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RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA 

 

Entidade: Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital  

  

Recebidos por: Deputados José Ribeiro e Castro (Presidente), Amadeu Soares Albergaria 

(PSD), Inês Teotónio Pereira (CDS-PP), João Portugal (PS), José Manuel 

Canavarro (PSD), Mário Ruivo (PS), Maurício Marques (PSD), Nilza de Sena 

(PSD), Nuno Encarnação (PSD), Odete João (PS), Paulo Ribeiro de Campos 

(PS), Pedro Pimpão (PSD), Pedro Saraiva (PSD) e Rui Jorge Santos (PS). 

 

Assunto: Intenção de encerramento da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 

Oliveira do Hospital 

 

Exposição: O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, Prof. José Carlos 

Alexandrino, começou por agradecer a celeridade no agendamento da audiência, 

apresentando, de seguida, os motivos que suscitaram o seu pedido: Manifestar a sua 

preocupação e sensibilizar os Deputados da Comissão de Educação, Ciência e Cultura em 

relação à intenção do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) de encerrar a Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital (ESTGOH). 

 

Contando actualmente com cerca de 600 alunos, 20% dos quais trabalhadores-estudantes, 42 

professores e 16 funcionários não docentes, a ESTGOH constitui, no seu entender, um 

mecanismo de desenvolvimento regional e de coesão territorial, por se encontrar num 

concelho do interior. 

 

Considerando que a tomada de decisão teve por base apenas razões economicistas, defendeu 

que os cortes registados no IPC, na ordem dos 8,5%, deveriam ser distribuídos pelas várias 

instituições, sem sacrifício de uma só. Na sua opinião, tal decisão deverá enquadrar-se no 

actual quadro de redução de candidatos ao ensino superior e na necessidade de atrair alunos 

para as escolas do IPC de Coimbra. 

 

Esclareceu ainda que é a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital que tem suportado os 

custos respeitantes à manutenção da Escola, encontrando-se, inclusive, a trabalhar num 

projecto de construção de novas instalações. 

 

Fez ainda referência às declarações proferidas pelo Sr. Presidente do IPC, numa conferência de 

imprensa que realizou na Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, em 24 de Maio último, em 

que garantiu que a escola não encerraria, pelo que disse não compreender esta mudança de 

atitude.  
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Por último, referiu-se à audiência que teve com o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior e 

à recente decisão, por parte da tutela, de não encerramento da Escola no presente ano lectivo, 

decisão com a qual se congratulou. 

 

Intervieram, de seguida, além do Sr. Presidente da Comissão, os Srs. Deputados José Manuel 

Canavarro (PSD), Mário Ruivo (PS), Inês Teotónio Pereira (CDS-PP), Paulo Campos (PS) que 

colocaram questões e apresentaram as posições dos respectivos Grupos Parlamentares. 

 

Em resposta às questões colocadas, o Sr. Presidente esclareceu que a escola é demasiado 

importante para a região, pelo que manifestou a disponibilidade da autarquia para continuar a 

apoiá-la financeiramente, através do estabelecimento de parcerias, e informou que continuará 

empenhada na construção de novas instalações. Esclareceu ainda que a ESTGOH não tem 

problemas financeiros. 

 

Deu ainda conhecimento da decisão do IPC de convocar o Conselho de Gestão para o dia 

seguinte, encontrando-se agendada uma reunião do Conselho Geral para o dia 9 de Setembro, 

data em que deverá ser conhecido o desfecho deste processo. 

 

Por último, agradeceu a solidariedade manifestada pelos Deputados e o interesse que 

revelaram em relação a esta questão. 

 

O Sr. Presidente da Comissão comunicou que iria diligenciar, junto do Ministério da Educação 

e Ciência, no sentido de apresentar as preocupações expostas em relação à intenção de 

encerramento da escola. 

 

Foi entregue uma pasta com documentação, que pode ser consultada na página da Comissão 

de Educação e Ciência, em: 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=9094

9 

 

  

Palácio de São Bento, 31 de Agosto de 2011 

 

 

A assessora da Comissão 

 

 

 

Cristina Tavares 
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