Realização 

Capacidade de autofinanciamento (RP/OT) 32,1% 50,9% 

Propinas e taxas/OT 22,0% 24,4% 

Total de outras receitas/OT 10,1% 26,6% 

Nota: RP – Receitas próprias; OT – verba atribuída pelo IPS 

 

 

Os custos previstos com despesas fixas (Quadro 14) rondam os 333.000 €, registando uma 

relevante diminuição face a anos anteriores. No entanto, as despesas avultadas e frequentes 

com reparações em edifícios, em equipamentos e em viaturas e máquinas agrícolas, muitas 

vezes decorrentes da deficiente manutenção, provocam sérios constrangimentos à boa gestão 

e não deixam grande margem para outras despesas. 
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Quadro 14 - Encargos fixos previstos para 2013 

 

Encargos fixos /Despesas correntes Custos previstos 
D

IV
ER

SO
S 

Comunicações (dados e voz) 16.500 €  

Reagentes, meios e outros de laboratório 8.500 €  

Desinfestação 2.724 €  

Reparações diversas e assistência técnica 24.500 €  

Vigilância e segurança 60.130 €  

Serviços de limpeza 5.000 €  

Quotas e licenças 1.710 € 119.064 € 

EN
ER

G
IA

 

Eletricidade 80.113 €  

Combustíveis 9.000 €  

Gás de combustão e de laboratório 13.000 € 102.113 € 

SE
G

U
R

O
S Seguros viaturas e responsabilidade civil 1.441 €  

Seguros estudantes 4.029 € 5.470 € 

IN
FO

R
M

Á
TI

C
A

 Impressoras/copiadoras 11.793 €  

Assistência software 7.341 €  

Licenças Microsoft 5.232 € 24.366 € 

EX
P

LO
R

A
Ç

Ã
O

 A
G

R
O

P
EC

U
Á

R
IA

 

Seguros de alfaias e agrícolas 2.550€  

Combustíveis para viaturas máquinas agrícolas 9.500€  

Rações 27.560 €  

Adubos e pesticidas 19.000 €  

Serviços agrícolas 22.500 €  

Recolha de resíduos 828 € 81.938 € 

 TOTAL  332.951€ 
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4.4. Infraestruturas e equipamentos 

As infraestruturas disponíveis para 2013 representam-se no Quadro 15.  

Quadro 15 - Infraestruturas 

Infraestruturas disponíveis 2013 

Salas de aulas, de informática e apoio a laboratórios 2636 m
2
 

Laboratórios de ensino 1111 m
2
 

Biblioteca e salas de leitura 627 m
2
 

Salas de estudo 55 m
2
 

Laboratórios para atividades de I&D e prestação de serviços 669 m
2
 

Campus agropecuário ± 220 ha 

Residência 1 

Escola de equitação 1 

Bares 1 

Cantina 1 

 

No final do ano de 2012, foi aprovada a reestruturação da candidatura ao Programa 

Estratégico do Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo (PCTA), nas tipologias 

Infraestruturas Tecnológicas e Infraestruturas Científicas, submetida em Dezembro de 2011, 

estando equacionada para 2013 a execução das:  

Componente 2 - Aquisição e montagem de estufa compartimentada destinada à 

multiplicação sexuada e vegetativa de plantas, à produção de plantas em condições 

controladas e/ou confinadas para fins experimentais, sua caracterização e 

melhoramento e à produção de insetos auxiliares; 

Componente 3 - Reequipamento de laboratórios - Câmara de fluxo laminar horizontal; 

Câmara de fluxo laminar vertical; Estufa de esterilização digital; Digestor Microondas; 

Sonda portátil multiparamétrica; Sistema Kjeltec; Sistema para determinação da 

gordura; Equipamento para determinação de fibra; Câmara de pressão – volume; 

Sistema fotossíntese, troca gasosa e fluorescência e Cromatrógrafo em fase gasosa. 

Estes investimentos permitem: 

• Capacitar a ESAS de uma infraestrutura de base altamente tecnológica, que será uma mais- 

-valia para o ensino na região; 

• Dotar a Escola de uma capacidade instalada em infraestruturas científicas que lhe 

permitirá reforçar a sua presença em projetos de I&D e expandir para áreas tecnológicas 

ainda não exploradas; 
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• Aumentar a oferta formativa da ESAS com a execução de cursos de curta duração e de pós-

graduação em novos domínios; e 

• Dar continuidade ao know-how adquirido pela ESAS em matéria de prestação de serviços à 

comunidade, prestando um serviço fortemente personalizado ao sector agropecuário e 

industrial. 

