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Prefácio

C omemorar os 40 anos do Instituto Politécnico de Setúbal  
é também a celebração dos 40 anos do Ensino Politécnico em Portugal. 
Esta caminhada reflete dois desígnios fundamentais que o IPS tem  
assumido desde a sua criação. 

Em primeiro lugar, o seu contributo para o desenvolvimento regional. Seja ele 
conseguido através da qualificação dos recursos humanos, seja ele feito através de 
projetos em parceria com as empresas e demais organizações, que reforçam a sua 
competitividade, ou ainda através do impacto significativo na economia regional, 
na criação de emprego, na atração de pessoas para o território e no incremento do 
PIB regional, como demonstram os estudos realizados pelo Conselho Coordenador 
dos Institutos Superiores Politécnicos. 
Em segundo lugar, a transformação social que operou, promovendo a igualdade 
de oportunidades a milhares de pessoas que puderam aumentar a sua qualifi-
cação e, desta forma, aspirar a um bem-estar superior. Em mais de 20 mil diplo-
mados, uma larga maioria transformou-se no primeiro elemento do agregado 
familiar a possuir um curso superior, quebrando um ciclo de baixa escolarização. 
Este movimento tem sido reforçado com a criação dos Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais, trazendo para o Ensino Superior milhares de jovens provenientes 
do ensino secundário profissional que jamais tinham aspirado a poder prosseguir 
estudos. Isto só foi possível porque os institutos politécnicos em geral, e o Politéc-
nico de Setúbal em particular, possuem um forte compromisso com os territórios 
onde estão implantados e com as pessoas que aí vivem.
O livro que publicamos nesta data comemorativa quer, de uma forma simbólica, 
através de 40 testemunhos pessoais, homenagear os verdadeiros obreiros deste 
percurso: as pessoas. São professores, trabalhadores não docentes, estudantes 
e diplomados, parceiros institucionais, mas acima de tudo rostos que deixaram 
uma marca na nossa história. Foram e são eles e elas que fazem a diferença no dia 
a dia, num sorriso, numa palavra amiga, através da sua competência, empenho 
e profissionalismo. 
Obrigado a todas e a todos.

Pedro Dominguinhos
Presidente do IPS
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T udo o que possamos afirmar sobre 

os 40 anos do Instituto Politécnico 

de Setúbal será sempre insuficiente. 

O IPS, com as suas escolas, produziu 

nestas quatro décadas de existência um traba-

lho que só pode ser classificado como notável. 

Na formação de sucessivas gerações de jovens 

que hoje, com orgulho, afirmam que se forma-

ram na nossa cidade. E não é demais destacar 

este facto. É que, nestes 40 anos, foi sobretudo o 

Politécnico que fez de Setúbal uma cidade cujo 

nome, por via do seu ensino superior, se projeta 

cada vez mais no mundo. Mais importante é o 

saber transmitido nas escolas do IPS e que assim 

tem permitido cada vez maior qualificação, em 

especial das empresas da região, com mão-de-

-obra altamente qualificada. E este é um processo 

que no IPS se tem aprofundado sistematicamente 

com a crescente qualidade do ensino que é mi-

nistrado, afinal sempre são 40 anos de existência, 

de experiência, 40 anos de saber acumulado que, 

na minha qualidade de presidente da Câmara 

Municipal de Setúbal, quero saudar vivamente, 

assim como quero saudar todos os que, no corpo 

docente e na direção do Instituto, tudo têm feito 

para engrandecer o Politécnico e a nossa cidade. 

A todos e a todas Setúbal agradece.
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G ostava de dar os parabéns ao Insti-

tuto Politécnico de Setúbal por estes 

40 anos. Um Instituto que é muito 

mais do que a sua vertente acadé-

mica pois, através dele, em toda a região de Setú-

bal, não só conseguimos captar muito capital hu-

mano como aumentar a capacidade de qualificar 

mais gente. Isto é visível quando olhamos para as 

inúmeras empresas e projetos que já saíram do 

Instituto e que, através de ações e inovações, têm 

contribuído para a qualificação do tecido em-

presarial, não só criando novas empresas como 

qualificando as empresas existentes na região. 

No Barreiro, como não podíamos deixar de 

referir, também com a Escola Superior de 

Tecnologia do Barreiro temos tido um impacto 

tremendo. É um polo de atração para a cidade, 

de qualificação da cidade mas, acima de tudo, 

é um polo de dinamismo e um polo que coloca 

o Barreiro a olhar para o futuro. Por isso estes 

40 anos foram fundamentais.  

Mas mais importante do que isso é olhar para 

os 40 anos que aí vêm, sendo certo que o Instituto 

Politécnico de Setúbal está preparado e com o 

Instituto Politécnico de Setúbal toda a região 

está bem mais preparada para enfrentar  

o desafio.
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Q uarenta anos. Quatro décadas  
de ensino superior politécnico.  
Quatro décadas de específicas  
formações, de estudos variados,  

                         de múltiplas investigações.  
Quatro décadas de saídas profissionais, de  
parcerias com instituições, de enraizamento  
no distrito de Setúbal.
Quatro décadas de um percurso de vida que 
deve ser celebrado, porque intimamente ligado 
ao desenvolvimento, às venturas, aventuras 
e desventuras da região em que se insere.
Celebrar os quarenta anos do IPS é o objetivo 
deste livro que pretende guardar a memória 
deste trajeto. Não é uma celebração gratuita,  
ou um mero cumprimento de um calendário, 
antes pretendendo ser um testemunho que  
sirva como memória futura, para que todos 
aqueles que venham depois de nós saibam  
o que foi este caminho, como aqui chegámos, 
o que pretendemos fazer, como crescemos, 
no que nos transformámos. 

Introdução
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O livro integra um primeiro capítulo, “Das 
origens do Ensino Politécnico à criação do IPS”, 
em que se explica o processo do nascimento do 
ensino politécnico em Portugal, e se estabele-
cem os eixos de relação entre as necessidades de 
formação e qualificação do país com o projeto de 
desenvolvimento económico.
No segundo capítulo – “Processo de Desenvolvi-
mento do IPS” – evidencia-se o perfil de desen-
volvimento deste instituto através da apresenta-
ção de dados estatísticos globais sobre os cursos, 
os estudantes, os docentes e não docentes e ainda 
a atividade dos Serviços de Ação Social (SAS/IPS).
Os “Processos de articulação/envolvimento do 
IPS com a região/distrito” constam do terceiro 
capítulo, no qual se avalia o impacto do IPS na 
economia local, bem como a sua capacidade de 
articulação com as instituições educativas, cultu-
rais e sociais ao nível da região.
No último capítulo, “Processo de internacionali-
zação do IPS”, procura explicar-se que a interna-
cionalização constituiu um eixo estratégico de 
desenvolvimento, quer ao nível da mobilidade 
de estudantes e de pessoal, quer ao nível da coo-
peração com a Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa (CPLP).
Nesta parte do livro demos ainda a palavra aos 
antigos presidentes do IPS e à Associação Acadé-
mica. Nos seus depoimentos, os ex-presidentes 
evidenciaram os aspetos que consideram ter sido 
mais marcantes durante a sua gestão. Por sua vez, 
a Associação Académica explicou os objetivos da 

sua ação cívica, sintetizando as principais ativi-
dades do associativismo estudantil.
Finalmente, na entrevista ao Professor Pedro 
Dominguinhos, pretendeu-se que fizesse um 
balanço destes quarenta anos de vida, mas 
principalmente que apresentasse a estratégia 
de afirmação e desenvolvimento do IPS a nível 
da região de Setúbal no quadro nacional e 
internacional. Foi-lhe igualmente proposto que 
enunciasse os principais desafios com que se 
confronta a instituição que dirige.
Guardar a memória destes quarenta anos de vida 
é, sobretudo, zelar pela identidade e pelo prosse-
guimento do IPS; é dizer que este instituto poli-
técnico foi capaz de funcionar como o principal 
veículo de escolaridade superior para uma po-
pulação que nunca tinha conhecido essa oportu-
nidade; é afirmar que foi aqui que nestas quatro 
décadas se formaram mais de vinte mil pessoas 
em várias áreas de conhecimento; é reconhecer 
que, pela primeira vez em algumas famílias, hou-
ve um ou uma jovem que conseguiu um diploma 
passado por uma instituição de ensino superior.
Sem memória não há identidade. Não há sequer 
sentimento de pertença. A afirmação de qual-
quer instituição passa pelo conhecimento do seu 
passado. Se essa instituição for uma escola, espa-
ço de formações e vocações, a memória funcio-
nará como a prova provada de que é na educação 
que está o caminho para uma vida melhor.
Parafraseando o poeta, nunca é demais repetir, 
“Em tudo o que já fomos/está o que seremos”.
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A s “invisíveis mudanças”, ocorridas na socie-
dade portuguesa a partir do início da década 
de sessenta, permitem que vários estudos vão 
ajudando à “formação duma nova consciência 

do atraso português”. A revista A Análise Social, dirigida 
por Sedas Nunes é percursora na abordagem de novas 
perspetivas sobre a realidade económica e social do país. 
Mas os dados mais consistentes de diagnóstico sobre a 
situação do ensino em Portugal serão produzidos no âm-
bito do Projeto Regional do Mediterrâneo, concluído em 
dezembro de 1963 e divulgado em 1964, sob a direção do 
ministro da Educação Galvão Teles.
Aquele projeto havia sido concebido no quadro da Orga-
nização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico 
(OCDE), que o financiou parcialmente e envolveu outros 
países europeus (Espanha, Grécia, Itália, Jugoslávia e 
Turquia). Nestes países tinham-se realizado estudos se-
melhantes. 
O projeto teve uma duração de pouco mais de três anos e 
produziu dois documentos fundamentais: Um primeiro, 
designado de Análise Quantitativa da Estrutura Escolar por-
tuguesa (1950-1959) e um segundo, com o título Evolução da 
Estrutura Escolar Portuguesa (Metrópole) – Previsão para 1975. 
O estudo permitiu obter elementos quantitativos e quali-
tativos referentes à evolução que deveria sofrer o sistema 
escolar em Portugal. Eram já os desafios da modernização 
da economia portuguesa a exigir novas qualificações. 
É neste documento que encontramos as primeiras refle-
xões que permitirão a futura criação do ensino superior 
politécnico.

