
IPVC-Para um Ensino Superior 
de Qualidade, Inovador e 
Socialmente Responsável

(iniciativas de RS 2013-2019)



RS-IPVC

“integração voluntária de preocupações sociais,
culturais e ambientais nas atividades e na
interacção com as partes interessadas”

“colocar no cerne das estratégias
organizacionais do IPVC as expetativas de todas
as partes interessadas e o princípio de inovação
e aperfeiçoamento contínuos”

(Livro Verde-Promover um quadro europeu para a Responsabilidade Social das empresas, Comissão Europeia, 2001)

IPVC, Balanço de Atividades RESPONSABILIDADE 
SOCIAL IPVC (2013-2019)                                            



RS IPVC
• dimensão interna da RS implica os colaboradores e alunos e

prende-se com questões como o investimento no capital
humano, no bem-estar, na segurança, no ambiente e que se
relacionam com a gestão dos recursos

• A RS ultrapassa a esfera da IES e estende-se à comunidade
local, envolvendo parceiros, autoridades públicas e ONG

IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-2019)                                            



A Missão Revista e Revisitada IPVC

• O IPVC não só pode como deve cumprir uma missão
que ultrapassa os limites da sua finalidade tradicional
de produção e transferência do conhecimento.

• O IPVC quer não só contribuir para a formação de
recursos humanos de alto nível de qualificação mas
também que proporcione uma educação que prepare
para o pleno exercício da cidadania

• as ações de RS são definidas como a contribuição do
IPVC para a inclusão social, ao desenvolvimento
económico e social, à defesa do meio ambiente, da
memória cultural, da produção artística e do
património cultural

IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-2019)                                            



O IPVCe os Stakeholders

• Instituição mais consciente de sua responsabilidade 
para com o desenvolvimento da sociedade e mais 
próxima da realidade social que a envolve.

• Atividades de ensino e investigação

voltadas para a resolução de problemas e de 
necessidades da comunidade, 

alinhada com um modelo de desenvolvimento 

que privilegia o crescimento da economia e a 
promoção da qualidade de vida.

IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            



Crescimento da economia
Promoção da qualidade de vida
Contribuição para:

a) Apoio a estudantes com dificuldades 
socioeconómicas / portadores de deficiência (NEE)

b) Inclusão social;

b) Desenvolvimento económico e social (local);

c) Defesa do meio ambiente;

d) Património cultural; Produção artística; 

g) Condições de trabalho; promoção da saúde e bem-
estar

IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-2019)                                            



RS

Ensino&

Aprendizagem

Partes 
interessadas

Politicas; 
Gestão de 
Recursos

IDI+T

GESTÃO INSTITUCIONAL

IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-2019)                                            



Mudanças curriculares?

IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-2019)                                            



Aprender ”na” e aprender “com”

• o estudante aprende na IES o que interessa à sua carreira mas também
aprende com a IES hábitos e valores cidadãos.

• Mais que os cursos de ética, cujo impacto comportamental é discutível, a
prática quotidiana de princípios e bons hábitos comuns é que transmite
valores às pessoas.

• currículos interdisciplinares mais focados em resolução de problemas e
mais estreitamente ligadas aos desafios e preocupações
do mundo real. Entre as áreas que devem ser incluídas são a
sustentabilidade, relações interculturais, educação para a cidadania e
responsabilidade cívica/ambiental, bem como educação para a
convivência e a paz.

A incorporação de aspetos humanos e sócio ambientais, a educação em
valores e ética, nos aspetos científicos e técnicos, é necessária para adaptar
currículos.

IPVC, Balanço de Atividades RESPONSABILIDADE 
SOCIAL IPVC (2013-2019)                                            



IPVC, Balanço de Atividades RESPONSABILIDADE SOCIAL 
IPVC (2013-2019)                                            

http://escolainclusiva.estg.ipvc.pt/

http://escolainclusiva.estg.ipvc.pt/


Escola Inclusiva – Prémio Comunidade

Projeto “Escola Inclusiva” vence na categoria de Comunidade

IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-2019)                                            



Academia Sénior IPVC

IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-2019)                                            



Academia Sénior IPVC
Com alunos ERASMUS-IPVC e Intercâmbio com China-IPVC

IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-2019)                                            

http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/detail/1003/13097
http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/detail/1003/13100
http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/detail/1003/13118


Academia Júnior IPVC

IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            



IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

IdentiDADES Programa de intervenção comunitária na população idosa-

Projeto envolve Alunos/Docentes de ESG da ESE-IPVC em parceria com as 

Juntas de Freguesia União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria 

Maior e Monserrate) e Meadela. 

