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1. INTRODUÇÃO 

O Plano de Atividades para 2015 só foi presente à Assembleia de Escola em finais de março, 

em virtude do início do mandato da atual direção da Escola Superior Agrária de Santarém, 

adiante designada por ESAS ou por Escola, ter ocorrido já no final do ano de 2014. Este atraso 

faz com que a reposição da apresentação do Plano de Atividades na altura própria, decorra 

passados oito meses e portanto com poucas concretizações efetivas relativamente à atividade 

anteriormente planeada. 

Nomeadamente no que diz respeito às duas propostas resumidas que então foram 

apresentadas: 

1. “Reforçar a ligação dos alunos aos sistemas de produção em que fazem a respetiva 

formação, que se entende como técnica e de aplicação; 

2. Insistir na abertura da ESAS ao exterior, nomeadamente o seu envolvimento e 

comprometimento com aquilo que pode disponibilizar, para em conjunto com os 

parceiros socioprofissionais, contribuir para o desenvolvimento regional.”, 

tratam-se de dois objetivos que em nada se alteraram ao preparar o Plano de Atividades para 

2016, inscritos no Plano Estratégico 2015-2018, consubstanciado no Programa de Candidatura 

com que o Diretor se apresentou ao processo eleitoral. Neste curto intervalo de tempo, 

decorrido entre dois Planos de Atividades, mais não se conseguiu que procurar uma estratégia 

para alcançar estes objetivos.  

Relativamente ao ponto 1, a estratégia tem a ver com a exploração agrícola da ESAS e a 

prestação de serviços à comunidade, envolvendo alunos/estagiários. Se em relação à primeira, 

o objetivo consiste na criação de uma Spin-Off que ultrapasse a incapacidade de gestão 

eficiente de uma exploração agrícola por parte de uma instituição pública, já quanto aos 

serviços prestados pela instituição a partir das infraestruturas laboratoriais e de empresas com 

protocolos com a ESAS, o objetivo será sempre o envolvimento de alunos ou estagiários neste 

processo, valorizando a respetiva formação e criando mais-valias ao reconhecimento da 

instituição como participativa no desenvolvimento regional.  

A contribuição para o desenvolvimento regional, que se salienta no ponto 2, tem a ver não só 

com os serviços prestados pela ESAS, os quais terão que responder às solicitações 

apresentadas pelo setor produtivo, mas também com a qualidade dos formandos que 

anualmente lança no mercado de trabalho e ainda, principalmente, como instituição de 

referência que se traduzirá na procura pelos parceiros socioprofissionais para integrar projetos 
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de investimento e desenvolvimento de novas tecnologias no sector agrário e agro-

transformador. 

O relacionamento com o exterior está também muito diretamente ligado com a atividade 

I,D&E desenvolvida pelo corpo docente e técnico da Escola, a qual, encontrando-se em fase de 

implementação de novo quadro comunitário, possibilitará a candidatura de alguns projetos 

emanados do processo de reflexão interna neste domínio realizado em 2013 e 

consubstanciado em documento próprio em 2014 (Memorando I&DT na ESAS). A participação 

em Centros de Competência, Grupos Operacionais ou equipas de investigação 

experimentação, deverá prosseguir em 2016, dando sequência a um processo iniciado 

anteriormente e fundamental para a afirmação da instituição.  

A maior parte das ações com o objetivo de abertura da ESAS ao exterior, enquadram-se na 

estratégia prosseguida pela Comissão Especializada das Agrárias, constituída no seio do 

Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) e cujo trabalho 

concertado de promoção do ensino superior politécnico agrário já teve e continuará a produzir 

bons resultados.  

A procura da ESAS para estabelecimento de pequenas empresas, sobretudo geradas a partir de 

ex-alunos da instituição, tem vindo a aumentar gradualmente nos últimos anos, revelando 

credibilidade e prestígio, mas também a necessidade de organização interna de espaços e 

infraestruturas, que permitam a sã convivência e regular funcionamento de todas as entidades 

estabelecidas. Iniciou-se em 2015 e terá que prosseguir em 2016 um projeto de reestruturação 

ou Plano Diretor para a ESAS, para o qual ainda não foi efetuada a nomeação da Comissão 

Coordenadora, mas havendo já contactos e levantamento de dados, o que permitirá iniciar 

brevemente o necessário processo de reorganização.   

O desenvolvimento de qualquer Plano Estratégico só será possível com o envolvimento de 

todos os recursos humanos, motivados para tal e funcionando com bom relacionamento 

institucional. Tal é o caso da ESAS, que se caracteriza por um regular funcionamento interno, 

onde cumpre realçar o excelente momento que se vive no relacionamento com a Associação 

de Estudantes. Pretende-se manter e promover esta dinâmica, na busca de novos projetos e 

iniciativas, próprios da juventude e que devidamente integrados na estratégia global da 

instituição permitirão alcançar os melhores resultados. 
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2. MISSÃO, VISÃO E VETORES ESTRATÉGICOS  

A Escola é, como expresso nos artigos 1.º e 3.º dos seus estatutos, “uma unidade orgânica do 

Instituto Politécnico de Santarém, adiante designado por IPSantarém 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. 

É missão da ESAS: 

a) 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; 

b) A investigação orientada e o desenvolvimento experimental; 

c) A prestação de serviços à comunidade numa perspetiva de valorização recíproca e 

de desenvolvimento regional e nacional; 

d) A transferência e valorização do conhecimento tecnológico, científico e cultural, 

com entidades nacionais e internacionais. 

São atribuições da ESAS: 

a) A realização, nas condições previstas na lei, de ciclos de estudos conducentes à 

obtenção dos graus académicos de licenciado e de mestre, bem como de outros 

cursos pós secundários, de cursos de formação pós graduada e outros; 

b) A realização de ações de formação profissional e de atualização de 

conhecimentos; 

c) A realização de atividades de investigação e de desenvolvimento experimental 

nos domínios da sua competência; 

d) A prestação de serviços à comunidade e apoio ao desenvolvimento; 

e) A realização de atividades agrícolas, pecuárias e florestais, na perspetiva da 

produção e transformação dos produtos obtidos; 

f) A participação em projetos de cooperação nacional e internacional; 

g) A produção e difusão do conhecimento e da cultura.” 
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Visão 

Considerar a responsabilidade centenária do ensino agrícola em Santarém, para consolidar a 

diferenciação no ensino superior agrário, baseado no efectivo conhecimento para melhor 

desempenho, na missão de promoção e desenvolvimento do sector agrário, da região 

agricolamente mais eficiente de Portugal. 