Em 1969, o Gabinete de Estudos e Planeamento da Ação 
Educativa do Ministério de Educação (GEPAE), corres-
pondendo às orientações sugeridas pelo referido relatório 
da OCDE, irá “estudar, planear e programar as reformas a 
introduzir no ensino universitário”.
Todos os estudos produzidos iam no sentido de estabele-
cer eixos de relação entre as necessidades de formação e 
qualificação e o projeto de desenvolvimento económico. 
Nesta perspetiva, a ampliação do sistema universitário 
português e a sua diversificação aparecem como soluções 
para satisfazer as enunciadas necessidades de fomento 
económico.
Será a reforma do ensino de Veiga Simão (1973) que vem 
plasmar em texto legislativo uma política de alargamento 
e diversificação do ensino superior. 
A lei nº 5/73 de 25 de julho consagra o princípio fundador 
de que o “ensino superior é assegurado pelas Universida-
des, Institutos Politécnicos, Escolas Normais Superiores 
e outros estabelecimentos equiparados”. (Base XII). Este 
diploma estabelece que os Institutos Politécnicos e as 
Escolas Normais Superiores conferem o grau de bacharel 
a que poderia corresponder um título profissional. 
Por sua vez, o Decreto nº 402/73 determina a criação dos 
“Institutos Politécnicos de Covilhã, Faro, Leiria, Setúbal, 
Tomar e Vila Real” .1 
Aqui se refere explicitamente que “Os Institutos Politéc-
nicos são centros de formação técnico profissional aos 
quais compete especialmente ministrar o ensino superior 

1 Decreto nº 402/73, de 11 de agosto, Artº 10, nº1.

Das origens  
do Ensino Politécnico  
à criação do IPS
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de curta duração, orientado de forma a dar predominância 
aos problemas concretos e de aplicação prática, e promo-
ver a investigação aplicada experimental, tendo em conta 
as necessidades no domínio tecnológico e no setor de 
serviços, particularmente as de carácter regional”. 
O legislador assumia, aqui, a dimensão regional e profis-
sionalizante do ensino superior politécnico. 
A Revolução de Abril de 1974 adiará, num primeiro mo-
mento, estas intenções legislativas.
Será sob a pressão das pretensões generalizadas de acesso 
ao ensino que se irão materializar as medidas concretas 
para cumprir uma política de expansão e diversificação do 
ensino superior. 
Em 1977, o ministro da Educação, Sottomayor Cardia, cria 
o ensino superior de curta duração, considerado por Al-
meida e Costa e Veiga Simão como um “passo decisivo da 
criação do ensino politécnico” com o objetivo de formar 
“técnicos especialistas e de profissionais de educação a 
nível superior e intermédio”2. 

2 José Veiga Simão e António de Almeida Costa, O Ensino Politécnico 
em Portugal, edição do Conselho Coordenador dos Institutos Superi-
ores Politécnicos, Lisboa, s/d. p. 20

No entanto, só em 1979 o Decreto-Lei 513-T/79 de 26 de 
dezembro alterará a designação de ensino superior de 
curta duração para ensino superior politécnico. O legisla-
dor integra definitivamente o ensino superior politécnico 
no sistema nacional de ensino superior, conferindo-lhe 
um perfil “vincadamente profissionalizante” e a respon-
sabilidade de inserção regional. Ao ensino superior uni-
versitário atribuíam-se “características mais conceptuais 
e teóricas”. 
A Lei de Bases do Sistema Educativo de 1986 irá consagrar 
idêntica dignidade entre o ensino superior politécnico e 
o ensino superior universitário, definindo e precisando 
objetivos específicos para cada um destes dois subsiste-
mas de ensino superior3.
Do ponto de vista organizativo, a Lei de Bases do Sistema 
Educativo considera que a unidade-base do ensino poli-
técnico é a Escola Superior, assumindo um modelo de tipo 
federativo.
O Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior 
(Lei n.º 62/2007 de 10 de Setembro) virá a regular as atri-

3 Lei nº 46/86, de 14 de outubro de 1986 – Lei de Bases do Sistema 
Educativo.

buições, a organização, o funcionamento e competência 
das diferentes instituições do Ensino Superior. Do mes-
mo modo que consagrou “a autonomia estatutária, pe-
dagógica, científica, cultural, administrativa, financeira, 
patrimonial e disciplinar face ao Estado”.
O Instituto Politécnico de Setúbal será definitivamente 
criado no final do ano de 1979, em simultâneo com os 
Politécnicos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, 
Faro, Lisboa, Porto, Santarém e Viseu4. 
O mesmo diploma consagra que o IPS deverá integrar a 
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal (ESTS) e a Esco-
la Superior de Educação (ESE). 
A forte tradição industrial do distrito impunha, quase 
como óbvia, esta opção. Era indispensável uma formação 
qualificada que desse resposta às necessidades deste setor 
estratégico da economia do distrito. 
A criação de uma escola na área da educação é explicada 
pela existência de uma elevada população jovem no dis-
trito, fruto do aumento demográfico operado ao longo da 
década de 70. 

4 Decreto-Lei 513-T/79, de 26 de dezembro de 1979. Capítulo II, Artº 5.

A primeira Comissão Instaladora do IPS será presidida 
pelo Professor Manuel da Cruz Braço Forte Júnior. 
A Escola Superior de Ciências Empresariais (ESCE), 
em 1994, será a terceira a integrar o IPS. 
Em 1999, passados 20 anos, numa lógica de descentrali-
zação, nasce a Escola Superior de Tecnologia do Barreiro 
(ESTB). Com o dealbar do século XXI (2000) o Instituto 
ganhará a sua última escola até ao momento, a Escola Su-
perior de Saúde (ESS). 
No que respeita às instalações, o IPS conhecerá um pro-
cesso atribulado. As primeiras em que funcionou de uma 
forma provisória situavam-se fora de Setúbal. O edifício 
da antiga Escola Superior de Medicina Veterinária em Lis-
boa, na Av. Gomes Freire, recebeu a primeira Comissão 
Instaladora. 
Em abril de 1983, já em Setúbal, o Palácio Fryxell acolherá, 
ainda provisoriamente, a Comissão Instaladora. Este edi-
fício seiscentista alojará também os serviços centrais do 
IPS e as comissões instaladoras da ESE e da ESTS. Aqui 
serão desenvolvidas as atividades iniciais promovidas por 
estas escolas.

Escola Superior de Tecnologia de Setúbal. Escola Superior de Tecnologia do Barreiro.Escola Superior de Educação. Escola Superior de Ciências Empresariais.
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O primeiro edifício a ser construído no campus do IPS foi 
o da ESTSetúbal. Este edifício, com a assinatura do arqui-
teto Frederico Burnay, inicia a sua atividade letiva no ano 
de 1988/89. Por sua vez o edifício da ESE, concebido por 
Álvaro Siza Vieira, será concluído em 1992. A partir de 
1996 o campus do IPS contará ainda com uma nova edifi-
cação. A ESCE, cujo projeto de arquitetura foi da respon-
sabilidade da ARX Portugal Arquitetos, Lda. juntar-se-á 
às estruturas existentes. 
Por sua vez, a ESTBarreiro é a única localizada fora do 
campus, tendo funcionado num primeiro momento em 
instalações provisórias na Quimiparque e, desde 2007, 
com um edifício próprio, concebido também pela ARX 
Portugal Arquitetos, lda.
A ESS continua a funcionar em instalações cedidas pela 
ESCE. O campus do Instituto Politécnico de Setúbal in-
tegrará ainda em edifício próprio o Clube Desportivo do 
IPS, os Serviços da Presidência e os Serviços de Ação So-
cial (SAS).
Quarenta anos depois da formação do IPS há que subli-
nhar a sua crescente afirmação na região de Setúbal. 

A sua existência representou um passo em frente no de-
senvolvimento regional, configurando um avanço qualita-
tivo e constituindo-se como um recurso indispensável ao 
funcionamento deste espaço. 
Quarenta anos depois, a fisionomia regional alterou-se 
substantivamente com o traço forte da interação mantida 
entre esta instituição de ensino superior e o tecido econó-
mico, social e cultural do território que a acolheu.
E esse enraizamento, essa mútua atração, essa indispen-
sabilidade que se foi operando permitem hoje fazer um 
balanço inequivocamente positivo da ação desenvolvida. 

Escola Superior de Saúde. Serviços Centrais do IPS.
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Processo  
de desenvolvimento  
do IPS

O s números não nos dizem tudo, mas permi-
tem-nos aceder a um retrato global sobre uma 
determinada realidade e, quando assumem 
uma perspetiva temporal, permitem-nos um 

olhar panorâmico sobre um tempo mais ou menos alargado.
Seria difícil, no espaço limitado deste livro, dar conta da 
diversidade e complexidade do nosso funcionamento e dos 
seus resultados em 40 anos de vida do IPS. 
Por estas razões, optou-se por traçar o perfil de desenvol-
vimento do IPS através da apresentação de dados estatís-
ticos globais sobre os cursos, os estudantes, os docentes e 
não docentes e a atividade dos Serviços de Ação Social do 
IPS (SAS/IPS). Pela abrangência e diversidade que encer-
ram, estes dados fazem a síntese do que somos e do que 
fizemos, podendo ainda ter a virtualidade de nos levar a 
outras formas de ver, que aprofundem e enriqueçam a re-
constituição da nossa história.
O mesmo se pode referir relativamente à apresentação dos 
projetos de investigação e de intervenção/formação de-
senvolvidos ao longo do tempo, em que se optou por uma 
apresentação dos que se consideraram mais significativos 
em cada uma das escolas do IPS. São exemplos paradigmá-
ticos que valem por si.

