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Introdução 

 

A Petição Nº 40/XIV/1.ª deu entrada na Assembleia da República em 18 de fevereiro de 2020. 

No dia 18 de março de 2020, por despacho da Senhora Vice-Presidente da Assembleia da 

República, esta petição baixou à Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. 

 

I. A petição 

 

1. Os peticionários solicitam que se mantenha a autonomia administrativa, pedagógica e 

científica da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova (ESGIN), assim como a sua 

sede em Idanha-a-Nova. 

 

2. Fundamentam a petição com os seguintes argumentos: 

2.1. A proposta de reestruturação aprovada pelo Conselho Geral do Instituto 

Politécnico de Castelo Branco (IPCB), no dia 2/12/2019, pretende diminuir 

o número de escolas, das 6 existentes para 4 novas escolas; 

2.2. A ESGIN deixa de ter a sua sede em Idanha-a-Nova, passando esta a ser 

no espaço físico da Escola Superior de Educação, e que segundo a 

restruturação será futuramente denominada por Escola Superior de 

Informática e Gestão de Negócios; 

2.3. A ESGIN foi criada pelo Decreto-Lei n.º 153/97, de 20 de junho, com sede 

na oitocentista vila de Idanha-a-Nova, integrada no IPCB e dotada de 

autonomia administrativa, pedagógica e científica. Assim, considera-se que 

a ESGIN não pode ser extinta por uma decisão tomada em Conselho Geral 

do IPCB, mas sim através da revogação do referido Decreto-Lei, pelo 

Governo português; 

2.4. As políticas apresentadas pelo Governo defendem medidas de valorização 

do interior e do seu desenvolvimento regional, com especial enfoque em 

territórios de baixa densidade, como é o caso de Idanha-a-Nova. O 

Município de Idanha-a-Nova tem uma base rural, e na sequência da 

deliberação n.º 55/2015, de 1 de julho, da Comissão Interministerial de 

Coordenação Portugal 2020, foi classificado como território de baixa 

densidade, para aplicação de medidas de discriminação positiva; 

2.5. Em 1991, por forma a consolidar laços de cooperação, entre 

estabelecimentos de ensino superior, autarquias locais e empresas, e com 

intuito de reforçar a ligação e participação da escola na comunidade, 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13407
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/164634/details/normal?q=decreto-lei+95-C%2F1997
https://lisboa.portugal2020.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=29&fileName=Delibera__o_55_2015_01_07_AlteraTBD.pdf
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valorizando os recursos humanos regionais, a autarquia cedeu o 

denominado “Palacete das Palmeiras”, imóvel onde funciona a ESGIN, 

diversas construções anexas, destinadas a salas de aulas, um auditório, 

assim como residências destinadas a alunos e professores e ainda o 

respetivo mobiliário e equipamento. Atualmente são suportadas pela 

autarquia as despesas relativas a encargos das instalações, luz e água e 

as despesas relativas à manutenção das infraestruturas, são ainda 

disponibilizados apoios logísticos e financeiros, nomeadamente a nível de 

alojamento para alunos mais carenciados, os transportes às sextas-feiras 

e aos domingos entre Idanha-a-Nova e Castelo Branco e vice-versa, e 

mediante candidatura, o pagamento de propinas aos alunos; 

2.6. Para prossecução da estratégia pensada em 1991, a autarquia estabeleceu 

novas parcerias de colaboração com o IPCB, disponibilizando 

infraestruturas que servem de apoio a alguns cursos lecionados na ESGIN, 

nomeadamente com o Monsanto GeoHotel Escola e o Restaurante 

Pedagógico da Senhora da Graça, em Idanha-a-Nova; 

2.7. Não entendimento do propósito do cenário escolhido para a reestruturação 

do IPCB, quando por um lado, a ESGIN deverá ser a que possui menos 

custos para o IPCB e por outro, já foi manifestado publicamente pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova a 

disponibilidade para continuar a apoiar o IPCB a manter a sede da ESGIN 

em Idanha-a-Nova; 

2.8. Questionam, onde se encaixam, na proposta aprovada, os laços de 

cooperação, entre estabelecimentos de ensino superior, autarquias locais 

e empresas, com intuito de reforçar a ligação e participação da escola na 

comunidade, valorizando os recursos humanos regionais;  

2.9. No ano letivo de 2019/2020 entraram para a ESGIN 252 novos alunos, 

sendo frequentada, por cerca de 600 alunos; 

2.10. A ESGIN é para o concelho de Idanha-a-Nova um dos principais indutores 

da economia local, contribuindo para a criação de riqueza e emprego, com 

benefícios nos sectores da restauração, alojamento, comércio, entre 

outros, existindo o receio da redução da economia no Concelho; 

2.11. Perante as características e indicadores do concelho de Idanha-a-Nova, 

consideram ser obrigatório para um território como Idanha-a-Nova a 

procura constante de mais desenvolvimento, de planear de uma forma 

racional, de identificar necessidades, desejos e interesses das populações, 
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a definição de planos estratégicos, para potenciar os recursos e 

capacidades de forma sustentável, bem como explorar as oportunidades e 

valorizar o local como destino, lugar de residência ou recetor de 

investimentos; 

2.12. Realçam o fato de quando um território apresenta desafios críticos face ao 

seu progressivo despovoamento, as entidades públicas deverem conjugar 

esforços e ter um papel importante na reversão de dinâmicas populacionais 

e económicas negativas.  