Vetores Estratégicos 

VE1 Formação e Aprendizagem 

 Consolidar os TESP’s 

 Prosseguir com o projeto de “Requalificação da Equinicultura” 

VE2 Investigação Aplicada, Transferência de Conhecimentos e Tecnologia 

 Implementar o Memorando I&DT na ESAS 

 Prosseguir com a oferta de Cursos de Curta Duração 

VE3 Reforço das Relações com a Sociedade e Internacionalização 

 Promoção e acompanhamento dos protocolos para prestação de serviços ao 

exterior 

 Prosseguir com o projeto de criação de uma incubadora de empresas que reúna as 

diversas unidades instaladas na ESAS 

 Prosseguir com o projeto de criação de uma Rede Internacional em Agro-Silvo-       

-Pastorícia Mediterrânica 

VE4 Valorização Institucional 

 Prosseguir com o projeto de criação de uma Spin-Off que valorize a exploração 

agrícola da ESAS e se imponha como um modelo de referência regional 

  Reforçar a afirmação da ESAS nos diversos Centros de Competências a que está 

vinculada 

VE5 Infraestruturas: reabilitação e requalificação de espaços 

 Projetar a implantação de uma extensa área coberta que acolha o diverso parque 

de máquinas e equipamento agrícola e pecuário 

 Reabilitação de espaço para instalação do “Museu da Escola” 

 Requalificação dos espaços sociais e agrícolas dos campus ESAS 
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3. MEIO ENVOLVENTE DA ESAS 

No sentido de fazer o enquadramento da atividade da ESAS com os vetores estratégicos 

definidos, importa conhecer e caraterizar o meio envolvente, identificando as principais 

interações e influências internas e externas.  

Assim, apresentam-se os Quadros 1 e 2 com a identificação dos stakeholders e matriz SWOT 

 

Quadro 1 –Stakeholders relevantes na atividade da ESAS 

Agentes Internos Agentes Externos 

Assembleia de Escola Diplomados (Alumni) 

Conselho Técnico-Científico Utentes 

Conselho Pedagógico Fornecedores 

Departamentos Serviços centrais do IPSantarém 

Serviços Serviços de ação social do IPSantarém 

Estudantes Outras instituições de ensino superior 

Associação de Estudantes Ministério da educação 

Outros núcleos estudantis Ministério da ciência e do ensino superior 

 Ministério da agricultura  

Tribunal de contas 

 Organizações parceiras nacionais e internacionais 

 Associações interprofissionais 

 Sector empresarial 

 Comunidade intermunicipal 

 Comunidade envolvente 
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Quadro 2 - Matriz SWOT
1
 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Mais de 125 anos no ensino das ciências agrárias 

 Situação geográfica centralizada e inserida na principal 
região agropecuária e agroalimentar do país 

 Diversidade formativa adequada às necessidades da 
região, com cursos de TESP, de licenciatura e de 
mestrados, incluindo formações em regime pós-
laboral 

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

 Existência no campus de infraestruturas desportivas: 
escola de equitação, campo de relva sintética, campo 
de râguebi, pista de cinza, dois polidesportivos e um 
ginásio 

 Boa qualificação dos recursos humanos 

 Potencial técnico-científico elevado com participação 
na rede de ciência e tecnologia nacional 

 Efetiva ligação à sociedade através da prestação de 
serviços e de protocolos estabelecidos 

 Bom envolvimento da comunidade académica na 
promoção e participação em ações de cariz social 

 Ações de formação ao longo da vida dirigidas aos 
estudantes e ao público em geral 

 Reconhecimento de certificação profissional em 
unidades específicas 

 Disponibilidade para a concretização de projetos 
profissionais na Escola 

 Elevado número de ações para a integração dos novos 
estudantes na comunidade académica 

 Forte identidade de Escola 

 Constrangimentos financeiros, sobretudo em 
transferências do Orçamento de Estado 

 Número insuficiente de estudantes provenientes do 
contingente geral 

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

 Número insuficiente de projetos de I&DE financiados 

 Estrutura organizacional apenas parcialmente 
implementada 

 Insuficientes recursos para manutenção do património 

 Fraca estrutura de apoio à inserção dos diplomados no 
mercado de trabalho 

 Recursos humanos inseridos em faixa etária envelhecida 

 Fraca participação dos estudantes na dinâmica da Escola 
 

Ameaças Oportunidades 

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

 Proximidade de instituições de ensino superior de 
referência na mesma área de ensino 

 Impedimentos existentes à autonomia de gestão nas 
Instituições de Ensino Superior 

 Diminuição da população jovem 

 Elevado insucesso escolar no ensino secundário 

 Falta de valorização da formação ao longo da vida e de 
facilitação de obtenção de formação por parte das 
entidades empregadoras 

 Taxa de desemprego nacional elevada 

 Constrangimentos nas empresas empregadoras em 
atividade no setor 

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

 Abandono escolar maioritariamente por razões de 
inexistência de apoio social 

 

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

 Elevada procura de ingresso por concursos especiais 

 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 no 
setor agrário 

 Políticas dinamizadoras de empreendedorismo e 
empregabilidade 

 Políticas de formação em e-learning/b-learning que 
permitem a diversificação de ofertas formativas 

 Fraca expressão do ensino privado 

 Potencial de colaboração com os PALOP e Brasil 

 Elevada procura de diplomados no mercado de 
trabalho 

                                                           
1
 Elaborada pela Comissão da ESAS constituída no âmbito da elaboração do Plano Estratégico do IPSantarém 
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4. RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E INFRAESTRUTURAS  

Os recursos humanos, financeiros e de infraestruturas existentes, seguidamente caraterizados, 

são a base para o desenvolvimento das diferentes ações com vista a atingir os objetivos 

propostos para o ano de 2016. 

 

4.1. Organigrama da Escola 

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

Santarém, aprovados pelo Despacho n.º 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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Órgãos da ESAS: Assembleia da Escola; Diretor; Conselho técnico-científico; Conselho 

pedagógico. 

Departamentos - unidades elementares de ensino, investigação e desenvolvimento da Escola, 

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.  

Departamento de Ciências Agrárias e Ambiente (DCAA) com as áreas científicas de Ciências 

matemáticas; Engenharia, ordenamento e ambiente; Geociências; Produção agrícola; 

Produção animal e ciências veterinárias; Tecnologias da informação. 

Departamento de Tecnologia Alimentar, Biotecnologia e Nutrição (DTABN) com as áreas 

científicas de Ciências biológicas; Ciências físicas; Ciências químicas; Ciência e tecnologia 

alimentar; Gestão e marketing; Economia e desenvolvimento. 

A cada departamento 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 e a conservação e preservação da raça 

equina Sorraia.  

Serviços administrativos - são organizações permanentes, vocacionadas para o apoio técnico 

ou administrativo às atividades da Escola e integram as áreas de: académicos, contabilidade, 

tesouraria, aprovisionamento, recursos humanos, expediente e arquivo. 