Oferta formativa e estudantes
 
As atividades de formação decorrem da missão do IPS e 
desenvolvem um dos seus objetivos estratégicos: “ter um 
ensino e aprendizagem de qualidade reconhecida”. Estas 
atividades são intrínsecas à nossa identidade enquanto ins-
tituição de ensino superior e justificam a preocupação per-
manente com a adequação e qualidade dos processos de en-
sino aprendizagem proporcionados aos nossos estudantes.
Assim, e correspondendo à missão do IPS e ao objetivo 
estratégico referido, nestes 40 anos recebemos 39.637 
estudantes que frequentaram pelo menos um dos cursos 
oferecidos pelo IPS. Destes estudantes, 21.406 obtiveram 

pelo menos um diploma1, que se espera ter-lhes permiti-
do concretizar as suas aspirações pessoais e profissionais e 
proporcionado uma integração social mais qualificada por 
forma a poderem dar um contributo mais significativo para 
o desenvolvimento da sociedade.
As atividades formativas do IPS iniciaram-se na ESE no ano 
letivo de 1987/88 e na ESTSetúbal no ano letivo seguinte.

Figura 2.1 – Número de cursos por tipo de formação e por ano letivo
Fonte: Sistema de Informação (SI)/IPS em 12/6/2019

Na figura 2.1 evidencia-se o crescente número de cur-
sos oferecidos pelo IPS, o que revela uma preocupação 
constante com a diversificação da sua oferta formativa, 
procurando-se abranger uma crescente diversidade de 
públicos, correspondendo-se assim a diferentes expetati-
vas de formação dos jovens (e atualmente menos jovens) 
da região. O gráfico não o mostra, mas nestes 40 anos, a 
oferta formativa do IPS não se traduziu pela linearidade: 
houve cursos que se mantiveram, outros que foram extin-
tos e substituídos por outros na mesma área ou em áreas 
diferentes, outros ainda correspondendo a novas áreas de 
formação numa constante procura de adequação às expe-
tativas sociais e aos potenciais estudantes. No entanto, há 

1 Alguns dos estudantes que frequentaram o IPS estiveram inscritos 
em mais do que um dos cursos oferecidos e tiveram a possibilidade de 
adquirir mais do que um diploma. Tal é comum devido à continuidade 
que se estabelece entre cursos da mesma área, mas com diferentes graus 
académicos, por exemplo: bacharelatos, licenciaturas, mestrados.
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uma matriz transversal e que se traduz no caráter inova-
dor das ofertas criadas no panorama do ensino superior 
em Portugal. As licenciaturas em Tradução e Interpretação 
da Língua Gestual Portuguesa, Gestão da Distribuição e da 
Logística, Bioinformática, Tecnologias do Petróleo e, mais 
recentemente, Acupunctura, são exemplos do pioneirismo 
que o IPS imprimiu em Portugal.
Nesta evolução da oferta formativa refletem-se também 
as mudanças no enquadramento legislativo, que determi-
naram ao longo do tempo uma sucessão de possibilidades 
de formação para as instituições politécnicas: inicialmen-
te, dos bacharelatos para as licenciaturas em formação de 
professores e para as licenciaturas bietápicas; com o pro-
cesso de Bolonha as licenciaturas em ciclos de três anos e 
os mestrados; mais recentemente, os Cursos de Especiali-
zação Tecnológica (CET) e os Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais (CTeSP). 
A figura 2.2 dá conta da recetividade dos estudantes à di-
versificação da oferta formativa do IPS, em que o aumento 
do número de estudantes parece coincidir com os momen-
tos em que se diversificaram as opções possíveis em ter-
mos da tipologia dos cursos. De facto, pode ser defensável 
a perspetiva da correspondência entre o aumento das op-
ções de formação e a sua adequação a um maior número de 
perfis de estudantes, criando um percurso formativo mais 
atrativo no ensino superior.

Figura 2.2 – Número de estudantes por tipo de curso e por ano letivo
Fonte: Sistema de Informação (SI)/IPS em 12/6/2019

Para além das formações típicas do ensino superior des-
critas no gráfico anterior, a figura 2.3 refere-se a outras si-
tuações formativas que têm assumido uma dimensão cres-
cente, como as decorrentes dos programas de mobilidade, 
a frequência de unidades curriculares isoladas e os cursos 
de preparação para o ingresso no ensino superior, entre 
outras. Neste âmbito, deve-se ainda realçar a realização 
de cursos de formação de profissionais como os Técnicos 
Superiores de Segurança e Higiene no trabalho, a forma-
ção pedagógica inicial de formadores e a preparação para 
os exames de avaliação profissional da Ordem dos Conta-
bilistas Certificados; ou ainda a reconversão profissional 
de desempregados com formação superior para a área das 
competências digitais, refletindo a relação próxima com 
os mundos profissionais associados a algumas das áreas de 
formação privilegiadas no IPS.

Figura 2.3 – Número de estudantes noutras formações e por ano letivo
Fonte: Sistema de Informação (SI)/IPS em 12/6/2019

 
Acompanhando a crescente diversificação da oferta for-
mativa do IPS, o número de estudantes tem aumentado ao 
longo do tempo, embora com algumas oscilações (figura 
2.4), tendo-se alcançado o valor mais elevado de sempre 
no ano de 2018, com 7051 estudantes. Esta tendência pode 
relacionar-se também com a crescente procura de educa-
ção superior, com a vitalidade demográfica da região de 
Setúbal, com a procura de formação ao longo da vida por 
parte da população ativa e com as possibilidades de aces-

so ao Ensino Superior que se abrem a muitos jovens, quer 
pela redução de custos associada à proximidade desta ins-
tituição com os seus locais de vida, quer pela crescente re-
lação entre os IPS e as escolas secundárias e profissionais, 
quer ainda pela elevada taxa de empregabilidade que os 
cursos do IPS oferecem.

Figura 2.4 – Número total de estudantes inscritos no IPS por ano letivo 
*Inclui todos os tipos de formações: conferentes e não conferentes de grau académico, 
estudantes em mobilidade, unidades curriculares isoladas e outras formações.
Fonte: Sistema de Informação (SI)/IPS em 12/6/2019

A maior parte das atividades do IPS ocorrem nas suas cinco 
escolas, enquanto unidades orgânicas dedicadas ao ensi-
no, à investigação e à prestação de serviços à comunidade. 
São espaços físicos de trabalho e de convivialidade, cujas 
formas, de algum modo, determinam e resultam dos seus 
modos de funcionamento e da inter-relação entre traba-
lhadores docentes, trabalhadores não docentes e estudan-
tes. A especificidade dos seus espaços e modos de funcio-
namento pode também relacionar-se com as áreas de for-
mação privilegiadas em cada uma e com as áreas científicas 
dos seus docentes, legitimando a sua identidade, consti-
tuindo a diversidade um fator essencial para o desenvol-
vimento do IPS.

Figura 2.5 – Número de estudantes inscritos por escola do IPS e por ano letivo
*Inclui todos os tipos de formações: conferentes e não conferentes de grau académico, 
estudantes em mobilidade, unidades curriculares isoladas e outras formações.
Fonte: Sistema de Informação (SI)/IPS em 12/6/2019

As definições estratégicas relativamente ao peso das dife-
rentes grandes áreas de formação (Educação, Tecnologia, 
Saúde e Ciências Empresariais) implicaram também dife-
rentes dimensões dos espaços físicos das escolas e limites 
óbvios à dimensão das suas atividades. Isso evidencia-se 
na figura 2.5 na efetivação das maiores possibilidades de 
crescimento da ESTSetúbal e da ESCE, que é menor nas 
restantes três escolas. Depois de um período inicial de 
crescimento, as atividades formativas estabilizam em fun-
ção dos referidos limites 2, que têm sido também condicio-
nados pelas determinações da tutela.
Mas ainda no mesmo gráfico e no anterior evidencia-se a 
coincidência da redução do número de estudantes em to-
das as escolas a partir de 2010/11 com os designados “anos 
da tróica”, em que o desemprego, a diminuição dos rendi-
mentos das famílias e as reduções orçamentais das insti-
tuições públicas pareceu implicar uma redução significati-
va da procura do Ensino Superior. Evidencia-se, também, 
a capacidade de recuperação de estudantes do IPS nos últi-
mos anos, com um crescimento muito significativo, entre 
2014 e 2018, que se cifrou na ordem dos 37%. 

2 Nem sempre há coerência entre as intenções estratégicas e as 
limitações às possibilidades de crescimento. Veja-se o caso da ESS 
em que a impossibilidade de ser dotada de um edifício próprio tem 
impedido o equacionamento do seu crescimento.
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Recursos Humanos

Se ao longo do tempo os estudantes constituem a maior 
parte da comunidade IPS, os docentes e não docentes são 
o grupo que sustentou de forma durável o processo de de-
senvolvimento do IPS. Sem prejuízo do papel próprio e da 
participação dos estudantes, é ao corpo de trabalhadores 
docentes e não docentes ao serviço do IPS que se deve a 
estruturação contínua da oferta formativa, a definição de 
modos de funcionamento, a obtenção e a gestão dos dife-
rentes tipos de recursos necessários ao desenvolvimento 
das atividades do IPS. 
Deste modo, a suficiência e qualidade dos recursos huma-
nos, docentes e não docentes, estão correlacionados com o 
nível e as características da concretização dos objetivos es-
tratégicos do IPS nos processos de ensino/aprendizagem, 
na produção de conhecimento e na prestação de serviços à 
envolvente regional, nacional e internacional.

