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1. Introdução 

 

2. Enquadramento estratégico 

2.1. Missão, visão e valores 

 

O Plano de Atividades dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Coimbra (SASIPC) referente ao ano 

2023 foi elaborado tendo por base o Plano Estratégico do IPC para o Quadriénio 2021 – 2025. 

A atividade diária dos SASIPC foi significativamente afetada pela pandemia de Covid-19 durante os anos 2020 e 

2021. No presente ano 2022 ainda se notam alguns efeitos desta pandemia, mas aos poucos verifica-se a retoma 

do normal funcionamento dos serviços, quer pelo regresso das atividades letivas presenciais, quer pela 

diminuição das medidas de isolamento relacionadas com a pandemia Covid-19. Desta forma, para o ano de 

2023 espera-se a retoma das atividades dos SASIPC para níveis idênticos aos anos pré-pandémicos. 

Para o ano de 2023, os SASIPC pretendem aumentar a oferta de Serviços de Saúde para os estudantes do 

IPC, início do investimento no âmbito do PRR na requalificação e aumento do parque residencial estudantil, 

construção de uma nova estrutura de alimentação e nutrição na ESEC, implementação das novas medidas de 

reforço do apoio social aos estudantes do IPC por parte da DGES e continuar a implementar e desenvolver os 

microserviços da plataforma SASocial nas várias áreas (alimentação, alojamento, bolsas, saúde, voluntariado, 

mobilidade ubike, comunicação, agendamento entre outras).  

Na componente financeira dos SASIPC prevê-se a continuação de algumas restrições orçamentais em 2023 

devido ao aumento significativo dos custos do setor da energia (gás e eletricidade) e dos bens alimentares, 

decorrentes das crises financeiras ao nível da economia global. Desta forma, sendo a atividade dos SASIPC 

centrada no apoio social, este poderá ser o principal fator a ameaçar o bom funcionamento destes serviços. 

Os SASIPC são serviços vocacionados para assegurar as funções da ação social escolar aos estudantes das 

unidades orgânicas do IPC gozando de autonomia administrativa e financeira, nos termos e âmbito 

definidos por lei e nos seus estatutos. 

Os SASIPC têm por missão a execução de políticas de ação social escolar, através da prestação de apoios 

diretos e indiretos, e de serviços, por forma a garantir o acesso, a frequência académica bem-sucedida e a 

integração, em igualdade de oportunidades, a todos os estudantes do IPC. 

Relativamente à visão, os SASIPC pretendem ser um Serviço inovador, empreendedor, centrado nos 

interesses da comunidade estudantil e na promoção das políticas de ação social no âmbito do IPC, visando 

a proximidade, a excelência e o trabalho em rede com as valências internas e externas, no sentido da 

obtenção do sucesso académico, pessoal e social dos estudantes. 
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2.2. Mapa estratégico 
 

 

Figura 1: Mapa Estratégico 2021-2025 do IPC. 

3. Indicadores e Metas 

No presente Plano de Atividades dos SASIPC são apresentados os objetivos e indicadores estabelecidos no Plano 

Estratégico do IPC para 2021-2025. 

3.1. Perspetiva de Impacto 
Nesta perspetiva são consideradas as metas associadas aos outcomes resultantes da estratégia da instituição.  

Propõem-se as seguintes metas associadas aos objetivos estratégicos do IPC: 

Indicador Critério de medição 
Unidade 
métrica 

Resultado de referência 
da UO de anos 

anteriores 
(Indicar resultado e período de 

referência) 

Meta da UO 2025 Meta da UO 2023 

Objetivo estratégico 7 – Reforçar a internacionalização do ensino e da investigação 

28. Docentes e não 
docentes em mobilidade 
outgoing 

Variação do n.º mobilidades 
outgoing de docentes e não 
docentes no quadriénio/ n.º 
mobilidades outgoing de 
docentes e não docentes no 
quadriénio anterior 

% s.d. 4 mobilidades outgoing 
de não docentes 

Em 2022/23 ter pelo 
menos 1 mobilidade 
de docentes e não 

docentes 
 

(manter o mesmo 
número de 

mobilidades 
previstas para o ano 

letivo anterior) 