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: 

Exploração agropecuária - apoio às atividades de ensino, investigação e desenvolvimento 

experimental, promove e executa as operações agropecuárias e gere o parque de 

máquinas.  

Logística - conservação e 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. 

http://si.esa.ipsantarem.pt/esa_si/unidades_geral.visualizar?p_unidade=252
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Serviço de documentação e recursos educativos - 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 

IPSantarém. 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. 

Gabinete de imagem e relações exteriores – conceção de materiais de divulgação e de imagem 

institucional, coordenação da formação não formal e estabelecimento de contatos com o 

exterior com vista à realização de eventos internos e externos. 

Gabinete de relações internacionais - 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 IPSantarém. 

Gabinete de avaliação e qualidade – funciona da dependência do conselho para a avaliação e 

qualidade do IPSantarém, e cumpre-lhe desenvolver e coordenar todo o processo de 

avaliação. 

  

http://www.ipsantarem.pt/arquivo/category/internacional/gabinete-de-mobilidade-e-cooperacao-internacional
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4.2. Recursos humanos 

Quadro 3 - Distribuição dos recursos humanos em efetivo exercício de funções pelos departamentos e 
serviços 

Departamento / Serviço Categoria 
2016 

N.º ETI 

DCAA 

Professor coordenador  5 5 

Professor adjunto  20 18,27 

Assistente 3 2,3 

Técnico superior 1 1 

Assistente técnico 2 2 

Assistente operacional 2 2 

DTABN * 

Professor coordenador 4 3,5 

Professor adjunto 18 16,37 

Assistente 2 1,1 

Técnico superior 2 2 

Assistente técnico  4 4 

Secretário Dirigente (técnico superior) 1 1 

Serviços Académicos 

Técnica Grau 1 Nível 3 1 1 

Coordenador técnico 1 1 

Assistente técnico 2 2 

Serviços de contabilidade, tesouraria e 

aprovisionamento 

Técnico superior 2 2 

Coordenador técnico 1 1 

Assistente técnico 1 1 

Serviços de recursos humanos, expediente 

e arquivo 
Assistente técnico 1 1 

Serviços de documentação e recursos 

educativos 

Técnico superior  1 1 

Assistente técnico 1 1 

Assistente operacional 1 1 

Gab. imagem e relações externas e 

Secretariados 

Técnica Grau 2 Nível 1 1 1 

Técnico superior 1 1 

Assistente técnico 2 2 

Assistente operacional 1 1 

Logística** 
Técnico superior  2 2 

Assistente operacional 7 7 

Exploração agropecuária e Escola de 

equitação 

Técnico superior  3 3 

Assistente operacional 4 4 

Total 97 91,54 

Nota: Inclui Diretor e Subdiretora nos respetivos departamentos e categorias de origem 

*Inclui 2 docentes em comissão de serviço nos serviços centrais do IPSantarém, mantendo serviço letivo na Escola 
** Acrescem 3 trabalhadoras em regime à hora e 4 trabalhadores ao abrigo do contrato emprego-inserção do IEFP 
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Para o ano de 2016, estão ainda previstos o recrutamento, por procedimento concursal, de 1 

professor adjunto para o DCAA na área científica de Produção Agrícola, a passagem à carreira 

docente como professoras adjuntas de 2 equiparadas a assistentes em regime transitório, 

igualmente do DCAA na área científica de Tecnologias da Informação, bem como a mobilidade 

na categoria de 1 assistente técnico para coordenador técnico e a mobilidade na carreira de 1 

coordenador técnico e de 1 assistente operacional para técnicos superiores. 

 

4.3. Recursos financeiros 

O suborçamento da ESAS para 2016 ainda não está definido, composto por verbas de 

transferências do Estado e de receitas próprias para fazer face às despesas com pessoal e às 

despesas com funcionamento corrente, contudo, no Quadro 4 a sua previsão. Constam ainda, 

no mesmo Quadro, uma súmula das receitas próprias previstas a cobrar pela ESAS em 2016. 

Dentro do referido suborçamento estão definidas as verbas afetas à exploração agropecuária, 

que constituem um orçamento específico, em que as receitas cobradas são usadas 

exclusivamente em despesas desse âmbito. 

Quadro 4 – Despesas e receitas previstas para 2016 

Despesas previstas 

Encargos com pessoal 3.550.000 €  

Funcionamento (inclui I&D e exploração) 500.000 €  

  4.050.000 € 

Receitas previstas 

Propinas e taxas  702.000 €  

Outras receitas próprias 190.000 €  

Financiamento I&D 122.900 €  

Subsídios agrícolas 40.000 €  

  1.054.900 € 

 

 

De acordo com os valores previstos, a capacidade de autofinanciamento, considerando as 

Receitas próprias previstas/ Despesas com pessoal e de funcionamento, cifra-se para 2016 em 

26%, pelo que continua a ser uma das prioridades de atuação da direção da ESAS a captação 

de fontes de financiamento em receitas próprias. 

http://si.esa.ipsantarem.pt/esa_si/unidades_geral.visualizar?p_unidade=257
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No Quadro 5 descrevem-se por tipologia e quantificam-se os encargos fixos de funcionamento, 

que rondam os 333.000 €. Este valor, embora bastante elevado, torna-se incontornável 

considerando as estruturas e atividades da ESAS. 

 

Quadro 5 - Encargos fixos previstos para 2016 

Encargos fixos Custos previstos 

D
IV

ER
SO

S 

Comunicações (dados e voz) 12.621 €  

Reagentes, meios e outros de laboratório 9.000 €  

Desinfestação 1.660 €  

Reparações diversas e assistência técnica 20.000 €  

Vigilância e segurança 53.000 €  

Produtos de limpeza 5.950 €  

Recolha de resíduos hospitalares 437 €  

Quotas e licenças 805€ 103.473 € 

EN
ER

G
IA

 Eletricidade 120.832 €  

Combustíveis 10.000 €  

Gás de combustão e de laboratório 13.500 € 144.332 € 

SE
G

U
R

O
S Seguros viaturas e responsabilidade civil 1.419 €  

Seguros estudantes 3.028 € 4.447 € 

IN
FO

R
M

Á
TI

C
A

 

Impressoras/copiadoras 10.130€  

Licenças Microsoft 3.520 € 13.650 € 

EX
P

LO
R

A
Ç

Ã
O

 A
G

R
O

P
EC

U
Á

R
IA

 

Seguros de alfaias e viaturas agrícolas 2.620€  

Combustíveis para viaturas máquinas agrícolas 5.262€  

Rações 30.810 €  

Adubos e pesticidas 7.550 €  

Serviços agrícolas 20.550 € 66.792 € 

 TOTAL  332.694 € 
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4.4. Infraestruturas e equipamentos 

As infraestruturas disponíveis para 2016 representam-se no Quadro 6.  