Potenciar  capacidade para lidar com os desafios do envelhecimento, 

promover a sua valorização pessoal e as relações interpessoais entre 

diferentes gerações

Estudantes IPVC
“Gerontologia com responsabilidade social ”

http://www.ipvc.pt/ese-projeto-identidades-2016


IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

“Água Fonte de Vida: Som e Cor”-Projeto “Vivências Artísticas” 

ESE-IPVC a alunos do Ensino Básico da Escola da Abelheira

.

IPVC com Escolas Básicas-Dia Mundial da Criança

http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/detail/1164/14537
http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/detail/1164/14544
http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/detail/1164/14554
http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/detail/1164/14572


Estudantes IPVC
“Páscoa Solidária”

AE-ESTG-IPVC- “esvaziados” 2000 ovos. 
O recheio dos ovos, arroz e salsichas foi entregue à Paróquia de Nossa Senhora de Fátima. 
As cascas foram pintadas, vendidas pelos caloiros a 1€. A receita reverteu para Paróquia 
apoiar os mais desfavorecidos e sem abrigo.

IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/detail/1094/13830
http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/detail/1094/13831
http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/lightbox/1094/13832


ESTG-IPVC: Comissão de Praxe de Gestão, com a colaboração da Direção da Escola, 
levaram a cabo uma campanha de recolha de Brinquedos, Livros e Roupas para a ''Casa dos 
Rapazes'' . A iniciativa teve a colaboração do Curso de Gestão e com a Tuna Hinoportuna
(2014).

Estudantes IPVC
“Natal Solidário”

IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/detail/896/11480


AE-ESE IPVC e Associação O BERÇO -atividades para crianças 

institucionalizadas– 15/12/2016

Estudantes IPVC
“Natal Solidário”

IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            



ESTG-IPVC: Organizada pela Associação de Estudantes, a iniciativa “Unidos pelo 
Natal” decorre com a solidariedade e ações dos estudantes de todos os cursos da 
ESTG-IPVC. Com o objetivo de proporcionar um Natal mais feliz a quem mais 
precisa, as atividades e ações de recolha de bens e brinquedos (2018)

Estudantes IPVC
“Natal Solidário”

IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            



IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            



ESTG-IPVC: Alunos/Docentes de Design do Produto - leilão a favor Bombeiros Voluntários. 
causa solidária gera objetos, predominantemente em madeira, relacionados com bombeiros, 
para leiloar, 
“Chama Solidária” (2013).

Estudantes IPVC
“Chama Solidária”

IPVC, Balanço de Atividades RESPONSABILIDADE 
SOCIAL IPVC (2013-2019)                                            

http://www.ipvc.pt/alunos-dp-chama-solidaria
http://www.ipvc.pt/alunos-dp-chama-solidaria


A TUnice, Tuna Académica 
Feminina do IPVC, organizou o III 
Luzias - Festival de Tunas 
Femininas de Viana do Castelo. 
componente solidária para ajudar 
uma menina portadora de 
paralisia cerebral (2012)

Estudantes IPVC
“Luzias": Festival Tunas Femininas

Solidária”

IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            



IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

ESA-IPVC apoia Centro Comunitário 

de Refoios do Lima: limpeza, 

organização das mesas do lanche, 

distribuição do lanche e conversar com 

os idosos. 

ESE-IPVC apoia Associação Anti-

Bullying com Crianças/Jovens [AABCJ]. 

Estudantes IPVC
“Ações Solidárias”



IPVC, Balanço de Atividades RESPONSABILIDADE SOCIAL 
IPVC (2013-2019)                                            

Estudantes IPVC
“Ações Solidárias”



IPVC, Balanço de Atividades RESPONSABILIDADE 
SOCIAL IPVC (2013-2019)                                            

Os jovens da Casa dos Rapazes de Viana do Castelo - apoio de alunos de 

Engenharia Informática na aprendizagem das TI

Sessões semanais para estudantes do 7º ao 12º ano.

Estudantes IPVC
“Cursos de TI com responsabilidade social ”



IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

Estudantes IPVC
“Cursos de TI com responsabilidade social ”

Projeto – BRTEC – Building Real Time Environment Control-trabalho de

Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia (ESTG-IPVC) -sensores e

atuadores georreferenciados e aplicação web de monitorização e controlo

da qualidade do ar interior e a otimização da eficiência energética dos

edifícios”.