Decorrente das recentes intervenções a nível das infraestruturas e aquisição de equipamentos 

no âmbito agropecuário será possível proceder à implementação do plano de ordenamento 

traçado para a Quinta do Galinheiro, transformando este espaço num vasto campo 

experimental, proporcionando aos estudantes o contato com a realidade agrícola e pecuária 

de uma forma menos dispendiosa e mais eficaz e, concomitantemente, incentivar o seu 

sentido empreendedor. 

Planeia-se ainda a continuidade da melhoria de conforto na sala de estudo, que já se encontra 

em funcionamento e em diversas outras, bem como restaurar duas salas de aulas, a financiar 

através de mecenato. 
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5. OFERTA FORMATIVA 

 

A oferta registada na Direção Geral do Ensino Superior (DGES) pela Escola é atualmente de 

nove cursos de especialização tecnológica, de cariz pré-universitário, cinco cursos de 

licenciatura e seis mestrados. Relativamente ao ano letivo de 2012/2013, não foram 

disponibilizadas vagas para os CET de Avaliação da Propriedade Rural e de Sistemas de 

Informação Geográfica e, como novo curso, funciona o mestrado em Produção e Tecnologia 

Animal. 

Assim, para o ano letivo de 2012/2013, a Escola disponibilizou 160 vagas para cursos de CET, 

1858 para cursos de licenciatura, das quais 135 em regime diurno e 50 em regime noturno, e 

122 para cursos de mestrado, conforme discriminado no Quadro 16.  

Quadro 16 - Oferta formativa, vagas disponibilizadas e estudantes inscritos nos diferentes cursos de CET, 
licenciatura e mestrado da ESAS, em 9 de novembro de 2012 

Ciclos / Cursos Vagas 
Estudantes inscritos  

(9 nov 2012) 

C
E

T
 

Cuidados Veterinários 18 20 

Mecanização e Tecnologia Agrária 22 -- 

Maneio e Utilização do Cavalo 20 23 

Olivicultura e Tecnologia do Azeite 25 -- 

Segurança e Higiene Alimentar 25 24 

Tecnologias de Produção Integrada em Hortícolas 25 29 

Viticultura e Enologia 25 26 

L
IC

E
N

C
IA

T
U

R
A

 Engenharia Agronómica 25 113 

Engenharia Agronómica (Pós-laboral) 25 84 

Engenharia Alimentar 40 149 

Engenharia do Ambiente (Pós-laboral) 25 67 

Engenharia da Produção Animal 25 132 

Nutrição Humana e Qualidade Alimentar 45 108 

M
E

S
T

R
A

D
O

 

Agricultura Sustentável 25 9 

Culturas Horto-Industriais 25 -- 

Produção de Plantas Medicinais e Fins Industriais 25 8 

Produção e Tecnologia Animal 22 12 

Sistemas de Prevenção e Controlo Alimentar -- 10 

Tecnologia Alimentar 25 16 

. 

                                                           
8 O número de vagas anuais para as licenciaturas é atribuído pelo IPS, não podendo o número de cursos ultrapassar 
o que estava em funcionamento no ano anterior. 
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No plano anterior apresentado foi já evidenciada a preocupante perda de estudantes, 

captados pelo concurso geral de acesso, para os cursos de Engenharia, agravada no ano 

2012/2013 pela imposição de um novo conjunto de provas de ingresso em acordo com o 

disposto na Portaria n.º 1031/2009 de 10 de Setembro, tendo-se registado, consoante os 

cursos, quebras que variaram entre 46 e 94% dos ingressos através do contingente geral. 

Mais algumas tendências foram apresentadas, nomeadamente no que se refere à evolução do 

número de estudantes reingressados, que neste momento perfazem 821 desde 2007, dos 

quais 557 nos cursos de Engenharia Agronómica e da Produção Animal e 199 para o curso de 

Engenharia Alimentar. A partir de 2009 o número de reingressos decresceu acentuadamente, 

constituindo em 2012/2013 apenas 12 (Quadro 17).  