Quadro 6 - Infraestruturas 

Infraestruturas disponíveis 2016 

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 

Bar 1 

Refeitório 1 

 

Nos Quadros 7 e 8 apresenta-se o planeamento da culturas e a composição do efetivo 

pecuário previstos para 2016. 
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Quadro 7 - Planeamento de culturas para 2016 
Q

U
IN

T
A

 

D
O

 B
O

N
IT

O
 

Cultura / Parcela Área (Hectares) 

Parcela cedida 50,40 

Feno / aveia-ervilhaca (folha 6+13+14+19) 16,95 

Aveia (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 39,00 

Olival intensivo (plantação 2003) 8,37 

Olival superintensivo (plantação 2013) 25,00 

Vinha (2005) 5,86 

Vinha (2012) 3,70 

Q
U

IN
TA

  

D
O

 G
A

LI
N

H
EI

R
O

 

Vinha (2013) 0,70 

Azevém/Aveia 5,88 

Milho 1,00 

Pomar de pequenos frutos 0,80 

Área silvo-pastoril 3,80 
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Quadro 8 - Efetivo animal expectável para 2016 

 Efetivo pecuário N.º de animais 

Q
U

IN
T

A
 D

O
 G

A
L

IN
H

E
IR

O
 

BOVINOS 

Vacas 8 

Novilhas 9 

Vitelas 1 

OVINOS 

Ovelhas 42 

Carneiros 3 

CAPRINOS 

Cabras 15 

Bodes 2 

EQUINOS 

Poldro 2 

Éguas 2 

Garanhões 5 

SUÍNOS 

Porcas 13 

Varrascos 3 

LEPORÍDEOS 

Coelhas Reprodutoras 30 

Coelhos Reprodutores 6 
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5. OFERTA FORMATIVA 

A oferta formativa em funcionamento na Escola no ano lectivo de 2015/2016, é de quatro 

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP), nove cursos de licenciatura e dois mestrados, 

estando a funcionar no 1.º ano apenas o mestrado em Tecnologia Alimentar. No ano letivo de 

2015/2016, a Escola disponibilizou 250 vagas para cursos de TeSP, funcionando uma turma de 

Cuidados Veterinários na Escola Profissional Agrícola Fernando Barros Leal, 206 vagas para 

cursos de licenciatura, das quais 173 em regime diurno e 33 em regime noturno, e 125 vagas 

para cursos de mestrado, conforme discriminado no Quadro 9. 

Quadro 9 - Oferta formativa, vagas disponibilizadas e estudantes inscritos nos diferentes cursos de TeSP, 
licenciatura e mestrado da ESAS, em 17 de novembro de 2015  

Ciclos / Cursos Vagas 
Estudantes inscritos  

(17/11/2015) 

C
E

T
 

Cuidados Veterinários -- 2 

Mecanização e Tecnologia Agrária -- 0 

Maneio e Utilização do Cavalo -- 0 

Olivicultura e Tecnologia do Azeite -- 0 

Qualidade Ambiental -- 0 

Segurança e Higiene Alimentar -- 1 

Tecnologias de Produção Integrada em Hortícolas -- 0 

Viticultura e Enologia -- 1 

C
T

S
P

 

Cuidados Veterinários 50 43 

Culturas Arvenses e Horto-industriais 25 0 

Equinicultura e Atividades Hípicas 25 0 

Mecanização e Tecnologia Agrária 25 14 

Tecnologias Ambientais 25 0 

Tecnologias de Produção Integrada em Hortofrutícolas 25 0 

Transformação Agroalimentar 25 0 

Viticultura e Enologia 25 20 

Zootecnia 25 22 

L
IC

E
N

C
IA

T
U

R
A

 

Engenharia Agronómica -- 21 

Engenharia Agronómica (Pós-laboral) -- 36 

Engenharia Alimentar -- 45 

Engenharia do Ambiente (Pós-laboral) -- 14 

Engenharia da Produção Animal -- 44 

Nutrição Humana e Qualidade Alimentar -- 46 

Agronomia 50 161 

Agronomia (Pós-laboral) 33 68 

 

http://si.esa.ipsantarem.pt/esa_si/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=ETPIH
http://si.esa.ipsantarem.pt/esa_si/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=ETPIH
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Quadro 9 - Oferta formativa, vagas disponibilizadas e estudantes inscritos nos diferentes cursos de TeSP, 
licenciatura e mestrado da ESAS, em 17 de novembro de 2015 (continuação) 

Ciclos / Cursos Vagas 
Estudantes inscritos  

(17/11/2015) 

 

Engenharia do Ambiente -- 9 

Produção Animal 42 93 

Qualidade Alimentar e Nutrição Humana 41 11 

Tecnologia Alimentar 40 54 

M
E

S
T

R
A

D
O

 Agricultura Sustentável 25 8 

Agro-Silvo-Pastorícia Mediterrânica 25 0 

Culturas Horto-Industriais 25 0 

Produção e Tecnologia Animal 25 1 

Tecnologia Alimentar 25 33 

 

Relativamente aos estudantes de 1.º ciclo ingressados na ESAS em 2015/2016 que perfazem 

um total de 188, verifica-se que a percentagem de vagas ocupadas foi de 91%. Das vagas 

ocupadas apenas 20% referem-se a ingressos pelo regime geral e 80% referem-se a ingressos 

por outros regimes, sendo que nestes últimos se destaca o ingresso pelos titulares de CET, que 

foi de 54% (Quadro 10). 
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Quadro 10 - Estudantes ingressados na ESAS no ano letivo de 2015/2016, por regime de ingresso: regime 
geral, mudança de curso, regimes especiais, titular de curso de CET, titular de curso superior, concurso 
especial de maiores de 23 anos e reingresso 

Cursos de 
Licenciatura 

Vagas 
Regime 
Geral 

Mudança 
Curso 

Regime 
Especial 

Titulares  
CET 

>23 
Anos 

Titulares 
Cursos 

Sup 

Rein-
gressos 

Total 

Engenharia 
Agronómica 

-- 0 0 0 0 0 0 2 2 

Engenharia 
Agronómica 
(Pós-laboral) 

-- 0 0 0 0 0 0 2 2 

Engenharia 
Alimentar 

-- 0 0 0 0 0 0 1 1 

Engenharia 
do 
Ambiente 
(Pós-laboral) 

-- 0 0 0 0 0 0 0 0 

Engenharia 
da Produção 
Animal 

-- 0 0 0 0 0 0 3 3 

Nutrição 
Humana e 
Qualidade 
Alimentar 

-- 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agronomia 50 17 2 0 44 0 2 0 65 

Agronomia 
(Pós-laboral) 

33 0 0 0 1 18 7 4 30 

Engenharia 
do 
Ambiente 

-- 0 0 0 0 0 0 0 0 

Produção 
Animal 

42 5 2 0 39 0 2 0 48 

Qualidade 
Alimentar e 
Nutrição 
Humana 

41 10 0 0 0 2 0 0 12 

Tecnologia 
Alimentar 

40 5 1 0 17 0 1 1 25 

TOTAL 206 37 5 0 101 20 12 13 188 

 

Relativamente aos cursos de TeSP a percentagem de vagas preenchidas foi de 40 % e nos 

cursos de 2.º ciclo foi apenas de 14%. 