Figura 2.6 – Número de docentes do IPS por ano letivo
Fontes: Até 2000 – NEP/IPS; após 2000- DGEEC, Estatísticas dos Recursos Humanos 
do Ensino Superior

As figuras 2.6 e 2.7 permitem perceber a evolução do nú-
mero de docentes e não docentes ao longo do tempo, que 
apresenta semelhanças com a evolução do número de es-
tudantes. Esta evolução sugere a necessidade de um quadro 
de estabilidade do pessoal docente e não docente que res-
ponda eficazmente às necessidades das diferentes frentes 

de trabalho institucionais, mas, também e sobretudo, é o 
resultado da permanência de constrangimentos orçamen-
tais e da reduzida flexibilidade nas contratações, como fa-
tores que limitam a possibilidade de uma maior adequação 
dos recursos humanos às necessidades.

Figura 2.7 – Número de trabalhadores não docentes
Fonte: Dominguinhos, Pereira, Nunes e Moreira – Impacto económico na região

A figura 2.8 apresenta a evolução dos níveis de qualificação 
dos docentes do IPS evidenciando o crescimento acentuado 
do número de doutorados, que passou de 32 docentes em 
2001/02 para 267 em 2017/18, correspondendo a um au-
mento de 834%.

Figura 2.8 – Número de docentes do IPS por habilitação Académica
Fonte: Estatísticas dos Recursos Humanos do Ensino Superior, DGEEC

Este nível de qualificação dos docentes do IPS foi o resulta-
do de uma política institucional assumidamente com esse 
objetivo, que se operacionalizou em medidas de apoio in-
ternas à formação avançada dos docentes e em que também 

se criaram as condições para o máximo aproveitamento 
pelos docentes de programas nacionais com a mesma fi-
nalidade.
E se, como se evidencia no gráfico, os primeiros anos deste 
século foram o tempo dos doutoramentos, as duas décadas 
anteriores foram o tempo do investimento institucional 
em processos de qualificação dos docentes ao nível dos 
mestrados.
Assim, as qualificações dos docentes do IPS, que no iní-
cio do seu funcionamento se situavam maioritariamen-
te ao nível da licenciatura, em 40 anos passaram a ser os 
mestrados e mais recentemente os doutoramentos, confi-
gurando um corpo docente cada vez mais preparado para 
enfrentar os desafios que se colocam ao desenvolvimento 
do IPS.

Serviços de Ação Social do IPS (SAS/IPS)

Os SAS/IPS constituem uma das unidades orgânicas do IPS 
e assumem um papel essencial junto dos estudantes, no 
sentido de lhes assegurarem as melhores condições na sua 
passagem pela instituição, designadamente em termos de 
alojamento, alimentação, serviços de saúde e apoio a ativi-
dades desportivas e culturais. O papel dos SAS/IPS é parti-
cularmente importante para os estudantes mais carencia-
dos, ao garantir-lhes bolsas de estudo e auxílios de emer-
gência, possibilitando-lhes a continuidade dos estudos.

Figura 2.9 – SAS/IPS – Bolsas de estudo: número de candidaturas e de bolseiros
Fonte: SAS/IPS

A figura 2.9 apresenta a evolução do número de candidatu-
ras à concessão de bolsa e do número dos que efetivamen-
te a conseguiram. As oscilações destes números remetem 
não só para os períodos de aumento e diminuição do nú-
mero de estudantes do IPS, mas também para as alterações 
legislativas neste âmbito. O menor número de bolseiros 
relativamente ao número de candidatos resulta precisa-
mente do facto de que nem todos os que se candidatam 
satisfazem as condições definidas na lei para que lhes seja 
concedida uma bolsa de estudo.
De notar a diminuição do número de candidatos e de bol-
seiros a partir de 2010/11, acompanhando a diminuição de 
estudantes do IPS durante os anos da crise, o que parece 
indicar que foram precisamente os mais carenciados que 
não ingressaram nas formações oferecidas pelo IPS. É que 
se não tivesse sido assim, os candidatos e os bolseiros te-
riam aumentado devido ao expectável aumento das situa-
ções de carência.
No entanto, alguns dos estudantes candidatos à concessão 
de bolsa não satisfazem as condições para serem bolseiros, 
apesar das suas condições socioeconómicas não lhes per-
mitem suportar de forma adequada os custos associados à 
frequência do Ensino Superior. O Programa de Atribuição 
de Apoios Sociais aos estudantes do IPS (PAAS/IPS) é um 
programa suplementar, que se iniciou em 2010/2011 fi-
nanciado por receitas próprias do IPS e que visa estender 
os apoios sociais aos estudantes do IPS que não puderam 
beneficiar da atribuição de uma bolsa de estudo, embora 
se possam considerar estudantes com um nível razoável de 
carência económica. O número de estudantes que tem be-
neficiado deste programa é significativo, como é revelado 
na figura 2.10.
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Figura 2.10 – SAS/IPS – PAAS: número de beneficiários
Fonte: SAS/IPS - relatórios de atividades de 2012 a 2017

A disponibilização de alojamento nas residências do IPS a 
estudantes carenciados e/ou deslocados do seu local habi-
tual de residência é outro tipo de apoio assegurado pelos 
SAS/IPS.
A figura 2.11 apresenta a evolução do número de camas dis-
poníveis, de estudantes que apresentaram candidaturas e 
de residentes. De realçar o aumento do número de camas 
nas residências do IPS, que passou de 73 camas em 1990/91 
para 306 em 2017/18, em correspondência com o aumento 
do número total de estudantes do IPS. O crescimento dos 
candidatos ao alojamento ao longo dos anos acompanhou o 
aumento do número de camas, sendo regular uma percen-
tagem elevada de candidatos que consegue um lugar nas 
residências. Mas, não obstante o esforço feito no aumento 
da oferta, as camas continuam a ser insuficientes para os 
estudantes interessados.

Figura 2.11 – SAS/IPS – alojamento 
(Setúbal e Barreiro: nº de camas, de candidaturas e de residentes)
Fonte: SAS/IPS

O fornecimento de refeições a preços reduzidos nos re-
feitórios dos SAS/IPS nos campi de Setúbal e do Barrei-
ro registou um aumento continuado até ao ano letivo de 
2006/07 (figura 2.12), acompanhando o crescimento do 
número de estudantes do IPS, iniciando-se a partir desse 
ano uma diminuição significativa, que se acentuou com a 
crise. Configura-se um novo padrão de consumo das refei-
ções pelos estudantes do IPS, caracterizado pelo aumento 
do número de estudantes que trazem a sua comida de casa. 
Por outro lado, novas formas de gestão do horário esco-
lar, que implicam uma redução do tempo de permanência 
nas escolas, conduz também a esta diminuição do número 
de refeições servidas, embora nos últimos anos se registe 
uma recuperação relevante, superior a 20%.

Figura 2.12 – SAS/IPS – Alimentação: n.º de refeições servidas
Fonte: SAS/IPS

Figura 2.13 – SAS/IPS – Clube desportivo: Número de inscritos
Fonte: SAS/IPS

Provavelmente, também a diminuição dos utilizadores do 
Clube Desportivo do IPS (figura 2.13) é explicável pela di-
minuição do tempo de permanência dos estudantes nos 
campi mesmo num contexto de aumento das modalidades 
disponibilizadas (figura 2.14), que faria supor um aumen-
to da sua atratividade. Acresce referir que o acesso ao Clu-
be tem sido flexibilizado, não implicando a inscrição dos 
utentes, o que também contribuiu para a redução dos utili-
zadores registados nos últimos anos.

Figura 2.14 – SAS/IPS – Clube desportivo: número de modalidades
Fonte: SAS/IPS

Os SAS/IPS têm disponibilizado cuidados de saúde diver-
sos a preços subsidiados e em condições especiais em di-
versas especialidades, serviço que tem sido utilizado com 
alguma frequência pela comunidade IPS (figura 2.15).

Figura 2.15 – SAS/IPS Saúde – Número de utentes e de consultas
Fonte: SAS/IPS

Esta e as outras vertentes de intervenção dos SAS/IPS têm 
procurado contribuir para o bem-estar de estudantes, do-
centes e não docentes, na perspetiva de um efetivo apoio 
pessoal e da melhoria do seu desempenho académico e pro-
fissional.

Projetos em destaque 

Nas quatro décadas da sua vida institucional, o IPS tem 
permitido a participação em centenas de projetos de in-
vestigação com grande relevância e visibilidade a nível re-
gional, nacional e internacional. Seria impossível no âm-
bito deste livro evocá-los a todos. Desafiámos os diretores 
das escolas a que identificassem dois projetos considera-
dos mais relevantes. 
Não sendo um exercício simples, foi eventualmente in-
justo porque não são referidos muitos outros projetos cuja 
inclusão se justificaria.

Escola Superior de Tecnologia de Setúbal

O Simulador de voo SEPSII da aeronave 
Aerospatiale Epsilon TB30 
A aeronave Aerospatiale Epsilon TB30 é utilizada na ins-
trução básica e elementar dos pilotos formados pela Força 
Aérea Portuguesa (FAP). Estas aeronaves pertencem à es-
quadra 101, sediada na Base Aérea nº1 em Sintra.
Havendo a necessidade de modernizar o simulador SEP-
SI da aeronave Epsilon, a Empordef TI, empresa na altura 
detida pelo Estado e sediada em Lazarim, foi incumbida de 
desenvolver um novo simulador designado por SEPSII.
Em virtude de a ESTSetúbal ter já participado noutros pro-
jetos, a Empordef endereçou-lhe o convite para integrar o 
referido projeto.
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O projeto decorreu entre julho de 2008 e dezembro de 
2009 e envolveu docentes e estudantes dos departamentos 
de Engenharia Mecânica (DEM) e Engenharia Eletrotéc-
nica (DEE). 
A ESTSetúbal foi responsável por quatro Work Package 
(WP): 1-Estrutura; 2-Sistema de forças; 3-Rede de Comu-
nicações; 4-Manche e Pedais.
O valor total destes WP foi de 154.000 euros.