 

Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 4 Eixo 5
Escola IPC Inserção territorial Internacionalização Investigação Responsabilidade Social e 

Solidariedade

1. Formar mais 
estudantes

2. Melhorar a oferta 
formativa e a qualidade 

de ensino

4. Reforçar a ligação à 
comunidade

7. Reforçar a internacionalização do ensino e da 
investigação

IM
PA

CT
O

3. Consolidar a marca 
Politécnico de Coimbra e 
otimizar a comunicação

5. Promover a participação em redes e plataformas colaborativas

8. Promover a igualdade 
e a liberdade para

aprender e ensinar, a 
saúde, a cultura e o 

desporto

6. Promover a inovaçao, o empreendedorismo, a valorização do conhecimento e a empregabilidade

9. Aumentar a flexibilidade da organização e a eficiência de gestão

10. Promover a sustentabilidade ambiental

PR
O

CE
SS

O
S

IN
TE

R
N

O
S 

E 
IN

O
V

A
ÇÃ

O

11. Melhorar as infraestruturas físicas e digitais

12. Valorizar e motivar os recursos humanosCA
PA

CI
TA

ÇÃ
O

FI
N

A
N

CE
IR

A

13. Assegurar a sustentabilidade económica e financeira da instituição
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3.2. Perspetiva dos processos internos e da inovação 
Nesta perspetiva são consideradas as metas associadas aos processos internos e à inovação que a instituição terá 

de desenvolver para gerar os outcomes da perspetiva anterior.  

Propõem-se as seguintes metas associadas aos objetivos estratégicos do IPC: 

Indicador Critério de medição 
Unidade 
métrica 

Resultado de referência 
da UO de anos 

anteriores 
(Indicar resultado e período de 

referência) 

Meta da UO 2025 Meta da UO 2023 

Objetivo estratégico 8 - Promover a igualdade e a liberdade para aprender e ensinar, a saúde, o bem-estar, a cultura e o desporto 

36. Estudantes apoiados 
através de bolsas ou 
subsídios 

Montante de bolsas ou de 
subsídios atribuído no ano 
letivo/ Montante elegível para 
atribuição de bolsas ou 
subsídios 

% 2 869 estudantes do IPC 
apoiados com bolsas de 

estudo, apoios de 
emergência A2ES e 

bolsas de atividades de 
apoio social (BAAS), 

24.7% dos 
estudantes em 2020/21 

Atribuir 100% de apoios 
sociais diretos aos 
estudantes que se 

enquadrem nas 
condições 

de elegibilidade* 

Atribuir 100% de 
apoios sociais 

diretos aos 
estudantes que se 

enquadrem nas 
condições de 

elegibilidade das 
Bolsas da DGES, 
BAAS e Apoio de 
Emergência A2ES 

dos SASIPC. 

37. Camas disponíveis 
nas residências dos 
SASIPC 

N.º de camas disponíveis nas 
residências dos SASIPC no final 
do ano 

N.º 374 camas disponíveis 
em 2021 

624 camas disponíveis 288 camas 
disponíveis no final 

do ano** 

39. Serviço de Saúde 
Escolar 

Data de início de funcionamento 
do serviço de Saúde Escolar 

Dia - Dispor de um serviço de 
Saúde Escolar a 

funcionar até 2023 

Manter o 
funcionamento do 
Serviço de Saúde 

Escolar iniciado em 
outubro 2022 

Objetivo estratégico 10 - Promover a sustentabilidade ambiental 

48. Economia Circular (Montante de compras 
efetuadas com base em critérios 
de circularidade do ano - 
Montante de compras efetuadas 
com base em critérios de 
circularidade do ano anterior) / 
Montante de compras efetuadas 
com base em critérios de 
circularidade do ano anterior 

% ANO 2021:  
 

SASIPC = 216.671,99  

Aumentar em 10% as 
compras anuais 

efetuadas com base em 
critérios 

de circularidade 

227.506€ de 
compras dos SASIPC 
efetuadas com base 

em critérios de 
circularidade no ano 
(+ 5% do que o valor 
previsto para o ano 

2021) 

50. Mobilidade SASIPC Nº de carrinhas térmicas 
adquiridas 

Nº - Disponibilizar 2 carrinhas 
térmicas 

elétricas aos SASIPC 

1 carrinha térmica 

*No caso do BAAS para as vagas colocadas a concurso. 