Com base na análise destes dados, importa salientar a necessidade de aumentar o número de 

estudantes a ingressar nos 1.º e 2.º ciclos no ano letivo 2016/2017. Neste sentido tentaremos  

diversificar as ações de divulgação da oferta formativa, quer para o exterior quer 

internamente, incentivando os nossos estudantes finalistas do 1.º ciclo a ingressarem nos 

cursos de 2.º ciclo ESAS. 
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A divulgação da oferta formativa deverá também passar por acções concertadas do 

IPSantarém com as diferentes Escolas através do investimento em materiais de divulgação e 

merchandising, estabelecimento de metodologia de divulgação da oferta formativa em escolas 

secundárias e feiras vocacionais e uma preparação adequada e atempada dos “dias abertos”, 

entre outras actividades.  

Apesar do reduzido número de estudantes ingressados pelo regime geral, a licenciatura de 

Agronomia continua a ser o curso com maior procura seguido da licenciatura de Qualidade 

Alimentar e Nutrição Humana que, decorrente do processo de avaliação da A3ES2, veio 

substituir o curso de Nutrição Humana e Qualidade Alimentar. É nosso entendimento que uma 

maior e mais eficaz divulgação desta licenciatura, com ênfase nas competências e 

equipamentos existentes na Escola e adequada às atuais necessidades do mercado para o 

cumprimento da legislação em vigor, constituirá uma mais valia para angariação de estudantes 

nesta área de formação. 

A procura da licenciatura de Engenharia do Ambiente tem sido bastante reduzida nos últimos 

anos e por imposição legal não foi possível oferecer vagas para o 1.º ano do curso, no ano 

lectivo 2015/2016. Esta licenciatura apesar de se encontrar acreditada pela A3ES até ao ano 

2021, por força da Resolução n.º 42/2015, relativa à revogação da acreditação de ciclos de 

estudo que não estejam a receber novos estudantes, poderá vir a perder essa creditação caso 

não abre no próximo ano lectivo ou não atinja o número mínimo de estudantes para 

funcionamento do 1.º ano. 

A eventual oferta de vagas da licenciatura de Engenharia do Ambiente para o ano lectivo 

2016/2017, poderá ainda estar dependente da aprovação do curso de licenciatura em 

Educação Ambiental e Turismo de Natureza, proposto pela Escola Superior de Educação (ESES) 

com a Escola Superior Agrária e a Escola Superior de Desporto (ESDRM), com a seguinte 

participação das Escolas: ESES - 105 ECTS (58%); ESAS - 65 ECTS (36%) e ESDRM - 10 ECTS 

(6%). 

Assim, após ser conhecida a decisão da A3ES relativamente ao curso proposto, os órgãos ESAS, 

em conjunto com a Presidência do IPSantarém, deverão decidir sobre a eventual abertura do 

curso de Engenharia do Ambiente e/ou do curso de Educação Ambiental e Turismo de 

Natureza, para o ano letivo 2016/2017. 

                                                           
2
 Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior  
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No ano letivo 2016/2017 pretende-se aumentar o número de cursos TeSP em funcionamento. 

Acreditamos que tal será possível através da intensificação das acções de divulgação em 

particular junto das Escolas que ministram ensino profissional e que fazem parte da rede 

regional criada com o IPSantarém, através do estabelecimento de protocolo. 

Por outro lado, sendo a satisfação dos nossos estudantes o principal meio de divulgação dos 

cursos, será importante um acompanhamento próximo dos estudantes ingressados nos TeSP 

em funcionamento, perceber quais as principais dificuldades e falhas, com vista a 

empreendermos as acções de melhoria que forem consideradas necessárias. 

A colaboração com a International School disponibilizando uma oferta formativa adequada às 

necessidades dos estudantes internacionais, nomeadamente a possibilidade de oferecer alguma 

formação em língua inglesa, poderá também constituir uma forma de angariação de novos 

estudantes, principalmente em áreas com maior défice de estudantes, nomeadamente no curso de 

Tecnologia Alimentar. 
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6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS PARA 2016 

De acordo com os vetores definidos apresentam -se os objetivos estratégicos e operacionais, e 

os respetivos indicadores e metas para 2016. 

Quadro 11 - Vetor Estratégico: Formação e aprendizagem - Objetivos (estratégicos e operacionais), 
indicadores e metas  

VE1: Vetor Estratégico – Formação e Aprendizagem 

 Objetivos Estratégicos  

OE1: Diversificar e inovar a oferta formativa 

OE2: Dinamizar a aprendizagem ao longo da vida 

Objetivos Operacionais          

OOp1. Aumentar a oferta formativa em funcionamento 

Indicadores 2016 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 1: Nº de TeSP em funcionamento 5 4 7 

Indicador 2: N.º de unidades curriculares em e-learning / b-learning 1 1 2 

Indicador 3: N.º de MOOC em funcionamento 1 1 2 

Indicador 4: Nº de outros cursos não conferentes de grau propostos pela ESAS ou 
em parceria  

20 12 25 

OOp2. Aumentar o número de estudantes no 2.º ciclo  

Indicadores 2016 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 5: Nº de mestrados acreditados em funcionamento 3 2 4 

Indicador 6: Nº de estudantes de mestrado 50 45 60 
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Quadro 12 - Vetor Estratégico: Investigação aplicada, transferência de conhecimento e tecnologia - 
Objetivos (estratégicos e operacionais), indicadores e metas  

VE2: Vetor Estratégico – Investigação aplicada, transferência de conhecimento e tecnologia 

 Objetivos Estratégicos  

OE3: Estabelecer redes, parcerias e projetos I&D com entidades nacionais e internacionais 

OE4: Estabelecer linhas internas de investigação aplicada, numa perspetiva de fileira 

OE5: Divulgação da produção científica e tecnológica da Escola 

Objetivos Operacionais          

OOp3. Aumentar a produção e divulgação em I&D   

Indicadores 2016 
Valor 

Crítico 
16 

Valor 
Superação 

Indicador 7: N.º de participações em projetos e em linhas de investigação 32 25 40 

Indicador 8: N.º de projetos financiados 15 10 17 

Indicador 9: N.º de seminários/workshops de divulgação, no âmbito dos cursos da ESAS 23 18 30 

