
 

Município de Oliveira do Hospital 
 

 

 

Exmo. Senhor 

Dr. Ribeiro e Castro 

Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura 

da Assembleia da República 

 

 

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital (ESTGOH) é uma 

instituição de ensino superior com sede neste concelho do interior. Mais do que uma simples 

escola, a ESTGOH simboliza a vontade da região da Beira Serra de romper com a pobreza e o 

atraso educacional, económico e cultural a que tem estado votada ao longo de décadas. 

Nos últimos anos, têm-se sucedido as tentativas de obstruir as condições de 

funcionamento da escola. Estas iniciativas, com origem e proveniência variada, poderão levar ao 

encerramento da escola a médio prazo, contribuindo para a espiral de desertificação, 

empobrecimento e abandono a que tem estado votado o interior desde há algumas décadas. 

Esta semana fomos confrontados com a não atribuição de vagas no concurso nacional de 

acesso ao ensino superior para 2013 à licenciatura de Administração e Marketing que tem 

funcionado na ESTGOH e que é, apenas, o curso que mais alunos tem trazido à escola desde a sua 

fundação. 

Paradoxalmente, uma licenciatura semelhante foi criada noutra escola afeta ao Instituto 

Politécnico de Coimbra, verificando-se a abertura de 40 vagas para a nova licenciatura em 

Marketing e Negócios Internacionais no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de 

Coimbra. A ESTGOH volta, assim, a ficar reduzida a três licenciaturas, e parte para a próxima fase 

de candidaturas de acesso ao ensino superior com 101 vagas. O histórico dos últimos anos permite 

descortinar uma estratégia de esvaziamento que levará, a prazo, ao encerramento da escola – 160 

vagas em 2010, 135 em 2011, 115 em 2012, 101 para 2013. 

 

Perante o exposto, senhor deputado, peço-lhe encarecidamente que, dentro da esfera das 

competências que lhe estão confiadas, avalie a situação que lhe exponho e possibilite que a 

Comissão a que preside impeça a restrição do importante papel que a ESTGOH exerce na região da 

Beira Serra, permitindo-lhe continuar a ser um farol de esperança para a região. 

 

 

Com a maior estima e consideração 

 

 

Oliveira do Hospital, 16 de julho de 2013 

 
 

(José Carlos Alexandrino Mendes – Presidente da Câmara Municipal) 

 