 

II. Análise preliminar para a admissibilidade da petição 

 

1. O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, encontrando-se identificado o 

subscritor, estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no 

artigo 9.º da Lei de Exercício do Direito de Petição/LEDP, Lei nº 43/90, de 10 de agosto, 

alterada e republicada recentemente pela Lei n.º 51/2017, de 13 de julho. 

2. Consultada a base de dados da atividade parlamentar não foi identificada nenhuma 

iniciativa sobre matéria semelhante.  

3. Atento o referido e dado que a petição em apreciação cumpre os requisitos formais 

estabelecidos, entende-se que não se verificam razões para o seu indeferimento liminar, 

nos termos do artigo 12.º da Lei de Exercício do Direito de Petição – pretensão ilegal; visar 

a reapreciação de decisões dos tribunais, ou de atos administrativos insuscetíveis de 

recurso; visar a reapreciação de casos já anteriormente apreciados na sequência do 

exercício do direito de petição, salvo se forem invocados ou tiverem ocorrido novos 

elementos de apreciação; apresentada a coberto do anonimato e sem possibilidade de 

identificação das pessoas de que provém; carecer de qualquer fundamento - pelo que se 

propõe a admissão da petição. 

4. Nos termos do artigo 31.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, que aprova o regime 

jurídico das instituições de ensino superior, a criação das instituições públicas é feita por 

decreto-lei e “obedece ao ordenamento nacional da rede do ensino superior público e tem 

em consideração a sua necessidade e sustentabilidade”. O Instituto Politécnico de Castelo 

Branco iniciou funções na década de 1980 e nos termos dos respetivos Estatutos (artigos 

8.º e 9.º) integra várias unidades orgânicas de ensino e investigação, designadas por 

escolas, entre elas a Escola Superior de Gestão de Idanha -a -Nova (ESGIN), competindo 

ao Conselho Geral, sob proposta do Presidente do Instituto (artigo 16.º) criar, transformar 

ou extinguir unidades orgânicas, desde que aprovado por dois terços dos membros do 

Conselho. 

https://dre.pt/home/-/dre/107684442/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/640339/details/maximized
https://www.ipcb.pt/ipcb/estatutos
https://www.ipcb.pt/sites/default/files/upload/sc/files/estatutos/DR_Estatutos_ESGIN-Despacho2143.pdf
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5. Ao abrigo do disposto nos artigos 24.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2019 de 3 de dezembro, 

que aprova o regime da organização e funcionamento do Governo, o Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior é responsável pela política para o ensino superior e exerce 

a tutela sobre as instituições de ensino superior públicas. No entanto, convém realçar que 

“compete à Assembleia da República, no exercício de funções de fiscalização, vigiar pelo 

cumprimento da Constituição e das leis e apreciar os atos do Governo e da 

Administração”.   

 

III. Tramitação subsequente 

 

1. Face ao enquadramento exposto, propõe-se a admissão da petição. 

2. Admitida a petição, e uma vez que esta se demonstra subscrita por 5.578 peticionários: 

2.1. Deve ser nomeado deputado relator;  

2.2. É obrigatória a audição dos peticionários perante a Comissão (artigo 21.º, n.º 1, 

da LEDP), bem como a apreciação em Plenário (artigo 24.º, n.º 1, alínea a), da 

LEDP), e a publicação no Diário da Assembleia da República (artigo 26.º, n.º 1, 

alínea a), idem); 

3. Considerando a matéria objeto de apreciação, propõe-se a consulta do Ministro da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, do Presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, 

do Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco do Conselho Coordenador 

dos Institutos Superiores Politécnicos, da Associação De Estudantes Da Escola 

Superior De Gestão De Idanha-a-Nova do Instituto Politécnico De Castelo Branco, 

para que se pronunciem sobre a petição, no prazo de 20 dias, ao abrigo do disposto nos 

n.os 4 e 5 do artigo 20.º, conjugado com o artigo 23.º da LEDP. 

4. Sugere-se que, no final, e como providência julgada adequada, a Comissão pondere a 

remessa de cópia da petição e do respetivo relatório aos Grupos Parlamentares e 

ao Governo, para tomada das medidas que entenderem pertinentes, nos termos do artigo 

19.º da LEDP. 

5. A Comissão deve apreciar e deliberar sobre a petição no prazo de 60 dias a contar da 

data da sua admissão, em cumprimento do estabelecido no n.º 6 do artigo 17.º da citada 

Lei. 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/126869983/details/normal?q=169-B
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IV. Conclusão 

 

1. A petição é de admitir; 

2. Dado que tem 5.578 peticionários, é obrigatória a sua publicação integral no DAR, a sua 

audição em Comissão e a sua apreciação em Plenário; 

3. Propõe-se que, após admissão da presente petição, sejam solicitadas informações ao 

Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, do Presidente da Câmara de 

Idanha-a-Nova, do Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco do 

Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, da Associação De 

Estudantes Da Escola Superior De Gestão De Idanha-a-Nova do Instituto Politécnico 

De Castelo Branco, sem prejuízo de poderem ser requeridas ou obtidas informações e 

documentos a outras entidades que a Comissão ou o Relator reputem de necessárias. 

 

 

Palácio de S. Bento, 02 de abril de 2020 

O assessor da Comissão 
 
 
 

(Filipe Luís Xavier) 