 

Quadro 17 - Estudantes ingressados na ESAS no ano letivo de 2012/2013, por regime de ingresso: regime 
geral, mudança de curso, regimes especial, titular de curso de CET, concurso especial de maiores de 23 
anos e reingresso 

Cursos de 
Licenciatura 

Vagas 
Regime 
Geral 

Mudança 
Curso 

Regime 
Especial 

Titulares  
CET 

>23 
Anos 

Rein-
gressos 

Total 

Engenharia 
Agronómica 

25 2 8 0 20 1 1 32 

Engenharia 
Agronómica (Pós-
laboral) 

25 1 6 0 4 13 2 26 

Engenharia 
Alimentar 

40 1 8 0 26 2 4 41 

Engenharia do 
Ambiente (Pós-
laboral) 

25 1 5 0 4 5 1 16 

Engenharia da 
Produção Animal 

25 7 4 0 18 1 3 33 

Nutrição Humana e 
Qualidade 
Alimentar 

45 36 1 2 4 0 1 44 

TOTAL 185 48 32 2 76 22 12 192 

 

Continua a ser evidente que existe espaço e justificação para as formas de ingresso fora do 

regime geral, em resposta às diferentes necessidades da população estudantil, com interesse 

social e económico para a Escola, para a região e para o país.  

No Quadro 18 apresentam-se os indicadores de realização e de resultado da Escola. Estes 

dados são, todavia, ainda provisórios uma vez que ainda está a decorrer a recolha para a 

estatística oficial a constar no RAIDES 9 referente a 31 de dezembro de 2012. 

 

                                                           
9 RAIDES - Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior 
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Quadro 18 - Indicadores de realização e de resultado relativos aos três ciclos de ensino ministrados na 
ESAS 

Indicadores   2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
R

E
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 

N.º de cursos em 

funcionamento 

CET  4 4 5 5 

Licenciatura  5 5 5 6 

Mestrado  2 1 3 5 

N.º de novos 

cursos 

CET  2 1 0 0 

Licenciatura  0 0 0 0 

Mestrado  1 2 2 2 

Vagas (Regime 

geral) 

Licenciatura  135+(50PL) 135+(50PL) 135+(50PL) 135+(50PL) 

 TOTAL 185 185 185 185 

Ingresso 

CET  88 81 106 107 

Licenciatura  180 269 198 377 

Mestrado  25 16 34 12 

 TOTAL 293 366 338 496 

Inscritos 

CET  91 87 107 122 

Licenciatura  624 658 644 653 

Mestrado  44 38 47 55 

Erasmus*  3 4 5 1 

UC isoladas*  15 8 10 5 

 TOTAL 762 787 798 836 

N.º Diplomados 

CET  76 68 67  

Licenciatura  145 114 115  

Mestrado   15 15  

 TOTAL 221 197 197  

N.º Teses 
Mestrado   16 22 43 

 TOTAL  16 22 43 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
 

Taxa de ingresso 

 (%) 

CET  48,8 57,0 78,5 66,9 

Licenciatura  133,3 199,2 144,4 (6 PL) 277,8 (4 PL) 

Mestrado  53,1 53,3 45,3 9,8 

Taxa sucesso 

(Anos até à 

conclusão) 

Licenciatura  3,3 3,6 

A calcular 
após RAIDES 

 

Mestrado 

 

2,5 2,0  

* Em 2012/2013 dados referentes apenas ao primeiro semestre 

O número de estudantes matriculados (Quadro 18) cifrava-se, em 9 de novembro de 2012, em 

831, dos quais 122 em CET, 653 em licenciatura, 55 em mestrado e 1 estudante em mobilidade 

Erasmus. Encontravam-se ainda matriculados, no primeiro semestre, 5 estudantes 

extraordinários, inscritos em unidades curriculares isoladas.  

Nos cursos de licenciatura o número de estudantes finalistas (Figura 2) era de 248, 

correspondendo a cerca de 38% dos estudantes inscritos nesse ciclo de estudos. Assim, o 
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número de finalistas nos cursos Engenharia Alimentar, Engenharia Agronómica (inclui os 

estudantes em regime pós-laboral), Nutrição Humana e Qualidade Alimentar, Engenharia da 

Produção Animal e Engenharia do Ambiente, era de, respetivamente, 58, 56, 49, 50 e 35. A 

relevância desta informação reside no facto desta população se constituir como potencial 

candidata à oferta formativa de 2.º Ciclo da ESAS. 

