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Mui Ilustre Presidente da Comissão Parlamentar de 
Educação, Ciência, Juventude e Desporto 
Exmo. Senhor Deputado Firmino Marques 
 
(Por Correio Eletrónico) 
 

 

 

 

S/referência: 

CECJD/2020 

S/comunicação: 

Of. N.º 82/8ª 

N/referência: 

CCISP/2020 

Data: 

16.06.2020 

                        

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

 

Na qualidade de órgão de representação conjunta das instituições públicas de ensino superior 

politécnico portuguesas, foi o Conselho Coordenador do Institutos Superiores Politécnicos 

(CCISP) chamado a pronunciar-se sobre a Petição N.º 40/XIV/1ª da iniciativa do Movimento 

pela Autonomia da Escola Superior de Gestão de Idanha a Nova, mais concretamente “Pela 

autonomia e manutenção da sede da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova”. 

 

Deste modo, dando resposta ao pedido da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência, 

Juventude e Desporto, vem este Conselho Coordenador, após auscultar os seus Membros, 

emitir parecer sobre a supracitada petição. 

 

A título de questão prévia convém realçar que o Ensino Superior Politécnico, em Portugal, 

contribuiu significativamente para o desenvolvimento da sociedade nos últimos 40 anos 

dotando, de uma forma relevante, o número de cidadãos com formação superior, não só com 

o alargamento da base social de recrutamento, como ao nível dos cursos conferentes de grau, 

quer, ainda, ao nível das ofertas de ensino superior de curta duração, designadamente através 

dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais. 
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Foi diversificada a rede de ensino superior, assente num sistema binário, a qual contribuiu 

significativamente para a democratização do acesso e para a coesão territorial, como 

comprova um estudo recentemente realizado sobre o impacto económico dos Institutos 

Politécnicos.  

 

É, ainda, de realçar o alargamento do âmbito de atuação das Instituições de Ensino Superior 

Politécnico, em especial na sua terceira missão, assumindo uma centralidade cada vez maior 

nos ecossistemas regionais de inovação, com impactos importantes na competitividade e 

coesão regionais. Como exemplos desta interligação constatam-se os vários projetos em 

parceria no âmbito do Portugal 2020, os projetos em parceria com diferentes entidades 

publicas, as incubadoras existentes ou geridas pelos Membros do CCISP na prestação de 

serviços à comunidade, ou, ainda, os projetos de responsabilidade social existentes em todas 

as Instituições de Ensino Superior (IES); 

  

Também o reforço do processo de Internacionalização das IES, quer no que concerne à ciência 

e investigação, quer no respeitante à capacidade de atração de estudantes estrangeiros, sem 

dúvida, permitiu almejar um sucesso incomensurável na captação de estudantes, com maior 

expressão percentual nas regiões do interior, o que muito contribuiu para a regeneração 

destes territórios.  

 

Assim, face ao assunto em epígrafe, cabe, em primeiro lugar, realçar que a temática em análise 

tem sido acompanhada em sede do Plenário do Conselho Coordenador dos Institutos 

Superiores Politécnicos. O Senhor Presidente do Instituto Superior Politécnico de Castelo 

Branco (IPCB), Professor Doutor António Fernandes, Conselheiro do CCISP, já havia, em sede 

da reunião deste órgão, apresentado a proposta que se propunha a preconizar para a 

reestruturação organizacional do IPCB, a qual constituiu uma orientação estratégica do seu 

manifesto eleitoral, aquando da submissão da sua Candidatura à Presidência do IPCB.  
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Conforme é consabido, uma vez eleito, este plano estratégico foi levado à apreciação do 

Conselho Geral do IPCB tendo sido aprovado para a vigência do mandato compreendido no 

quadriénio 2019/2022. Assim foi mandatado o Senhor Presidente do Instituto para proceder à 

respetiva reestruturação organizacional. 

 

É do conhecimento que as áreas de formação que atualmente são ministradas em Idanha-a-

Nova constituirão um dos 9 Departamentos, que abarcará as áreas das ciências empresariais 

e jurídicas. A associação deste novo departamento com o novo departamento de Informática 

constituirá uma nova Escola do IPCB: a Escola de Informática e Gestão.  

 

Em resultado do debate no CCISP acredita-se que a associação reforçará e valorizará a 

conceção e o desenvolvimento de novas ofertas formativas alinhadas com a nova Escola. É 

expectável que novas formações relacionadas com temas emergentes da gestão e das 

tecnologias da informação possam surgir, reforçando o impacto do IPCB, e particularmente 

desta sua Escola, no território. 

 

Face ao exposto, o CCISP entende que o processo de reestruturação organizacional em curso 

no IPCB tem sido desenvolvido dentro do zeloso cumprimento dos seus estatutos. 

 

Tal como já foi realçado, é de sublinhar o impacto económico que os Membros do CCISP 

preconizam nas regiões do interior, em particular o IPCB conforme demonstram estudos 

promovidos pelo CCISP. 

 

Aproveita-se a oportunidade para enfatizar o contributo que todas as unidades orgânicas do 

IPCB têm assumido para o reforço do número dos estudantes inscritos no instituto, bem como 

para os indicadores financeiros que se têm verificado nos últimos anos. 
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Finalmente, compreendendo a importância que todas as Unidades Orgânicas representam no 

seio do IPCB sublinha-se que, com este plano estratégico, a oferta formativa persistirá a sua 

ministração em Idanha-a-Nova. 

 

De acrescer que o CCISP é um acérrimo defensor da superior autonomia das instituições de 

Ensino Superior, enquanto seu princípio basilar, bem como do funcionamento estatutário dos 

seus respetivos órgãos eleitos democraticamente.  

 

Sintetizando, este Conselho Coordenador crê que se tomarão as decisões no principal 

interesse do IPCB, da Região e de todas as Comunidades. 

 

 

Apresentam-se a V. Exa. os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente do CCISP 

 

 

 

Pedro Dominguinhos 
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