PRÉMIO “Desafio 2017: Soluções Inteligentes em Engenharia Civil”, integrado no

Encontro “Os Grandes Desafios da Engenharia Civil”, abril 2017

https://youtu.be/X5tF3ew5_cs


IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

Estudantes IPVC
“Cursos de TI com responsabilidade social ”

Alunos do CET, da ESTG-IPVC, desenvolvem SITES
para instituições de solidariedade social



IPVC, Balanço de Atividades RESPONSABILIDADE SOCIAL 
IPVC (2013-2019)                                            

projetos para Invisuais –
Alunos/docentes Engenharia Eletrónica e 

Redes de Computadores (ESTG-IPVC) 

desenvolveram aparelho para ajudar invisuais 

a cumprir as tarefas do quotidiano, que 

permitem eliminar várias inacessibilidades. 

«Guia de apoio à navegação de invisuais 

em superfícies comerciais» - processo de 

aquisição de bens numa lista de compras 

pré-configurada»

Estudantes IPVC
“Cursos de TI com responsabilidade social ”

http://irisinclusiva.pt/


Estudantes IPVC
“Cursos de TI com responsabilidade social ”

ACAPO

IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            



IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

Estudantes IPVC
“Cursos de TI com responsabilidade social ”

Aplicação desenvolvida alunos/docentes de Eng. Informática-ESTG-IPVC, - apoio

Militar de Emergência- combate a incêndios florestais.

Auxilio às forças de intervenção: GNR, Bombeiros e Exército durante a época dos
“incêndios” Aplicação de cartografia para dispositivos moveis

Centro de Informação Geoespacial do Exército (CIGeoE) e IPVC
abril, 2017

IPVC e a Responsabilidade Ambiental



IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

http://www.ipvc.pt/ipvc-campus-sustentavel

http://www.ipvc.pt/ipvc-campus-sustentavel


IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

IPVC e a Responsabilidade Ambiental



IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

IPVC e a Responsabilidade Ambiental



IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

REFLORESTAÇÃO- insere-se no projeto Eco-Escola da ESA-IPVC

Candidatura a projeto Floresta Comum 2016, Biodiversidade

IPVC e a Responsabilidade Ambiental



IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

IPVC e a Responsabilidade Ambiental

candidatura “CAFE - Consciência Ambiental para o Fim das Embalagens”, da ESA-IPVC, foi a grande

vencedora da Região Norte do desafio Novo Verde Packaging Universities Award.

implementação das soluções ambientais se inserem no projeto Eco Escola do IPVC.

O grupo de trabalho inclui 5 alunos do Conselho Eco ESA-IPVC e com ligação a Organizações estudantis,

designadamente ECOESA e AE-ESA-IPVC e IAAS- Associação Internacional de Estudantes de Agricultura.



IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

IPVC e a Responsabilidade Ambiental
“Praia Limpa” by IPVC: Ajuda-nos a limpar as nossas praias!”

Campanha de Praia em parceria com a Liga Portuguesa contra o Cancro 

(LPCC) , a Câmara Municipal de Viana do Castelo e a Moving Up & Friends. 

http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/detail/897/11411


IPVC, Balanço de Atividades RESPONSABILIDADE 
SOCIAL IPVC (2013-2019)                                            

IPVC e a Responsabilidade Ambiental
“Festas Académicas” IAEESTG-PVC: GUERRA ao PLÁSTICO!”

•AE-ESTG (2019) declarou guerra aos copos de 
plástico nas festas académicas.
•Foi desenvolvido um copo personalizado dos eventos que terá que ser utilizado 
ao longo de toda a festividade. O copo tem uma caução de 1 euro, verba que 
será devolvida aquando a entrega do mesmo.



IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

IPVC e a Saúde da Comunidade



IPVC, Balanço de Atividades RESPONSABILIDADE 
SOCIAL IPVC (2013-2019)                                            

IPVC e a Saúde da Comunidade
(Consultas gabinete de saude IPVC)

CONSULTAS ENFERMAGEM

- Prevenção e Aconselhamento

- Curativa

- Saúde Sexual e Reprodutiva

- Formação em temas da Saúde

CONSULTAS NUTRIÇÃO

- Avaliação Nutricional; Alergias/ intolerâncias alimentares

- Perda/ aumento de peso

- Nutrição em patologias; Nutrição no desporto

- Alimentação vegetariana

- Aconselhamento e reeducação Alimentar e do Estilo de Vida

- Formação em temas da Saúde

CONSULTAS PSICOLOGIA

- Aconselhamento Psicológico

- Apoio Psicopedagógico e Rendimento Académico; Orientação Vocacional

- Consultadoria Psicológica em Contexto Educativo

- Formação em temas da Saúde

UNIDADE DE INTERVENÇÃO EM SAÚDE | ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE

- Terapia Sistémica (individual, casal, familiar)- Acupunctura

- Medicina Tradicional Chinesa

- Reflexologia e Bem-Estar

- Relaxamento e Meditação

http://portal.ipvc.pt/portal/page/portal/sas/gabinetesaude

http://portal.ipvc.pt/portal/page/portal/sas/gabinetesaude


IPVC e a Saúde da Comunidade
Dia Mundial da Saúde

[ESS-IPVC], Câmara Municipal de Viana

do Castelo-Gabinete da Cidade Saudável;

Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do

Castelo, assinalam Dia Mundial da Saúde,

Atividades de rastreio de glicemia

capilar e Índice de Massa Corporal,

sensibilização para uma alimentação

saudável e prática de atividade física.

IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/detail/1128/13939


IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

IPVC e Parceria com LPCC

Onda Rosa Cancro da Mama-2015

http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/detail/990/12796
http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/detail/990/12784


IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

IPVC e Parceria com LPCC

“CAMPANHA DE PRAIA- Sensibilização PROTEÇÃO  SOLAR

praias de mar de Matosinhos, Póvoa 

de Varzim, Esposende, Cabedelo, 

Praia Norte, Carreço, Afife, Mariana, 

Vila Praia de Âncora e Moledo e, 

ainda, as praias fluviais de Argaçosa, 

Arcos de Valdevez e Prado

“Investe em ti!” distribuição de protetores 

solares, com índice de proteção 50, panamá 

chapéu para proteção, esteiras e corta-ventos e 

uma mochila com as instruções sobre os 

melhores horários para uma exposição solar 

com menores riscos –incentivar a proteção-

Ações de “fotoeducação”

http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/detail/149/1989
http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/detail/149/1997


Centro Desportivo
IPVC e o Desporto

Centro Desportivo

SAS-IPVC e SAS-IPCA
promovem atividade “À Descoberta 
do Caminho Português de Santiago 
de Compostela”. 

IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            



IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

IPVC e o Desporto
ESDL



IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

IPVC e o “Desporto Solidário”
AE-ESTG (2017)



A BIRA IPVC, o projeto IPVC no âmbito do projeto U-Bike Portugal que visa 

promover a mobilidade suave com enfoque na bicicleta. 

É ainda objetivo deste projeto sensibilizar a comunidade académica para a 

importância de adotar hábitos saudáveis trocando o automóvel pela bicicleta o 

que para além de promover o bem-estar físico contribuiu para uma poupança

significativa nas deslocações ao final do mês.
http://www.ipvc.pt/bira-ipvc

IPVC- Mobilidade Sustentável 
Ambiente & Saúde & Desporto

IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

http://www.ipvc.pt/bira-ipvc


IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            



IPVC e a Cultura

IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            



IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

Associação AO NORTE, ESE-IPVC, CEMRI - Laboratório de Antropologia 

Visual da Universidade Aberta e Câmara Municipal de Viana do Castelo

IPVC e a Cultura Local-Cinema  

Cinema e Escola; Arte, Ciência e Cultura; Género e Cinema: 

Entre Narrativas, Políticas e Poéticas



IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

IPVC e projetos IDI com produtos Locais
Alunos criam peças de joalharia com granito de Mondim de Basto, 
valorização de recurso, Município, Museu do Ouro de Travassos e 

Curso de Design do Produto

“Lapis Lapidem”

http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/detail/1159/14363
http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/detail/1159/14362
http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/detail/1159/14360
http://multimedia.ipvc.pt/pt/node/1159


IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

IPVC e projetos IDI com produtos Locais
Alunos de Design criam Brinquedos “Local TOY”, em que se propôs enquadrar a 

dicotomia entre alta e baixa tecnologia, design e craft, e cultura local e global.

“Local toy”

http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/detail/943/10984
http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/detail/943/10964


IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

Cooperativa de pescadores de Viana do 

Castelo-VianaPesca lança um produto com a 

chancela "100% Alto Minho”

o CARAPAU "tem pouco valor na 
primeira venda", pelo que esta é uma 
forma de "aumentar a procura" em lota. 
"O que poderá fazer subir os preços, 
para compensar os pescadores pelo 
trabalho"

IPVC e projetos IDI com produtos Locais
Alunos de C.T. Alimentar' desenvolveram “Carapau fumado em Filete”

http://multimedia.ipvc.pt/pt/media-gallery/detail/902/9337


IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

QUALIFICAÇÃO PROTEGIDA DE CAPÃO DE 
FREAMUNDE, COM ADER-SOUSA e ESA-IPVC

IPVC e projetos IDI com produtos Locais
ESA-IPVC-Valorização dos recursos endógenos –Agroalimentar e Gastronomia ; Qualificação e Certificação



IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            



IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

consórcio Minho In que integra os 24 Municípios do Minho, 

representados pelas Comunidades Intermunicipais do Alto 

Minho, do Ave e do Cávado 

IPVC e projetos IDI com produtos Locais
"Minho Região Europeia da Gastronomia 2016"

http://www.minhoin.com/
http://www.minhoin.com/fotos/editor2/erg.candidatura.minho.veraofinalissima.pdf


Licenciatura Turismo no apoio à Comunidade
cada vez mais perto da Comunidade, presta 

novamente apoio a projetos da área

IPVC, Empreendedorismo 
e Emprego Local

GABINETE DE EMPREGO IPVC

IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            



IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

IPVC, Empreendedorismo 
e Emprego Local

ESCE-IPVC

ESA-IPVC

IPVC



IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            

“Capacitar para a Qualificação e Inovação das Redes Sociais do Minho-Lima” 

promoção e capacitação institucional das Redes Sociais Locais 

promover o desenvolvimento local, através de uma intervenção articulada e 

inovadora, perspetivada com base nas especificidades distritais e concelhias. 

Superação das necessidades detetadas no Minho-Lima, nos setores sociais

IPVC e Parceria com Setor Social



Protocolo com a Cáritas

A Cáritas Portuguesa, Diocesana de Viana do Castelo e a ESE-IPVC

assinaram protocolo -cooperação de índole social e atribuição de prémio da

melhor tese de mestrado na área da investigação. 27/05/2017

IPVC e Parceria com Setor Social

IPVC, Balanço de Atividades 
RESPONSABILIDADE SOCIAL IPVC (2013-

2019)                                            
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http://multimedia.ipvc.pt/pt/node/676

IPVC com GAF-Viana do Castelo  
Violência no namoro: Grupo Educadores de Pares do IPVC, com o Projeto XYX do GAF

http://multimedia.ipvc.pt/pt/node/676
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IPVC -Vale a pena Estudar
Apoios socias  

bolsas de mérito para alunos de EI

http://portal.ipvc.pt/portal/page/portal/sas/

mentoria

http://portal.ipvc.pt/portal/page/portal/sas/mentoria
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NO CAMINHO PARA MAIOR SUCESSO ESCOLAR

O programa de mecenato social dos SAS-IPVC é um projeto de inovação social, através do qual se pretende

tornar mais fácil e democrático o acesso ao ensino superior dos estudantes do ensino secundário e profissional,

contribuir de forma significativa para reduzir o abandono escolar nos alunos do IPVC, bem como, facilitar a

empregabilidade dos diplomados desta instituição de ensino superior.

http://portal.ipvc.pt/portal/page/portal/sas/bolsa_apoio_social/mecenato_social

http://portal.ipvc.pt/portal/page/portal/sas/bolsa_apoio_social/mecenato_social
http://portal.ipvc.pt/portal/page/portal/sas/bolsa_apoio_social/mecenato_social
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IPVC é a única Instituição de Ensino Superior em Portugal que assinou, até ao

momento (julho 2019), o Pacto de Conciliação, tendo já um conjunto de

medidas de conciliação da vida profissional, pessoal e familiar

implementadas e que pretende continuar a desenvolver.



IPVC, Balanço de Atividades RESPONSABILIDADE SOCIAL 
IPVC (2013-2019)                                            

Gestão da IES como 

uma Organização 

socialmente 

responsável e 

exemplar 

(o estudante aprende 

na e com a IES). 

Cultura democrática, 

Transparência, gestão 

ambiental,  bem estar 

social, imagem 

institucional 

responsável

Dos DESAFIOS do 

SABER e do mundo 

atual

(fragmentação dos 

saberes; Crises 

sociais, económicas, 

culturais, ambientais, 

alimentares; 

Necessidade do 

controlo social da 

Ciência (ex. bioética)

RS
IPVC
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impactos sociais 

(inclui ambiente, cultura,  

saúde, desenvolvimento, 

sustentabilidade)

Voluntariado
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O desenvolvimento LOCAL 

(projeção social, extensão, 

transferência de tecnologia, 

consultoria, parcerias 

estratégicas com entidades 

locais; formação)

IDI orientada para a 

resolução de problemas 

sociais (interdisciplinaridade, 

investigação aplicada, 

desenvolvimento sustentável, 

desenvolvimento humano)
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