 

 

Legenda: EAL - Engenharia Alimentar; EAG – Engenharia Agronómica; EAGPL - Engenharia Agronómica 
regime Pós-Laboral, NHQA - Nutrição Humana e Qualidade Alimentar, EPA – Engenharia da Produção 
Animal, EAMB – Engenharia do Ambiente regime Pós-Laboral 

 

Figura 2 – Variação do número de estudantes matriculados, por ano, nas licenciaturas da ESAS 

 

 
Para o ano letivo de 2013/2014, perspetiva-se a abertura de vagas para os cursos de 

licenciatura em Agronomia, Produção Animal e Tecnologia Alimentar, submetidos em 

setembro de 2012 à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). 

Será também inserida na plataforma da A3ES o relatório de autoavaliação dos ciclos de estudo 

de Engenharia Alimentar, Engenharia do Ambiente, Nutrição Humana e Qualidade Alimentar e 

Sistemas de Prevenção e Controlo Alimentar. 
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6. DEPARTAMENTOS 

 

Os departamentos são as unidades elementares de ensino, investigação e desenvolvimento da 

Escola, existindo, desde 2010, dois departamentos, das Ciências Agrárias e Ambientais (DCAA) 

e da Tecnologia Alimentar, Biotecnologia e Nutrição (DTABN), que agregam as áreas científicas 

conforme descrito no Quadro 19. 

 

Quadro 19 - Áreas científicas por departamento 

D C A A  D T A B N  

Ciências matemáticas Ciências biológicas 

Engenharia rural e ambiente Ciências físicas 

Geociências Ciências químicas 

Ciências agrárias Ciência e tecnologia alimentar 

Produção animal e ciências veterinárias Gestão e marketing 

Tecnologias da informação Economia e desenvolvimento 

 

Os departamentos têm por objetivo a formação inicial, contínua, especializada e pós graduada, 

a investigação e o desenvolvimento experimental, a prestação de serviços à comunidade e a 

divulgação do saber nos domínios que lhe são próprios. A cada um destes departamentos está 

adstrita uma unidade laboratorial que assegura o apoio às práticas pedagógicas, de I&D e de 

extensão de serviços. O DCAA integra ainda uma escola de equitação que tem como objetivos 

o apoio à atividade letiva da Escola, a promoção da modalidade da equitação junto à 

comunidade (iniciação à equitação e equitação especial) e a conservação e preservação da 

raça equina Sorraia.  

Na base da elaboração do presente plano, nomeadamente na definição dos objetivos, metas, 

indicadores e ações a desenvolver, estiveram as indicações apresentadas pelos dois 

departamentos, dado que nas suas competências e em articulação com os órgãos e serviços da 

ESAS, lhes cabe propor políticas no domínio das suas atividades, divulgação do saber, aquisição 

de bens e serviços, bem como dar parecer sobre assuntos relativos aos recursos humanos e 

meios materiais sob a sua dependência. Os departamentos gozam de autonomia pedagógica e 

científica, sem prejuízo das disposições gerais que vierem a ser estabelecidas pelos órgãos da 

Escola. 
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7. SERVIÇOS 

 

Em consonância com os objetivos e medidas propostos, pretende-se a continuidade da 

realização das ações integradas na Iniciativa Segurança e Prevenção no Trabalho, 

nomeadamente com os cursos: Sensibilização do combate a incêndios, Primeiros Socorros 

Nível 2 e Gestão de Resíduos Laboratoriais. A nível das unidades laboratoriais estão 

programadas diversas ações de formação sobre os diferentes equipamentos, dirigidas aos 

técnicos que nelas desempenham funções, por modo a uniformizar conhecimentos e 

competências. De forma a melhorar o ambiente de trabalho e a dignificação e a qualificação 

profissional, nomeadamente a formação em áreas funcionais específicas, pretende-se 

incentivar e formalizar a participação em ações dinamizadas pelos serviços centrais do IPS ou 

por outras entidades. 

A otimização dos recursos disponíveis, através da melhoria e racionalização dos processos e 

sua desmaterialização, bem como a redução de custos, mantém-se como uma forte aposta no 

planeamento para 2013. 

 

7.1 Serviços Administrativos 

Em conformidade com os estatutos da Escola, os serviços administrativos são organizações 

permanentes, vocacionadas para o apoio técnico ou administrativo às atividades da Escola e 

integram os académicos, a contabilidade, tesouraria e aprovisionamento e recursos humanos, 

expediente e arquivo. 