**Supressão de 86 camas devido às obras de requalificação interior das residências no âmbito do PRR. 

3.4. Perspetiva financeira 
Esta perspetiva abrange as metas associadas à captação dos recursos financeiros necessários à prossecução dos 

objetivos das restantes perspetivas.  

Propõem-se as seguintes metas associadas aos objetivos estratégicos do IPC: 

Indicador Critério de medição 
Unidade 
métrica 

Resultado de referência 
da UO de anos 

anteriores 
(Indicar resultado e período de 

referência) 

Meta da UO 2025 Meta da UO 2023 

Objetivo estratégico 13 - Assegurar a sustentabilidade económica e financeira da instituição 

 
58. Receitas obtidas na 
venda de bens e na 
prestação de serviços 

(Receita cobrada na venda de 
bens e na prestação de serviços 
no ano atual - Receita cobrada 
na venda de bens e na prestação 
de serviços no ano anterior) / 

% 
 
 
 
 

Nos SASIPC 
(média anual dos 
últimos 5 anos - 

2017/2021):  
796 925€ 

≥ 10% de receita anual 
cobrada na 

venda de bens e na 
prestação 

≥ 5% de receita anual 
cobrada na 

venda de bens e na 
prestação 

 



7 
 

Indicador Critério de medição 
Unidade 
métrica 

Resultado de referência 
da UO de anos 

anteriores 
(Indicar resultado e período de 

referência) 

Meta da UO 2025 Meta da UO 2023 

Receita cobrada na venda de 
bens e na prestação de serviços 
no ano anterior 
 
 
Receita cobrada na venda de 
bens e na prestação de serviços 
no ano 

 
 
 
 
 

€ 

de serviços para o IPC e 
os SAS 

de serviços 
relativamente ao 

quadriénio 
2017/2021 

 
836.771€ de receita 
cobrada no ano na 
venda de bens e na 

prestação de serviços 

 

 



 

4. Ações a desenvolver 

4.1. Escola IPC 

4.1.1. Ações a promover pela unidade orgânica 

 

4.2. Inserção territorial 

4.2.1. Ações a promover pela unidade orgânica 

 

4.3. Internacionalização 

4.3.1. Ações a promover pela unidade orgânica 

 

4.4. Investigação 

4.4.1. Ações a promover pela unidade orgânica 

 

Sem dados a reportar. 

Sem dados a reportar. 

- Incentivo à participação e realização de mobilidades outgoing por parte dos trabalhadores não docentes dos 

serviços (incluído no objetivo 7).  

- Participação no desenvolvimento do projeto internacional WISE (incluído no objetivo 7). 

Sem dados a reportar. 
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4.5. Responsabilidade social e solidariedade 

4.5.1. Ações a promover pela unidade orgânica 

 

- Participar na rede colaborativa SASocial conjuntamente com outros Politécnicos para implementar a respetiva 

plataforma digital, colocando em funcionamento os microserviços de alojamento, alojamento privado, 

alimentação, bolsa de atividades, comunicação, ubike, saúde, voluntariado, entre outros. Esta plataforma 

permitirá facilitar e agilizar os processos de aquisição de senhas de refeição, simplificar os processos de 

candidatura às bolsas de atividade e programas de apoio promovidos pelo IPC, agendamento de consultas 

médicas e agilizar e simplificar processos internos de gestão do SASIPC. Para além disso, esta plataforma terá 

um impacto significativo ao nível da sustentabilidade ambiental, principalmente no microserviço da 

alimentação. Neste microserviço prevê-se uma redução significativa de papel com a transformação digital 

promovida pela plataforma SASocial, contribuindo para a promoção do IPC como uma instituição paper free 

(esta ação é transversal aos objetivos 10, 11 e 12). 