O Projeto TESSe2b: Sistemas de Armazenamento de 
Energia Térmica para Edifícios Eficientes Energetica-
mente. Uma solução integrada para o armazenamento 
de energia de edifícios residenciais por recursos sola-
res e geotérmicos.
É um projeto europeu, financiado em 4,3 milhões de eu-
ros pelo programa Horizonte 2020, com início em outubro 
de 2015 e uma duração de quatro anos (www.tesse2b.eu), 
finalizando em setembro de 2019. O consórcio é constituí-
do por cinco instituições de Ensino Superior, um centro 
de investigação e quatro pequenas e médias empresas. Os 
países participantes são oito: Portugal, Grécia, Chipre, Es-
panha, Áustria, Polónia, Alemanha e Reino Unido. O pro-
jeto é coordenado pelo professor Luís Coelho, do Instituto 
Politécnico de Setúbal.

O principal objetivo é projetar, desenvolver, validar e de-
monstrar um sistema modular e de baixo custo da tecnolo-
gia de armazenamento térmico, baseado em coletores so-
lares e bombas de calor altamente eficientes para aqueci-
mento, arrefecimento e produção de água quente sanitária. 
(AQS). A solução permitirá reduzir o consumo de energia 
nas habitações em até 30% para aquecimento, arrefeci-
mento e produção de AQS, com consequentes reduções no 
custo de energia para o consumidor final e com um período 
simples de retorno em cerca de oito a nove anos. A solução 
TESSe2b está sendo validada e demonstrada em condições 
reais através de três locais de demonstração (habitações), 
na Áustria, em Espanha e em Chipre.
 
Escola Superior de Educação

O Projeto GEN10S Portugal 
É um projeto desenvolvido pelo IPS, através do Centro 
de Competência TIC da ESE, e resulta de uma parceria da 
Google.Org com a associação espanhola Ayuda en Acción e a 
SIC Esperança. A finalidade do projeto é ensinar progra-
mação a crianças, promovendo a igualdade de oportunida-
des na área digital, reduzindo barreiras socioeconómicas e 
de género. Este projeto pretende formar em programação 
Scratch alunos do 5º e 6º anos de agrupamentos de esco-

las públicas de todo o país, 
contribuindo para que os 
jovens tenham uma nova 
perceção da tecnologia, 
demonstrando que podem 
não só ser consumidores de 
tecnologia, como também 
assumir o papel de cria-
dores, programando com 
aquele software.

Projecto de Aprendizagem 
para Todos (PAT)
O Projecto de Aprendizagem para 
Todos é um projeto do Ministério 
da Educação da República de An-
gola, financiado pelo Banco Mundial, 
para formação contínua de professores 
do Ensino Primário de Angola, utilizando 
uma metodologia de formação em cascata. Nele estão en-
volvidos diferentes tipos de atores/formadores de insti-
tuições de formação de professores (Escolas do Magistério 
Primário de Angola), coordenadores provinciais ZIP (Zo-
nas de Influência Pedagógica), técnicos do INFQE (Insti-
tuto Nacional de Formação de Quadros da Educação), for-
madores das ZIP e cerca de 15.000 professores do ensino 
primário.
O PAT desenvolveu-se entre 2016 e 2019, produzindo a 
equipa de docentes, maioritariamente da ESE, um con-
junto de manuais de formação em diferentes áreas: Língua 
Portuguesa, Matemática, Avaliação pedagógica na sala de 
aula (EGRA - Early Grade Reading Assessment e EGMA - 
Early Grade Mathematics Assessment); Ensino Especial; 
e Diferenciação Pedagógica. Para além da atividade for-
mativa o projeto prevê ainda a conceção de materiais de 
formação/kits pedagógicos para utilização na sala de aula, 
materiais de apoio à formação de professores, materiais de 
formação de formadores e coordenadores no domínio da 
supervisão pedagógica e da monitorização. 

Escola Superior de Ciências Empresariais

Projeto Business Week Setúbal 
É um projeto dedicado ao tema do empreendedorismo. 
Treina e desenvolve atitudes, conhecimentos e competên-
cias empreendedoras num contexto internacional. Este 
programa inclui uma semana de atividades pedagógicas, 
científicas e sociais. Oferece um Programa Internacional 
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Intensivo em Empreendedorismo e inclui um fórum inter-
nacional, um seminário internacional com empreendedo-
res, especialistas e/ou investigadores na área, um workshop 
pedagógico relacionado com o empreendedorismo e uma 
visita de estudo a empreendedores e empresas. 
O evento tem ganho notoriedade internacional e o número 
de participantes tem aumentado sucessivamente anual-
mente. No ano de 2018 o evento contou com a participação 
de 55 estudantes internacionais e nacionais, da Alemanha, 
Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Holanda, Repú-
blica Checa e Portugal e professores das diferentes escolas 
participantes. 

Projeto Finkit
O projeto, “Financial Literacy: a Key Tool to Improve 
People`s Life Cycle - Literacia Financeira: uma Ferra-
menta Chave para Melhorar o Ciclo de Vida das Pessoas” 
(FinKit) tem como objetivo melhorar a formação financei-
ra, através do desenvolvimento de ferramentas específicas, 
destinadas a idosos pobres (pessoas com mais de 65 anos) 
e mulheres com mais de 55 anos com o fim de aumentar a 
capacidade dos profissionais para transferir com êxito os 
conhecimentos financeiros para pessoas em risco.

É financiado pela Comissão 
Europeia através do progra-
ma Erasmus +, começou em 
2015 e encerrou em 2018. 
O projeto foi desenvolvido 
por uma rede de institui-
ções europeias que incluiu 
o CeRP-Collegio Carlo Al-
berto (Itália - instituição 
líder), INSEAD OEE Data 
Services (França), Confe-
deración Española de Cen-
tros de Enseñanza (CECE), 
Instituto Politécnico de Se-

túbal (Portugal) e Ufficio Pio de la Compagnia di San Paolo 
(Itália). A equipa do IPS foi constituída por professores da 
ESCE e da ESE.
Através do Finkit, apoiou-se o desenvolvimento da educa-
ção económico-financeira como um elemento essencial da 
cidadania. Na verdade, é importante que os trabalhadores 
que ajudam os idosos possam implementar medidas para 
envolver ativamente os beneficiários dos programas, para 
promover a inclusão social, tornando-os mais conscientes 
das melhores práticas para uma melhor gestão do seu pa-
trimónio (www.finkit-cerp.carloalberto.org). 

Escola Superior de Tecnologia do Barreiro

A Utilização de Metodologias de Aprendizagem Ativa 
e Cooperativa no Ensino da Engenharia.
A ideia original nasceu de uma colaboração entre os pro-
fessores Isabel Carvalho, do ISEL, e Bill Williams, da EST-
Barreiro, para introduzir e observar o funcionamento de 
técnicas de Aprendizagem Ativa nas suas aulas. Foi decidi-
do formar uma equipa de docentes interessados, das duas 
escolas, e submeter o projeto à Fundação para a Ciência e 
Tecnologia (FCT).

O apoio concedido pela FCT em 2008 permitiu convidar 
dois peritos internacionais, Richard Felder e Rebecca 
Brent, da University of North Carolina, EUA, para orientar 
dois dias de workshops na Fundação Calouste Gulbenkian. 
Permitiu, ainda, contratar bolseiros de investigação e ad-
quirir equipamento vídeo para o registo das aulas e áudio 
para o registo de entrevistas. 
Estava prevista também a divulgação nacional e interna-
cional dos resultados do projeto.
Foi desenvolvido um instrumento, LAMM (Learner Activity 
Monitor Matrix), para registar o nível de participação e ati-
vidade dos estudantes em sala de aula. 
Em 2016 o Gabinete de Organização Pedagógica do Insti-
tuto Superior Técnico introduziu um sistema de observa-
ção, entre pares, das aulas dos novos docentes adaptando a 
LAMM para a implementação da iniciativa.

Projeto DECIdE – Plataforma de Apoio 
à Decisão Multicritério na Gestão Patrimonial 
de Infraestruturas de Água
Teve como objetivo a gestão sustentável dos serviços de 
abastecimento de água, através do desenvolvimento de 
uma plataforma agregadora dos diversos sistemas de 
informação (SI) de que as entidades gestoras (EG) já dis-

põem. O projeto, com duração de 18 meses, teve início em 
janeiro de 2018 e término em julho de 2019. Decorreu em 
três atividades principais, nomeadamente A1 – Caracteri-
zação dos sistemas de informação; A2 – Desenvolvimento 
da plataforma; e A3 – Desenvolvimento de relatórios. Na 
primeira atividade procedeu-se ao levantamento e carac-
terização dos diferentes SI existentes nas cinco EG par-
ceiras do projeto (i.e., Câmaras Municipais do Barreiro, 
Montemor-o-Novo, Palmela e Reguengos de Monsaraz e a 
InfraQuinta). Adicionalmente, procedeu-se a uma avalia-
ção dos dados recolhidos pelos diferentes SI e o respetivo 
processo de recolha de dados. Na segunda atividade de-
senvolveu-se a plataforma informática, em código aberto, 
que integra os dados provenientes dos diferentes SI iden-
tificados na primeira atividade e algumas ferramentas de 
análise, ou seja, para o cálculo do balanço hídrico e ener-
gético. Finalmente, na última atividade procedeu-se à 
elaboração dos manuais do utilizador e de recomendações 
e boas práticas para uma gestão eficiente da informação. 
O projeto contou com uma equipa multidisciplinar do Ins-
tituto Politécnico de Setúbal, do Instituto Politécnico de 
Beja e do Instituto Superior Técnico.
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Escola Superior de Saúde 