De acordo com os objetivos estratégicos e operacionais traçados, nestes serviços, no sentido 

da melhoria quer no atendimento, quer na execução das tarefas, o desempenho terá como 

ênfase: 

Implementar e validar a aplicação de regulamentos ou de manuais de procedimentos; 

Continuar o desenvolvimento da secretaria virtual de modo a permitir um completo 

acesso à documentação por parte dos utilizadores e respetiva entrega; 

Desenvolver novos instrumentos de gestão, nomeadamente a implementação de 

metodologias para apuramento do custo por estudante; 

Melhorar as ações para a boa cobrança dos produtos vendidos e dos serviços 

prestados, bem como dos procedimentos mais vantajosos nas aquisições de bens e de 

serviços.
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7.2 Serviços Gerais 

Os serviços gerais são serviços de apoio técnico e logístico que exercem a sua atividade nos 

domínios da prestação de serviços auxiliares, da manutenção das instalações e do apoio à 

estrutura funcional da Escola e integram a exploração agropecuária, a logística e os serviços de 

documentação e recursos educativos. 

 

7.2.1 Exploração agropecuária 

Este serviço presta apoio às atividades de ensino, investigação e desenvolvimento 

experimental, promove e executa as operações agro-pecuárias e gere o parque de máquinas. 

Planeiam-se para 2013 as áreas de cultura constantes do Quadro 20. 

Quadro 20 - Planeamento de culturas para 2013  

Q
U

IN
T

A
 

D
O

 B
O

N
IT

O
 

Cultura / Parcela Área (Hectares) 

Parcela cedida 34,04 

Feno / aveia-ervilhaca (folha 6+13+14+16) 20,11 

Milho silagem-ensaio (cobertura) 7,20 

Soja (várzea grande) 7,56 

Olival intensivo 6,96 

Olival tradicional 8,51 

Pomar de nogueiras 0,71 

Pousio (folha 3) 0,68 

Floresta de eucaliptos 15,22 

Floresta de pinheiros mansos 5,70 

Q
U

IN
T

A
 

D
O

 Q
U

IN
T

O
 

Parcelas cedidas 40,88 

Olival intensivo (fase de arranque) 8,50 

Olival superintensivo 8,37 

Olival superintensivo (plantação 2013) 25,00 

Vinha (2005) 5,86 

Vinha (2012) 3,70 

Pomar de nogueiras (fase de arranque) 2,50 

Pousio (folha 8+ 9) 3,61 

Q
U

IN
TA

  

D
O

 G
A

LI
N

H
EI

R
O

 

Vinha (2013) 0,70 

Azevém 5,88 

Aveia 0,91 

Pomar de pequenos frutos 0,80 

Área silvo-pastoril 3,80 
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A composição do efetivo animal encontra-se evidenciada no Quadro 21. 

 

Quadro 21 - Efetivo animal expectável para 2013  

 Efetivo pecuário N.º de animais 

Q
U

IN
T

A
 D

O
 G

A
L

IN
H

E
IR

O
 

BOVINOS  

Vacas 11 

Novilhas 7 

Vitelas 2 

OVINOS  

Ovelhas 40 

Carneiros 3 

CAPRINOS  

Cabras 20 

Bodes 1 

EQUINOS  

Éguas -- 

Garanhões 5 

Poldras 2 

Q
U

IN
T

A
 D

O
 

B
O

N
IT

O
 

SUÍNOS  

Porcas 13 

Varrascos 2 

LEPORÍDEOS  

Coelhas Reprodutoras 24 

Coelhos Reprodutores 6 

 

São propostas como linhas gerais de orientação deste serviço: 

Cumprir as boas práticas agrícolas e ambientais em toda a área de exploração 

agropecuária; 

Implementar um maior cuidado e rigor na planificação e execução das operações 

culturais e um maior aprofundamento do relacionamento, entreajuda e espírito de 

equipa, entre os vários elementos do serviço, melhorando a respostas às diversas 

solicitações e a redução de custos. 

 

7.2.2 Logística 

Ao serviço de Logística compete-lhe, nomeadamente, a conservação e a reparação de bens, de 

equipamentos e de instalações, manutenção dos espaços verdes, a coordenação da utilização 

dos transportes, a organização de atividades de segurança, higiene e saúde no trabalho bem 

como o apoio a atividades inerentes ao funcionamento da Escola. 