Indicador 10: N.º de artigos científicos publicados (livros/revistas) 33 20 40 

Indicador 11: N.º de comunicações apresentadas em congressos, seminários, palestras ou 
outros eventos 

40 30 50 

OOp4. Promover a transferência de tecnologia   

Indicadores 2016 
Valor 

Crítico 
16 

Valor 
Superação 

Indicador 12: N.º de novas áreas em análises e/ou recomendações 6 4 8 

Indicador 13: Novos produtos desenvolvidos 2 1 4 
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Quadro 13 - Vetor Estratégico: Reforço das relações com a Sociedade e internacionalização - Objetivos 
(estratégicos e operacionais), indicadores e metas  

VE3: Vetor Estratégico – Reforço das relações com a Sociedade e internacionalização 

Objetivos Estratégicos  

OE6: Reforçar parcerias com outras instituições e com o tecido empresarial e social da região 

OE7: Participar em redes internacionais 

OE8: Mobilidade internacional e captação de estudantes estrangeiros 

Objetivos Operacionais          

OOp5. Aumentar as parcerias e prestações de serviços 

Indicadores 2016 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 14: N.º de novos protocolos 8 4 10 

Indicador 15: N.º de participações em grupos de trabalho 15 10 20 

Indicador 16: % de aumento das análises realizadas 2 1 4 

OOp6. Promover ações de responsabilidade social 

Indicadores 2016 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 17: N.º de ações de solidariedade social com a participação da ESAS 15 10 20 

Indicador 18: N.º de estruturas de apoio social 1 1 2 

OOp7. Aumentar a participação científica com instituições estrangeiras 

Indicadores 2016 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 19: N.º de artigos científicos publicados em revistas internacionais 20 15 28 

Indicador 20: N.º de comunicações apresentadas em congressos internacionais 13 10 15 

OOp8. Aumentar a mobilidade internacional 

Indicadores 2016 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 21: N.º de estudantes estrangeiros na ESAS (ensino e estágio) 9 6 10 

Indicador 22: N.º de estudantes da ESAS em mobilidade (ensino e estágio) 6 3 7 

Indicador 23: N.º de docentes/não docentes estrangeiros na ESAS 4 2 6 

Indicador 24: N.º de docentes/não docentes da ESAS em mobilidade 4 2 5 

Indicador 25: N.º de novos acordos ou protocolos com instituições estrangeiras 3 1 5 
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Quadro 14 - Vetor Estratégico: Valorização institucional - Objetivos (estratégicos e operacionais), 
indicadores e metas 

VE4: Vetor Estratégico - Valorização Institucional 

Objetivos Estratégicos  

OE9: Aumentar a visibilidade do IPSantarém/ESAS junto das entidades empregadoras e da sociedade 

OE10: Promover a marca ESAS 

OE11: Promover a valorização dos recursos humanos e dos estudantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Operacionais 

Oop9. Desenvolver atividades de divulgação da ESAS 

Indicadores 2016 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 26: N.º de notícias da Escola nos media 20 10 40 

Indicador 27: N.º de ações de sensibilização através de dias abertos, de receção de visitas de 
estudo e de atividades de ocupação de jovens 

15 10 25 

Indicador 28: N.º de participações em feiras e outros eventos de divulgação institucional 15 10 25 

Oop10. Fomentar a comercialização dos produtos ESAS 

Indicadores 2016 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 29: N.º de produtos comercializados 4 3 6 

Indicador 30: N.º de produtos certificados 3 1 4 

Oop11. Fomentar a formação dos recursos humanos 

Indicadores 2016 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 31: N.º de títulos/grau obtidos 3 1 5 

Indicador 32: N.º de participações em acções de formação/workshop  50 30 70 

OOp12. Aumentar o envolvimento dos Estudantes na ESAS 

Indicadores 2016 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 33: Estudantes integrados em atividades de investigação 14 7 21 

Indicador 34: Estudantes integrados em atividades experimentais 24 15 30 

Indicador 35: N.º de bolsas de colaboração disponibilizadas pela ESAS 6 3 8 
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Quadro 15 - Vetor Estratégico: Infraestruturas: Reabilitação e e requalificação de espaços - Objetivos 
(estratégicos e operacionais), indicadores e metas  

VE5: Vetor Estratégico - Infraestruturas: Reabilitação e requalificação de espaços 

Objetivos Estratégicos  

OE12: Requalificação e organização de espaços para acondicionamento de equipamentos, melhorando a 

eficiência no apoio à formação e à transferência de tecnologia 

OE13: Requalificação e reabilitação de espaços degradados para novas utilizações 

Objetivos Operacionais 

OOp13. Melhorar a qualidade de vida no espaço ESAS 

Indicadores 2016 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 36: N.º de espaços de estudo 2 1 3 

Indicador 37: N.º de salas de aula/laboratório com climatização 18 17 19 

Indicador 38: N.º de espaços interiores/exteriores reabilitados para utilização social da 
comunidade académica 

2 1 3 

OOp14. Aumentar a sustentabilidade no espaço ESAS 

Indicadores 2016 
Valor 

Crítico 
Valor 

Superação 

Indicador 39: % de aumento de receitas provenientes de cedências de exploração e 
alugueres exploração 

2 0 4 

Indicador 40: N.º de espaços requalificados 2 1 3 

 

No Quadro 16 apresentam-se as ações a desenvolver durante o ano de 2016, envolvendo toda 

a comunidade académica e abrangendo as diversas áreas de atuação da Escola, por forma a 

atingir as metas estabelecidas para os cinco vetores estratégicos: VE1 Formação e 

aprendizagem; VE2 Investigação aplicada, transferência de conhecimento e tecnologia; VE3 

Reforço das relações com a sociedade e internacionalização; VE4 Valorização institucional e 

VE5 Infraestruturas: reabilitação e requalificação de espaços. 
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Quadro 16 – Matriz de ações a desenvolver/vetores estratégicos  

Ações a desenvolver VE1 VE2 VE3 VE4 VE5 

Comemoração dos “dias mundiais” e realização de dias ou semanas 
temáticos, no âmbito das áreas de atuação da ESAS 

     

Rentabilizar espaços e equipamentos      
Atividades de acolhimento de visitantes, com a instalação de 
circuitos didáticos e de contato direto com os processos 
tecnológicos 

     

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

     

Incentivar a participação em redes nacionais e internacionais de 
investigação 

     

Dinamizar e manter atualizada a informação disponibilizada na 
página da ESAS      

Participar na realização de cursos de verão para estudantes 
estrangeiros      

Realizar a semana da “academia de verão” para jovens do 9.º ao 
12.º ano      

Participação em eventos equestres no âmbito da divulgação da raça 
Sorraia 

     

Procurar linhas de financiamento para reabilitação de outros 
espaços da ESAS 

     