- Aquisição de uma carrinha elétrica no decorrer do ano 2023 através do Fundo Ambiental, para a promoção da 

sustentabilidade ambiental, no quadro da previsão da aquisição de duas carrinhas elétricas até 2025 (ação 

incluída no objetivo 10). 

- Aumento da bolsa de computadores no âmbito do PASI – Programa Apoio Social Informático com 25 

computadores (ação incluída no objetivo 8). 

- Promoção do Programa Politécnico+Cultural junto da comunidade académica estudantil do IPC 

disponibilizando ofertas variadas de atividades culturais e artísticas (ação incluída no objetivo 8). 

- Início da construção da cantina dos SASIPC na ESEC (ação incluída no objetivo 8). 

- Aumentar a abrangência do Serviço de Saúde Escolar através do Plano de Saúde IPC, nomeadamente, alargar 

a novos públicos (pessoal docente e não docente), desenvolver atividades de promoção da saúde (ex: rastreios) 

e estabelecer protocolos com entidades internas/externas (ação incluída no objetivo 8). 

- Implementação e gestão do Programa de Apoio em Rede ao Estudante com Necessidades Educativas 

Específicas (PARENEE) (incluído no objetivo 8). 

- Desenvolvimento das metodologias UBUNTU no Ensino Superior, em particular no IPC, através da organização 

de Semanas UBUNTU para acolhimento e integração de estudantes (incluído no objetivo 8).  

- Comemoração do Dia de Ação Social 2022/2023 com o envolvimento das Associações de Estudantes do IPC 

(incluído no objetivo 8).  
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4.6. Outras ações transversais aos eixos estratégicos 

4.6.1. Ações a promover pela unidade orgânica 

 

 

5. Recursos previstos 

5.1. Receitas previstas para 2023 
 

Receitas previstas dos SASIPC - 2023 

  SASIPC 

Receita total prevista        2 678 583,00 €  

Plafond OE        1 183 183,00 €  

Receita própria 1 492 400,00 €  

Receitas resultantes de financiamentos da U.E., de projetos de investigação, de 
projetos cofinanciados e de transferências entre organismos do Estado 

          3 000,00 €  

Nota: resumo, conforme proposta para 2023 remetida à DGO (que poderá sofrer alteração). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dar continuidade ao Ciclo Anual de Ações de Formação direcionadas para os trabalhadores dos Serviços de 

Ação Social do IPC, procurando sensibilizar e consciencializar para a importância do bem-estar psicológico nas 

relações interpessoais, promovendo a interação, participação e integração dos trabalhadores, contribuindo 

deste modo para a criação de ambientes felizes e motivacionais para os trabalhadores dos SASIPC (estas 

atividades são transversais ao eixo 1 e 5 e encontram-se incluídas no objetivo 12). 

- Implementação do Ciclo de Atividades para os estudantes das Residências dos SASIPC, tendo como propósito 

a promoção de condições favoráveis à sua socialização e criação de um espírito de pertença, de forma a 

melhorar a convivência entre todos nas residências, bem como o desenvolvimento e aquisição de competências 

sociais e pessoais (ação transversal ao eixo 1 e 5). 

- Aumento da atividade do Observatório de Ação Social - ObservAS (ação transversal ao eixo 4 e 5 e incluída nos 

objetivos 5 e 8). 
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5.2. Mapa de pessoal proposto para 2023 
 

MAPA DE PESSOAL DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA - 2023 

 

 

Mapa Resumo dos postos de trabalho por 
cargo/carreira/categoria 

  Legenda:    

Cargo/carreira/categoria nº postos de trabalho   
(1) - Estatutos dos SAS (Despacho n.º 6082/2020, Diário da República n.º 
109/2020, 2.ª série II de 04 de junho 

Administrador (1) 1   

Coordenador de Serviço 3.º grau (1) 4   

(2) -Lugares Cativos não contabilizados no n.º de postos de trabalho por 
corresponderem a relações jurídicas funcionais suspensas sem encargos 
previsto no presente orçamento. 

Especialista de informática G1 N2 1  

Técnico superior 7   

Coordenador técnico 1   
 

Assistente técnico 3   

Encarregado operacional 2       

Assistente operacional 55       

total 74     

 

 