O projeto PReSaME
O PreSaMe foi desenhado a partir da necessidade duma 
avaliação diagnóstica sobre as respostas existentes em saú-
de mental nos territórios das duas Plataformas Supracon-
celhias (da Península de Setúbal e do Alentejo Litoral) ten-
do sido, provavelmente, um dos resultados mais evidentes 
da reunião “Saúde Mental em Foco” (31 de março de 2014), 
organizada pela ESS e o Centro Regional de Segurança So-
cial de Setúbal. 
Tratou-se de uma investigação participativa baseada na 
comunidade, multicaso, visando uma avaliação diagnósti-
ca. A ausência de um conhecimento aprofundado sobre as 
respostas em saúde mental existentes nos territórios em 
estudo, associada às particularidades dos territórios, deter-
minou a classificação do estudo como exploratório. O fundo 
teórico é o diagnóstico da saúde mental da comunidade. 
Como resultados finais foram produzidos dois relatórios 
globais de cada plataforma, em eBook, com capítulos indi-
vidualizados para cada um dos concelhos e a apresentação 
das respostas existentes em saúde mental, de acordo com 
os inquiridos.
A experiência foi partilhada na COHEHRE Conference 
(“PReSaMe – Project Responses in Mental Health”, abril 
2017) e no Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas 
(“Na confluência do ensino, investigação e relação com a 
comunidade: o caso do PReSaMe”, julho 2017).

Projeto SPLIT
O projeto SPLIT pretendia personalizar os tratamentos 
para melhor tratar a lombalgia. Implementou um modelo 
interdisciplinar para tratamento estratificado de Fisiote-
rapia em indivíduos com lombalgia que recorrem aos cui-
dados de saúde primários.
O SPLIT é um projeto cofinanciado pelo Programa Opera-
cional Regional de Lisboa, na componente FEDER, e pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia, que visa avaliar os 
resultados da implementação de um modelo interdiscipli-
nar, suportado na melhor evidência científica. É inovador 
na triagem do risco de desenvolver dor e incapacidade per-
sistente, e na referenciação para tratamento personalizado 
de Fisioterapia (adequado ao nível de risco), para pessoas 
com lombalgia que recorrem aos cuidados de saúde primá-
rios. Com a implementação deste novo modelo pretende-
-se melhorar os resultados clínicos, o custo/efetividade 
dos mesmos, otimizar a distribuição de recursos existentes 
em função da necessidade individual de cada utente e re-
duzir o número de pessoas que após um episódio de lom-
balgia desenvolve dor persistente e incapacitante. 

A Associação Académica do IPS

Criada a 11 de abril de 2012 e inserida no IPS, a Associa-
ção Académica do Instituto Politécnico de Setúbal – AAIPS 
é o órgão de representação máxima dos cerca de 6 500 es-
tudantes que frequentam as escolas do instituto. Passados 
sete anos da sua criação, a AAIPS tem como perspetivas um 
desenvolvimento rápido e eficaz no seio do associativis-
mo estudantil e do Ensino Superior, sendo a aproximação 
aos estudantes uma prioridade. A AAIPS defenderá sempre 
os seus estudantes em prol de um bom ensino no IPS, bem 
como a igualdade entre todos os estudantes. 
A implementação do Processo de Bolonha ditou um novo 
paradigma na frequência do Ensino Superior, em parti-
cular no que respeita ao tempo passado pelos estudantes 
nessas instituições. A redução dos anos de curso, e espe-
cificamente no Ensino Superior Politécnico, originou um 
decréscimo na presença e participação dos estudantes na 
vida das Instituições. 
Aliado a este facto, a crise económica sentida nos últimos 
anos levou a que os estudantes que ingressam no Ensino 
Superior se concentrem na atividade escolar e letiva para 
diminuir os encargos financeiros suportados maiorita-
riamente pelas suas famílias, reduzindo o número de es-
tudantes dispostos a investir parte do seu tempo pessoal 
para integrar organizações institucionais, regionais e/
ou nacionais sobre temáticas relacionadas com o Ensino 
Superior, particularmente as Associações de Estudantes 
(AAEE). 
Ao longo dos 40 anos de história do IPS, os estudantes 
sempre lutaram pelo direito a serem ouvidos nas prin-
cipais decisões relativas à vida da instituição. Contudo, e 
face ao contexto nacional anteriormente descrito, a ine-
xistência de motivação e participação ativa provocou sérias 
dificuldades na constituição de listas para os órgãos em 
que os estudantes têm assento, em concreto para as AAEE. 
Este conjunto de situações anteriores incitou os dirigen-

tes associativos a uma união das estruturas representativas 
dos estudantes do Instituto. 
Com este objetivo em mente foram realizadas reuniões 
entre os responsáveis das Associações de Estudantes, até 
que a 23 de março de 2011 as AAEE representantes dos es-
tudantes das cinco Unidades Orgânicas (UO) do IPS assi-
naram um documento em que indicavam como novo rumo 
para a representação estudantil a constituição de uma As-
sociação Académica. Existindo a concordância entre as as-
sociações, foi necessária a aprovação do projeto por parte 
dos estudantes, tendo sido convocadas com este propósito 
Assembleias Gerais de Alunos em cada uma das AAEE das 
UO do IPS. 
Após a aprovação do projeto por parte dos estudantes foi 
criada uma comissão estatutária com o grande objetivo de 
elaborar os estatutos da AAIPS. Esta mesma comissão foi 
composta por 10 estudantes do Instituto (um dirigente as-
sociativo por cada Associação de Estudantes (AE) e ainda 
um estudante não dirigente associativo de cada UO) e três 
membros cooptados, sendo estes a ex-presidente do IPS, 
Cristina Figueira, que presidiu à respetiva comissão, Luís 
Semedo, personalidade externa de reconhecido mérito do 
Conselho Geral do IPS e ex-presidente da Associação de 
Estudantes da Escola Superior de Ciências Empresariais 
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(2009), e Ricardo Pereira, personalidade externa de reco-
nhecido mérito do Conselho Geral do IPS e ex-presidente 
da Associação de Estudantes da ESTSetúbal (1996-1997). 
Concluída a elaboração dos Estatutos, foi fundada a 29 de 
julho de 2011 a Comissão Instaladora da AAIPS, presidi-
da pelo estudante Bruno Fragueiro, ex-Presidente da As-
sociação de Estudantes da ESTSetúbal (2010-2011), com 
o intuito de gerar condições de trabalho essenciais para, 
aquando da tomada de posse dos primeiros Órgãos da 
AAIPS, esta iniciar logo a sua atividade. Representando 
cerca de 6 500 estudantes, foram necessários objetivos 
claros, concretos e bem definidos, fundamentais para o 
crescimento e estabelecimento da AAIPS nos primeiros 
anos, não só no IPS, mas também nas cidades de Setúbal e 
do Barreiro e a nível nacional.
Passados sete anos a AAIPS é uma estrutura consistente, 
dotada de um Plano de Atividades que existe desde o seu 
primeiro ano e tem vindo a ser aumentado e melhorado ao 
longo dos mandatos. O foco na proximidade aos estudantes 
e na igualdade entre todos continua a ser a nossa priori-
dade juntamente com a realização de diversas atividades 
pedagógicas, sociais, culturais e desportivas. Atualmente a 
AAIPS tem contacto direto com mais de 500 estudantes, ou 
seja, cerca de 10% dos estudantes do IPS através dos Nú-
cleos de Curso da AAIPS, as comissões de praxe, o conselho 
de Estudantes da AAIPS, Atletas da AAIPS e Arcádia Sadi-
na, reforçando a relação com todas as unidades orgânicas e 
com os respetivos cursos e mantendo assim contacto com 
toda a comunidade IPS.
Ao longo do seu mandato a AAIPS realiza diversas ativida-
des e algumas em parceria com outros membros. Na área 
do desporto contamos com modalidades coletivas e indivi-
duais ao longo do ano: nas modalidades coletivas os estu-
dantes podem contar com treinos semanais e a participação 
em jogos; nas modalidades individuais apoiamos financei-
ramente os atletas para que possam participar nos Cam-
peonatos Nacionais Universitários. Durante o mandato a 

dantes, e dinamizamos a Semana do Estudante, com o in-
tuito de celebrar o Dia Nacional do Estudante, 24 de março. 
A AAIPS é uma associação conhecida a nível nacional devi-
do à sua forte presença em atividades de representação ex-
terna, nomeadamente em assembleias gerais da FNAEESP 
(Federação Nacional de Associações de Estudantes do En-
sino Superior Politécnico), da FADU (Federação Académi-
ca do Desporto Universitário) e da ADESL (Associação do 
Desporto do Ensino Superior de Lisboa) em encontros na-
cionais de direções associativas, em encontros nacionais 
de politécnicos e em reuniões de representação dos Estu-
dantes do IPS. Na área da cultura, a AAIPS organiza o Con-
curso de Fotografia, a Gala de Finalistas, a Semana Acadé-
mica de Setúbal, a Semana de Acolhimento e várias Sessões 
de Cinema, que se realizaram este ano, pela primeira vez, 
na Residência de Estudantes do IPS, criando assim tam-
bém uma proximidade com os estudantes que lá habitam. 
No que toca a emprego e formação, a AAIPS dinamiza no 
fim do seu mandato o “AAIPS: Formar para o futuro”. Du-
rante um fim de semana os dirigentes e futuros dirigentes 
recebem diversas formações no âmbito do associativismo 
e é dado a conhecer toda a AAIPS e o orçamento participa-
tivo que inclui um apoio que é oferecido a um estudante ou 