Lançar concursos de criatividade para estudantes      

Implementar a elaboração dos relatórios anuais de auto-avaliação 
de cada ciclo de estudos      

Dar continuidade às “Pesquisas entre Estantes” promovidas pela 
Biblioteca 

     

Reforçar a divulgação da oferta formativa, envolvendo os alunos da 
ESAS      

Definir ações de divulgação da oferta formativa, TeSP, licenciaturas 
e mestrados, bem como de outras ações de formação      

Colaborar com a International School disponibilizando uma oferta 
formativa adequada às necessidades dos estudantes internacionais      

Colaborar na implementação e melhoria do SGQIPSantarém, através 
da identificação e disseminação de boas práticas académicas e 
administrativas 

     

Realizar ações de integração e motivação para os estudantes      

Manter a figura de tutor para os novos estudantes      

Incentivar, colaborar e apoiar as atividades culturais, lúdicas e 
desportivas promovidas pelos estudantes ou núcleos de estudantes 

     

Apresentar candidaturas a programas de financiamento no âmbito 
no Quadro 2014/2020 

     

Diversificar as metodologias de ensino permitindo um maior 
acompanhamento tutorial e/ou a distância      

Realizar ações no âmbito da “Escola Amiga do Ambiente”      
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Quadro 16– Matriz de ações a desenvolver/vetores estratégicos (continuação) 

Ações a desenvolver VE1 VE2 VE3 VE4 VE5 

Continuar a desmaterialização de processos       

Estabelecimento de protocolos para reconhecimento da formação 
com vista à obtenção de certificação profissional      

Identificar e acompanhar estudantes com maiores dificuldades       

Aumentar os meios informáticos disponíveis aos estudantes, através 
de proposta a apresentar ao IPSantarém      

Dar continuidade ao processo de aumento de Professores de forma 
a dar maior sustentabilidade às formações oferecidas      

Apoiar a qualificação de docentes, nomeadamente através da 
criação de condições para a conclusão dos doutoramentos e 
desenvolver as ações necessárias para a obtenção do título de 
especialista 

     

Procurar ao longo do ano que todos os docentes e investigadores 
atinjam pelo menos 25% de preenchimento do currículo De Góis, 
por trimestre 

     

Zelar pela manutenção das instalações da Escola e melhorar as 
condições de trabalho da comunidade académica      

Promover um projeto de “Requalificação da Equinicultura”      

Implementação de estruturas que permitam reforço de cariz 
prático, nomeadamente a instalação de uma unidade suínos em 
open air e de uma unidade de galinhas autóctones 

     

Implementação do Memorando “I&DT na ESAS”      

Projetar a criação de uma incubadora de empresas que reúna as 
diversas unidades instaladas na ESAS 

     

Promover a criação de uma Rede Internacional em Agro-Silvo-
Pastorícia Mediterrânica      

Dar continuidade ao trabalho de criação de uma Spin-Off que 
valorize a exploração agrícola da ESAS e se imponha como um 
modelo de referência regional 

     

Reforçar a afirmação da ESAS nos diversos Centros de Competências 
a que está vinculada 

     

Projetar a implantação de uma extensa área coberta que acolha o 
diverso parque de máquinas e equipamento agrícola e pecuário 

     

Reabilitação do espaço para instalação do “Museu da Escola”      
Promover a participação em ações relacionadas com o 
empreendedorismo, nomeadamente no Programa Poliempreende      
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Plano de Atividades para 2016 resultante da integração da estratégia para a ESAS 2015-

2018, apresentada na candidatura à direção da ESAS em 2014, assenta nos cinco vetores 

definidos e pode resumir-se da forma que segue. 

Formação e aprendizagem 

O ano de 2016 deverá ser o ano de consolidação do funcionamento das novas 

formações, os Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TeSP). Os TeSP entraram em 

funcionamento no ano escolar 2015/2016 e visam introduzir uma oferta educativa superior de 

natureza profissional. A oferta destas formações terá necessariamente uma forte inserção 

regional e interação com as empresas e associações empresariais da região. Dos 9 cursos 

propostos neste primeiro ano de funcionamento, perfeitamente integrados no projeto 

educativo, científico e cultural da ESAS, somente foi possível garantir o funcionamento de 4, 

pelo que se pretende no próximo ano letivo aumentar o número de cursos a funcionar.  

A oferta formativa ao nível das licenciaturas disponibilizadas, está perfeitamente enquadrada 

na missão e atribuições da ESAS. As condições, quer ao nível de recursos humanos, quer de 

recursos materiais, permitem formar técnicos com conhecimentos e competências 

reconhecidas e adequadas ao mercado de trabalho nacional e internacional, sendo no entanto 

objetivo da Escola a sua melhoria contínua. 

A especialização pós-licenciatura deverá dar sequência às licenciaturas através dos mestrados 

vocacionados para complementar o conhecimento e domínio das tecnologias de produção, 

transformação e comercialização dos vários produtos ou fileiras produtivas bem como 

contribuir para o aumento da produção científica da ESAS. Para o ano letivo de 2016/2017 

temos como objetivo conseguir aumentar o número de mestrados em funcionamento, 

relativamente ao ano letivo de 2015/2016, através de ações de captação de novos públicos, 

nomeadamente a captação de estudantes internacionais em colaboração com a IPSantarém 

International School. 

Igualmente Integrados na missão na ESAS outros cursos não conferentes de grau, cursos de 

curta duração, seminários, entre outros, deverão continuar a ser promovidos e apoiados, 

numa perspetiva de dinamização da aprendizagem ao longo da vida. 
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No domínio da Formação Profissional, pretendemos prosseguir com a implementação do 

protocolo realizado com o organismo que tutela esta área no Ministério da Agricultura, 

desenvolvido no âmbito da Comissão Especializada das Agrárias (CEA), que além de 

reconhecer as habilitações para formadores e técnicos aos licenciados pela ESAS, permitirá o 

estabelecimento de parcerias para a realização deste tipo de oferta formativa. 

Considerando que a percentagem mais significativa de ingressos nos cursos de licenciatura, no 

ano letivo 2015/2016, foi relativa a titulares de CET, cursos entretanto encerrados, e que no 

ano letivo 2016/2017 ainda não teremos ingressos dos titulares de TeSP, afigura-se uma 

diminuição do número total de estudantes para o próximo ano lectivo. Esta situação, que 

poderá por em causa a sustentabilidade do funcionamento da ESAS nos moldes atuais, deverá 

ser contrariada, conduzindo a um trabalho conjunto e a uma participação empenhada de toda 

a comunidade académica na divulgação da ESAS e dos seus cursos. 

Investigação aplicada, transferência de conhecimento e tecnologia 

No ano de 2016 procurar-se-á prosseguir com o estabelecimento de linhas de trabalho dentro 

da Escola, aumentar a visibilidade do trabalho realizado e estabelecer redes, parcerias e 

projetos com outras entidades nacionais e internacionais.  