 



 

 34 

Propõe-se como principais focos de atuação para este serviço: 

Realizar pequenas obras de manutenção dos edifícios e dos espaços verdes e a 

requalificação do sistema de iluminação e de sinalética, de forma a tornar a ESAS um 

espaço mais aprazível para a comunidade académica e visitantes externos; 

Incrementar a produção de plantas ornamentais, em quantidade e qualidade, de modo 

a assegurar as necessidades de plantação na Escola e de venda ao exterior. 

 

7.2.3 Serviço de documentação e recursos educativos 

Este serviço abrange a execução de tarefas relativas à proposta de aquisição, recolha, 

tratamento e difusão de documentação e informação pedagógica, científica e técnica, em 

articulação com a Unidade de Biblioteca do IPS. 

Presta ainda apoio audiovisual, multimédia e de reprografia às atividades pedagógicas, 

científicas, técnicas e administrativas da Escola, organiza e incentiva contatos e intercâmbios 

com outras instituições congéneres. 

Para 2013, apresentam-se como principais propostas: 

Sensibilizar docentes e técnicos superiores para a vantagem que o Repositório 

Científico do Instituto Politécnico de Santarém representa na valorização e divulgação 

da produção científica da ESAS e para a importância do aumento do número de 

documentos registados; 

Realizar mais ações de formação (Pesquisa entre Estantes) em estratégias de pesquisa 

de informação nos diversos recursos eletrónicos disponíveis e no desenvolvimento de 

competências de recuperação de informação; 

Organizar mostras documentais, de caráter mensal e em continuidade das já 

realizadas, que terão como enfoque a comemoração dos 125 anos do ensino agrário 

na Escola; 

Continuar com o atendimento e serviço técnico focados no utilizador, com o apoio 

subjacente do profissional da Biblioteca. 
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8. INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

A Escola dispõe de um Gabinete de Relações Internacionais que promove a mobilidade e a 

integração dos docentes e dos estudantes da ESAS, organiza o acolhimento dos docentes e 

estudantes estrangeiros e dinamiza a assinatura de acordos bilaterais no âmbito de diversos 

programas e protocolos. O coordenador departamental Erasmus integrado neste Gabinete, 

funciona na dependência do Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional do IPS. 

 

No Quadro 22 apresenta-se uma súmula dos docentes e estudantes que efetuaram mobilidade 

nos anos letivos de 2010/2011 e 2011/2012 e a sua previsão para 2012/2013 e 2013/2014. 

 

Quadro 22 - Mobilidade de docentes e de estudantes ao abrigo de programas internacionais e de 

protocolos estabelecidos  

Programas / Protocolos Mobilidade 2010/11 2011/12 
2012/13 2013/14 
(previsão 

anual) 
(previsão 

anual) 

E
s

tu
d

a
n

te
s

 

Erasmus; Ação Estudos 
Outgoing: 

Incoming: 

1 

3 

1 

5 

5 

4 

5 

9 

Erasmus; Ação Estágios 

Outgoing: 

Incoming: 

0 

0 

3 

0 

3 

0 

3 

2 

D
o

c
e

n
te

s
 Erasmus; Ação 

docentes 

Outgoing: 

Incoming: 

1 

4 

0 

1 

2 

3 

2 

4 

Protocolo coop. 
(Camerino) 

Outgoing: 

Incoming: 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

 

Muitas das propostas e medidas desenvolvidas neste plano, nomeadamente nas vertentes do 

ensino, da divulgação da produção científica e do estabelecimento de parcerias para propostas 

de novas formações e atividades de I&D, deverão ser abordadas numa perspetiva de 

internacionalização e de trabalho em rede. 
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9. IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE 

 

No sentido da certificação do IPS, serviços centrais, unidades orgânicas e serviços de ação 

social, todas as atividades realizadas necessitam de ser sustentadas em estruturas e 

mecanismos internos de garantia da qualidade, fundamentais à intervenção nos processos de 

avaliação.  

Durante  o  ano de 2013  deverão concluir-se os trabalhos  previstos no  plano  de  ação  2011- 

-2013, prevendo-se obter, em dezembro, a atribuição da certificação de qualidade do IPS. 

Na ESAS, a aplicação de mecanismos de autoavaliação para a garantia de qualidade, da 

responsabilidade da Comissão de Avaliação da Qualidade e do Conselho Pedagógico, deverá 

continuar a assegurar a avaliação dos cursos e das suas unidades curriculares, através da 

realização de inquéritos a estudantes, docentes, não docentes, diplomados e entidades 

empregadoras, estando os seus resultados na base da implementação de ações com vista à 

melhoria da qualidade do ensino. 

 