AAIPS organiza ainda a Taça AAIPS e durante dois dias os 
estudantes competem em jogos tradicionais portugueses e 
no fim os vencedores são premiados. Para finalizar a época 
desportiva e felicitar todos os atletas, organizamos o Jantar 
de Desporto da AAIPS onde juntamos atletas, treinadores e 
dirigentes numa noite animada sendo premiados o melhor 
treinador, a melhor equipa, os melhores atletas e por fim o 
atleta revelação. 
Na área das atividades de apoio aos Núcleos a AAIPS or-
ganiza primeiramente a Formação dos Núcleos de Curso, 
sendo que, durante um fim de semana estes elementos re-
cebem apoios para a realização do seu mandato. Durante 
o ano letivo estes núcleos de curso realizam Semanas de 
Curso da AAIPS e cada núcleo organiza uma semana de ca-
rácter pedagógico para os restantes estudantes do curso. 
Por fim, e juntamente com a AAIPS, os núcleos organizam 
o Torneio InterCursos da AAIPS, que se divide em quatro 
fases. As equipas de diversos cursos realizam vários jogos 
promovendo assim a relação entre todos os estudantes e o 
espírito de equipa entre os estudantes do curso. 
Na área pedagógica, a AAIPS elabora o seu próprio jornal 
que espelha todas as suas atividades. Realizamos diversos 
Ciclos de Debate, com temáticas atuais e de apoio aos estu-

grupo de estudantes que apresente um projeto de caracter 
pedagógico.
Por fim, ao longo do seu mandato, a AAIPS dinamiza diver-
sas atividades em parceria com o IPS, como a Cerimónia de 
Entrega de Cartas de Curso, o voluntariado, a promoção da 
oferta formativa no Ensino Secundário, a Semana Interna-
cional, as matrículas e a Semana de Empregabilidade.
A AAIPS tem ainda vários serviços que presta diariamente 
na sua sede ou nas unidades orgânicas do IPS. Na sede, os 
estudantes podem contar com: o Programa de Atribuição 
de Apoios Sociais aos Estudantes do IPS, ajuda no aloja-
mento, aluguer de cacifos e bicicletas, senhas de refeição, 
pick-up Erasmus+, apoio na compra do Traje Académico e 
ainda o apoio anual às Tunas do IPS. Nas unidades orgâ-
nicas os estudantes podem usufruir das reprografias, bar, 
loja académica, máquinas de vending que estão concessio-
nadas pela AAIPS e ainda os espaços dos Núcleos de Curso 
da AAIPS.
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Processos de articulação
e envolvimento  
do IPS com a região
e o distrito
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O distrito de Setúbal

A área de influência do IPS corresponde ao espaço terri-
torial do distrito de Setúbal, que tem atualmente uma po-
pulação de cerca de 850 mil habitantes. Em termos gerais, 
a população apresenta um elevado índice de envelheci-
mento, de cerca 139,54, se bem que inferior ao registado a 
nível nacional (157,43). Também ao nível da taxa bruta de 
natalidade, o distrito apresenta um valor de 9,3, superior à 
média nacional (8,5). Situação inversa regista-se ao nível 
mortalidade, cuja taxa bruta apresenta um valor de 10,8, 
inferior à média nacional, de 11,0.
No que se refere à escolaridade (os dados disponíveis re-
portam aos anos dos Censos), as taxas brutas de escolari-
zação no ensino secundário registavam em 2011, na Pe-
nínsula de Setúbal, 19,1%, valor superior relativamente à 
média nacional, de 15,7. Relativamente ao ensino superior, 
as taxas de escolarização registavam em 2011, na Península 
de Setúbal, 14,3%, valor superior relativamente à média 
nacional de 13,8%. 
Em 2017 existiam no distrito de Setúbal 84.108 empre-
sas não financeiras, que representavam 6,80% do tecido 
empresarial nacional. Na Península de Setúbal existiam 
75.152 empresas, correspondente a 89,35% do distrito e 
nos concelhos do Alentejo Litoral existiam 8.956 empre-
sas, correspondente a 10,65%. O peso das microempresas 
no distrito, de cerca de 97,25%, é superior ao registado a 
nível nacional, que é de cerca de 95,64%.
Relativamente ao emprego, em 2017 existiam no distrito 
de Setúbal 202.282 pessoas ao serviço nas empresas, re-
presentando 5,20% do total nacional. Da totalidade dos 
empregos, 89,83% correspondiam à Península de Setúbal 
e 4,43% aos concelhos do Alentejo Litoral.
Atualmente o IPS é um dos principais impulsionadores da 
economia local, responsável por cerca de 2% do Produto 
Interno Bruto (PIB) e 1,7% do emprego gerado nos con-

celhos de Barreiro e Setúbal, podendo ainda assumir-se 
como um dos dinamizadores da vida económica, cultural, 
desportiva e social da região.

Breve descrição da evolução económica 
e social do distrito de Setúbal 1

Desde 1981, a população residente no distrito registou um 
crescimento significativo, de cerca de 29%, verificando-se 
também uma evolução no aumento da relação entre mu-
lheres e homens, que passou de 3 % para 11%.

Fig. 1 – Evolução da população residente no Distrito de Setúbal

Verifica-se que o crescimento da população do distrito no 
período de 1981 até 2018 não foi semelhante em todo o 
território, registando-se, inclusivamente, um decréscimo 
da população nos concelhos do Alentejo Litoral. Na figura 
seguinte são apresentadas as taxas de crescimento da po-
pulação residente no período de 1981 a 2018.

1 Dados recolhidos na PORDATA e INE
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Fig. 2 – Taxas de crescimento da população residente no período de 1981 a 2018

De registar, todavia, uma tendência crescente no índice de 
envelhecimento. Se bem que inferior ao registado a nível 
nacional, no período de 2001 a 2018, com exceção do Mon-
tijo, todos os concelhos do distrito envelheceram, desta-
cando-se os concelhos do Alentejo Litoral.

Fig. 3 – Índice de envelhecimento da população residente no período de 2001 a 2018

Relativamente ao nível de escolaridade, os dados disponí-
veis reportam aos anos dos Censos, observando-se que a 
situação no distrito não é significativamente diferente do 
registo nacional. O esforço de escolarização da população 
é bem nítido nas alterações verificadas de 1981 para 2011, 
em termos de escolarização de nível secundário e superior. 
De referir que na Península de Setúbal os valores de esco-
larização são superiores à média nacional.

Figura 4 – Taxas de escolarização no ensino secundário de 1981 a 2011

Figura 5 – Taxas de escolarização no ensino superior de 1981 a 2011

Em termos de tecido empresarial, em 2017 existiam no 
distrito de Setúbal 84.108 empresas não financeiras, que 
representavam 6,80% do tecido empresarial nacional. 
Relativamente a 2008 registou-se uma redução do número 
de empresas no distrito correspondente a um valor glo-
bal de cerca de -10,10%, enquanto a nível nacional foi de 
-0,54%. De registar, no período considerado, uma maior 
redução de empresas na Península de Setúbal (-11,12%) 
enquanto nos concelhos do Alentejo Litoral a redução foi 
somente de -0,51%.

2008 2017
Variação

Nº %

Portugal 1.242.693 1.235.989 -6.704 -0,54%

Distrito de Setúbal 93.554 84.108 -9.446 -10,10%

Península de Setúbal 84.552 75.152 -9.400 -11,12%

Alentejo Litoral 9.002 8.956 -46 -0,51%

Tabela 1 – Variação do total de empresas entre 2018 e 2017

O peso das microempresas no distrito, de 97,25%, é supe-
rior ao registado a nível nacional, que é de 95,64%.

Portugal

2008 2017

Empresas Nº % Nº %

Micro 1.194.761 96,14% 1.182.115 95,64%

Pequena 40.284 3,24% 46.099 3,73%

Média 6.504 0,52% 6.706 0,54%

Grande 1.144 0,09% 1.069 0,09%

Total 1.242.693 1.235.989

Distrito de Setúbal

2008 2017

Empresas Nº % Nº %

Micro 90.705 96,95% 81.792 97,25%

Pequena 2.446 2,61% 1.995 2,37%

Média 353 0,38% 262 0,31%

Grande 50 0,05% 59 0,07%

Total 93.554 7,53% 84.108 6,80%

Tabela 2 – Variação do total de empresas por dimensão entre 2018 e 2017

Relativamente ao emprego, em 2017 existiam no distrito 
de Setúbal 202.282 pessoas ao serviço nas empresas, que 
representavam 5,20% do total nacional. Relativamente a 
2008 registou-se uma redução do número de empregos no 
distrito correspondente a um valor de -11,53%, enquanto a 
nível nacional foi de –1,75%. De registar, no período con-
siderado, uma maior redução de empregos na Península 
de Setúbal (-12,27%) enquanto nos concelhos do Alentejo 
Litoral a redução foi somente de -0,51%.

2008 2017
Variação

Nº %

Portugal 3.961.546 3.892.218 -69.328 -1,75%

Distrito de Setúbal 228.646 202.282 -26.364 -11,53%

Península de Setúbal 207.145 181.719 -25.426 -12,27%

Alentejo Litoral 9.002 8.956 -46 -0,51%

Tabela 3 – Variação do total de empregos entre 2018 e 2017

A existência de um tecido económico alargado vem, natu-
ralmente, refletir-se no poder de compra da população do 
distrito. Em 2015, a Área Metropolitana de Lisboa, em que 
se enquadra o Distrito de Setúbal, apresentava um valor de 
124,7. Todavia, somente os concelhos de Alcochete (118,3), 
Almada (109,7), Barreiro (101,9), Montijo (101,4), Setúbal 
(107,6) e Sines (133,5) apresentavam valores superiores à 
média nacional.
Relativamente a 1993, somente aumentaram o poder de 
compra os concelhos de Almada (+43 pp), Barreiro (+11,0 
pp) Montijo (+5,9 pp), Palmela (+21,1 pp), Alcácer do Sal 
(+29,0 pp), Grândola (+16,5 pp), Santiago do Cacém (+22,8 
pp) e Sines (+12,2 pp).