Pretendemos insistir em alguns produtos da ESAS já reconhecidos pelo mercado, como o 

vinho, o azeite e outros produtos animais provenientes das raças autóctones da Escola, a 

produção de plantas de viveiro, a produção de enchidos, a inovação tecnológica ao nível da 

transformação dos produtos de origem animal e vegetal (quer na produção, quer na 

conservação), os conhecimentos nas áreas da qualidade e segurança dos alimentos e da 

nutrição humana, já temos uma base suficientemente reveladora de um know how nas áreas 

de intervenção da ESAS, numa estrutura de fileira ou cadeia de produção-transformação, 

traduzida no termo “do prado ao prato”.  

Sendo a área do ambiente transversal a todas as outras da ESAS, nomeadamente na prevenção 

e controlo da poluição, no tratamento de efluentes e resíduos e na gestão racional dos 

recursos naturais com vista a um desenvolvimento equilibrado e sustentável, foi possível 

completar uma estratégia de I,D&E resultante de jornadas internas de reflexão e que 

originaram o documento Memorando I&DT na ESAS, apresentado em 2015. Este representa 

uma proposta muito concreta da ESAS no domínio da Investigação Aplicada, Experimentação e 
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Desenvolvimento associada à Transferência de Tecnologia que se encontra no processo 

nacional de candidaturas a programas de âmbito comunitário. 

 

Reforço das relações com a Sociedade e internacionalização 

Neste domínio importa prosseguir com a promoção de prestação de serviços à comunidade, 

sobretudo no que concerne ao apoio laboratorial, vinculando as empresas com protocolos de 

colaboração, que possam dar cobertura a estágios e trabalhos curriculares dos cursos 

ministrados na ESAS, contribuindo assim para a qualificação do ensino. 

A implantação regional da ESAS numa zona considerada mais avançada tecnologicamente no 

sector primário e agro-transformador, permite-nos fazer a ponte entre o conhecimento ou 

desenvolvimento tecnológico e as empresas produtoras e transformadoras, ou seja, contribuir 

para a transferência de tecnologia dos centros onde ela é produzida para as empresas que dela 

necessitam para a obtenção/transformação de produtos de forma eficiente e competitiva. Isto 

significa que a ESAS tem que prosseguir com a sua estratégia de abertura ao exterior, 

comprometendo-se com aquilo que pode oferecer, nomeadamente na prestação de serviços.  

A participação da ESAS/IPSantarém em dois Centros de Competências (Sobreiro e Cortiça e 

Agricultura e Agro-Industrias) contribuirá naturalmente para o estabelecimento de parcerias e 

concretização de relacionamento externo, assente nas empresas que constituem o tecido 

produtivo local e regional. É um processo já iniciado e que prosseguirá em 2016. 

A redução do número de candidatos ao ensino superior em Portugal e a necessidade de 

parcerias internacionais para candidatura a projetos no âmbito de H2020 faz da 

internacionalização um fator essencial para qualquer instituição de ensino superior. Para o ano 

de 2016 os objetivos nesta área continuam a centrar-se na captação de estudantes 

estrangeiros para os cursos da ESAS e no aumento da participação da Escola em redes 

internacionais. 

Valorização institucional 

Prosseguir com o projeto de consolidação da marca “Produtos Agrária de Santarém” (ou outra 

denominação a considerar), cujo objetivo será a certificação, normalização, caracterização e 

rotulagem dos diversos produtos provenientes da exploração ou transformados da ESAS, 

segundo normas internacionalmente reconhecidas e garantindo padrões de qualidade e 
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segurança alimentar. Tem cabimento neste projeto procurar parceiros com experiência na 

valorização de produtos (ex: Qualifica), que possam contribuir para a implementação dos 

processos, técnicas e equipamentos necessários para o efeito, assim como o investimento para 

criação do espaço adequado à comercialização, devidamente integrado nos espaços físicos da 

Quinta do Galinheiro. 

A comercialização dos produtos com a marca ESAS é um objetivo partilhado com a Associação 

de Estudantes (AE) e passará por desenvolver um projeto de reabilitação de espaços 

degradados para instalação da loja.  

Por outro lado, pretende-se prosseguir com a Bolsa de Colaboração para os estudantes da 

ESAS, onde os mesmos se possam inscrever para a prestação de serviços de campo, 

conciliando a necessidade de mão-de-obra agrícola na exploração da ESAS com a possibilidade 

de apoio financeiro a estudantes necessitados e que se disponham a participar nas atividades 

agrícolas (senso lato). Estes objetivos só serão concretizáveis através de uma estreita 

colaboração com a AE, com os Serviços de Ação Social do IPSantarém (SAS) e com a 

Presidência do IPSantarém. 

Infraestruturas: Reabilitação e Requalificação de Espaços 

Prosseguir com o projeto de elaboração de um Plano Diretor para a ESAS (ou outra designação 

a considerar), cujo objetivo é a requalificação museológica existente na ESAS, compreendendo 

o Espólio da Associação Nacional de Regentes Agrícolas (ANRA), o museu da Escola, a 

dignificação e funcionalidade do equipamento agrícola e pecuário, para no seu conjunto 

oferecer ao visitante uma escola viva, que embora centenária, se pode apresentar atualmente 

como uma referência no ensino agrário em Portugal. Tem cabimento neste projeto a 

requalificação dos espaços nobres da antiga ERA, nomeadamente os edifícios com frente para 

o exterior, pretendendo-se melhorar o espaço cedido à ANRA e converter o espaço simétrico, 

num Museu, devidamente enquadrados pelo edifício principal. Também se enquadra neste 

projeto a criação de uma vasta área coberta para proteger o numeroso parque de máquinas 

agrícolas e pecuárias, que poderá ser conjugado com a substituição das coberturas das 

instalações pecuárias e inovado com um projeto de investimento em energias alternativas, 

nomeadamente através da instalação de uma central/cobertura de painéis fotovoltaicos.  
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Tendo-se já iniciado o levantamento dos espaços classificados, licenciados ou integrados no 

Plano de Desenvolvimento Regional, pretende-se dar continuidade ao processo em 2016, 

nomeadamente através da constituição da Comissão Coordenadora responsável pelo projeto.  

Por fim, mas não menos importante pelo significado que comporta, impõe-se a reorganização 

dos espaços cedidos a cerca de meia dúzia de pequenas empresas que têm na ESAS as suas 

instalações para arranque de atividade o que requer um projeto de criação de uma pequena 

incubadora de empresas a criar em espaços atualmente degradados e estrategicamente 

situados. A extensão do plano de acessos e sinalética a todo o espaço físico da Quinta do 

Galinheiro, completam o projeto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


