
 

 

 

 

 
  

Associação de Estudantes da Escola 

Superior de Gestão de Idanha-a-Nova 

aeesgin@ipcb.pt 

facebook.com/aeesginpcb/ 

instagram.com/aeesgin/ 

 

Palacete das Palmeiras, Largo do Município, 6060-163 Idanha-a-Nova 

Telefone: 277 201 106  

 

 

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Comissão de Educação, 

Ciência, Juventude e Desporto  

Palácio de S. Bento  

1249-068 Lisboa 

  

           

13-06-2020 

 

 

Assunto: Petição n.º 40/XIV/1.ª – Pedido de informação 

 

 

 

Em resposta ao solicitado no vosso ofício 81 /8ª – CECJD/2020, de 25 de maio 

de 2020, a Associação de Estudantes da Escola Superior de Gestão de Idanha 

a Nova do Instituto Politécnico de Castelo Branco (AEESGIN), vem apresentar 

pronúncia a V.Exa. sobre o conteúdo da petição N.º 40/XIV/1ª, da iniciativa do 

Movimento pela Autonomia da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova – 

“Pela autonomia e manutenção da sede da Escola Superior de Gestão de 

Idanha-a-Nova”. 

 

A Associação de Estudantes da Escola Superior de Gestão de Idanha a Nova 

(AEESGIN) quando tomou o conhecimento da hipótese do encerramento da 

escola, bem como a sua autonomia administrativa, pedagógica e científica da 

Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova (ESGIN), tomou a iniciativa de 

querer mostrar o desacordo e o seu descontentamento dos estudantes.  

 

1. No intuito deste descontentamento, dia 2/12/2019, a Associação de 

Estudantes (AEESGIN) organizou um protesto junto á sede do 

Politécnico, no qual se associou a Câmara Municipal de Idanha a Nova, 

ex-alunos da ESGIN, moradores da vila Idanhense contra este cenário 

possível na reorganização do Instituto Politécnico de Castelo Branco 

(IPCB). 
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2. O senhor Presidente do IPCB, Prof. Doutor António Fernandes integrou a 

AEESGIN na participação neste procedimento, mostrando sempre uma 

grande disponibilidade para explicar este processo da reestruturação 

organizacional e mostrando sempre um grande apoio e de que está do 

lado dos estudantes.  

 

3. A Associação de Estudantes apoia que tem haver uma reestruturação 

organizacional. O Instituto Politécnico de Castelo Branco está a passar 

um momento crítico a nível de verbas, e se o IPCB de ano para ano está 

a ter um crescimento cada vez maior, é necessário repensar nesta 

restruturação, para gerir eficazmente os recursos existentes e conseguir 

obter melhores resultados. 

 

A ESGIN ano após ano, tem tido um grande aumento de alunos, havendo no ano 

passado um aumento de entradas muito superior a 200 alunos, tendo cerca de 

600 alunos neste momento. Não faz sentido deslocar esta escola, sendo esta a 

que tem menos custos para o IPCB e que tem vindo a demostrar um bom 

trabalho.  

 

1. A ESGIN é uma grande escola, pode ser mais pequena, mas 

aprendizagem será muito maior. É uma escola onde todos se conhecem, 

onde conseguimos ter outro contacto com professores onde em outro sítio 

não teríamos essa possibilidade. Deixa totalmente triste os alunos 

pensarem que a sua escola irá encerrar. 

 

2. São os alunos que movem Idanha a Nova, a deslocalização da ESGIN, 

bem como a perca da sua autonomia administrativa, pedagógica e 

científica seria um desastre, principalmente a níveis económicos como 

sociais. Somos nós estudantes quem tem o maior impacto para esta 

região, muito para a criação de emprego e de riqueza, principalmente nos 

setores da restauração, alojamento e comércio. 
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Idanha a Nova é uma segunda casa dos estudantes, vive-se a experiência mais 

marcante e enriquecedora das nossas vidas. Tem uma vida académica única, 

com momentos únicos em que só aqui se podem viver. Na hora da partida 

ninguém quer abandonar esta terra, pois o amor e o carinho por ela são 

demasiado grandes. 

 

 

 

 

Despeço-me com os mais cordiais cumprimentos 

 

 

Saudações Académicas 

 

 

 

O Presidente 

 

João Gomes 

  