A relação do IPS com a envolvente

A ligação entre os institutos politécnicos e as regiões onde 
estão inseridos foi a principal razão da sua criação. Contri-
buir para o desenvolvimento territorial do país e qualificar 
as populações são objetivos estratégicos na base da criação 
do subsistema Politécnico em 1979. 
O contributo do Politécnico de Setúbal, numa fase inicial, 
centra-se na sua capacidade de formação de jovens e da 
população ativa, de forma a dotar as empresas de recursos 
humanos qualificados para responder aos desafios que a 
Operação Integrada de Desenvolvimento (OID) colocava 
a todo o território. Neste sentido, os cursos nas áreas das 
Engenharias e Tecnologias, bem como na Educação, cons-
tituem a génese do IPS. Já na década de 90, com a criação da 



40 anos com a regiãoInstituto Politécnico de Setúbal

4342

ESCE, a primeira escola de ensino Politécnico totalmente 
dedicada à área da Gestão, acrescenta-se mais um ramo do 
conhecimento, de forma a alavancar a competitividade das 
empresas e da região.
Posteriormente, é criada a Escola Superior de Saúde, pio-
neira em Portugal na junção da Enfermagem com as Tec-
nologias da Saúde, criando uma nova realidade no Ensino 
Superior em Portugal. A criação da Escola Superior de Tec-
nologia do Barreiro responde a um anseio da região, acres-
centando novas valências não existentes em Setúbal.
Este movimento de articulação com a região e pioneiris-
mo na formação superior em Portugal constituem-se como 
marcas indeléveis do IPS. Talvez a resposta mais assertiva 
se situe na forma como foi capaz de dar resposta à forma-
ção de quadros qualificados para os projetos estruturantes 
da região, como a indústria automóvel e a indústria aero-
náutica. No primeiro caso, criou-se um ramo específico 
inserido na Engenharia Mecânica para responder ao pro-
jeto iniciado na década de 90. O mesmo se passou na área 
da Aeronáutica, respondendo aos desafios lançados pela 
LAUAK, OGMA, com a criação de uma Pós-Graduação na 
área, de um ramo na Licenciatura em Engenharia Mecâ-
nica e de um Curso Técnico Superior Profissional. Para 
além desta resposta formativa, o IPS foi capaz de ir ao en-
contro das necessidades das regiões, como atesta a criação 
de CTeSP em Sines, Ponte de Sor e mais recentemente em 
Grândola. Toda esta oferta foi feita em estreita articulação 
com as autarquias e empresas locais, de forma a responder 
ao desiderato da formação de recursos humanos qualifica-
dos para alavancar investimentos produtivos em cada um 
destes territórios.
Mas o IPS também foi e continua a ser pioneiro na formação 
e no desbravar de novas áreas da formação e nas parcerias 
criadas. Os cursos de Gestão da Distribuição e da Logística, 
Tradução e Interpretação da Língua Gestual Portuguesa ou 
Acupuntura demonstram a capacidade do IPS inovar e de 

desbravar novos caminhos no ensino superior em Portugal. 
Mais recentemente, foi possível testar, com sucesso, uma 
nova forma de ligação entre uma IES e uma empresa, atra-
vés do programa Brighstart, parceria entre o IPS e a Deloitte. 
Neste curso, baseado na metodologia Project Based Learning 
e em business cases reais, a empresa suporta o custo das pro-
pinas dos estudantes, paga uma bolsa de formação mensal 
e disponibiliza o equipamento informático. Este exemplo 
revela a capacidade de trazer empresas para o campus, de 
inovar em termos pedagógicos e de preparar, com elevado 
nível de exigência, os estudantes para o mercado de traba-
lho, objetivo essencial do ensino politécnico.
Esta relação com a envolvente materializa-se de uma forma 
muito estreita através dos estágios curriculares, presente 
nos vários ciclos de ensino e em todas as escolas, num vo-
lume anual que chega a ultrapassar os 1 500 estudantes.
Mas o IPS tem tido a capacidade de trazer também a so-
ciedade para dentro do campus. Tal reflete-se na presença 
de personalidades externas no Conselho geral do IPS e nos 
Conselhos de Representantes das Escolas. Estes órgãos 
(no caso do Conselho Geral, presidido sempre por uma 
personalidade externa) são cruciais na vida institucional, 
pois aprovam o rumo estratégico do IPS e das Escolas, per-
mitindo incorporar a visão das partes interessadas exter-
nas em todo o processo de desenvolvimento do IPS.
Para além desta visão estratégica, existem comissões de 
acompanhamento em cada um dos cursos oferecidos nas 
várias escolas, o que significa a presença de mais de 150 
profissionais que, anualmente, discutem e preparam cada 
um dos ciclos de formação, de forma a que possam dar res-
posta às exigências de um mercado cada vez mais exigente 
e volátil.
Tendo em vista a dinamização da inovação regional, foi 
criado e está a ser dinamizado pelo IPS o IN2SET-Inter-
face Colaborativo para a Península de Setúbal, que aglutina 
cerca de 30 instituições, públicas e privadas, e tem como 

objetivo a discussão das temáticas mais relevantes para o 
território, elaboração de estudos e criação de projetos com 
impacto para a região. O IPS tem ainda participado, com 
a AICEP Global Parques, a Associação da Indústria da Pe-
nínsula de Setúbal e a Câmara Municipal de Setúbal, em 
atividades de promoção da região como destino de turismo 
e de investimento. A participação do IPS em associações 
regionais tem sido uma constante, como a ADREPES, AI-
SET, ENA, S.ENERGIA e SINESTECNOPOLO, bem como 
nas Plataformas Supra Concelhias do Alentejo Litoral e da 
Península de Setúbal, de forma a reforçar e contribuir para 
o desenvolvimento regional.
Mas esta relação com a região processa-se também a nível 
cultural, com centenas de atividades realizadas, quer nos 
campi, quer nos diferentes espaços das cidades de Setúbal 
e do Barreiro, como concertos, exposições, apresentações 
de livros e conferências, entre outras atividades. Pela sua 
constância merece destaque o Teatro Politécnico, com cin-
co anos de existência, que, com a iniciativa Teatro Porta a 
Porta, tem levado inúmeras peças à comunidade: escolas, 
IPSS, museus, associações e salas de espetáculo.
Numa outra vertente, destaca-se a intensa e crescente di-
nâmica ao nível da responsabilidade social, com partici-
pação empenhada de estudantes, trabalhadores docentes e 
não docentes. Começando nas atividades pedagógicas com 
interação com a comunidade, passando pela participação 
nas campanhas do Banco Alimentar, pela parceria cada vez 
mais intensa com a Ocean Alive, ou ainda pela cooperação 
no âmbito do programa Escolhas ou no projeto Nosso Bair-
ro Nossa Cidade, temos colocado o nosso conhecimento e 
tecnologia ao serviço da comunidade.

I&D, Inovação e Empreendedorismo

O IPS tem reforçado a sua capacidade de investigação e de 
prestação de serviços, quer a empresas, quer no relaciona-

mento com entidades do terceiro setor. Na tabela seguin-
te apresentam-se os montantes envolvidos e o número de 
projetos desenvolvidos nesta última década.

Tipologia de projetos Número Financiamento 

Prestação de Serviços a Empresas 300 800.000

Projetos com entidades públicas  
e sociais

240 5.400.000

Projetos de Investigação 60 1.800.000

Total 595 8.000.000

Tabela 4 – Projetos realizados e financiamento envolvido

Os dados apresentados são bem elucidativos da importân-
cia, quer em termos financeiros, quer na capacidade de 
transferência de conhecimento e tecnologia, que a realiza-
ção de projetos assume nas atividades do IPS. Foram cons-
truídas competências significativas nos docentes, fruto da 
sua qualificação, cuja percentagem de doutorados se situa 
na ordem dos 60%, e da sua especialização, resultantes da 
experiência profissional adquirida em contexto laboral 
nos mais variados setores de atividade, mobilizáveis para 
todos estes projetos. Ao mesmo tempo organizaram-se as 
atividades de investigação em redor de Centros de Inves-
tigação e Prestação de Serviços (CIPS2), existindo neste 
momento nove centros homologados em todas as áreas de 
conhecimento do Instituto. 
As áreas da energia e sustentabilidade assumem um papel 
relevante, com dois projetos H2020, um deles coordena-
do pelo IPS, no valor de cerca ade 4,3 milhões de euros; 
vários projetos europeus e nacionais, bem como prestação 
de serviços na área da certificação de edifícios e qualidade 
do ar e formação para as Agências de Energia; e projetos 
em parceria com as autarquias da região. Na área das com-
petências digitais, especialmente na formação de jovens, 
destacam-se projetos em parceria com a Google e a SIC 
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Esperança. Este projeto permitiu formar mais de 6.000 
jovens em programação e robótica, com impacto signifi-
cativo no sucesso escolar, com abrangência continental e 
insular. 
Também na área das competências digitais merece desta-
que a reconversão de desempregados para as áreas TICE, 
em parceria com o IEFP, que permitiu formar cerca de 150 
licenciados oferecendo-lhes uma nova oportunidade pro-
fissional. 
Na área da Saúde há a destacar o trabalho realizado nas 
áreas da saúde mental, da mutilação genital feminina, da 
terapia da fala e da construção de referenciais de diagnós-
tico na área e do projeto da Vocologia do Fado, bem como 
dos trabalhos associados ao movimento humano, com 
projetos impactantes como comprova o caso do SPLIT, em 
parceria com o ACES Arrábida. 
Esta capacidade de projeção ultrapassa as fronteiras na-
cionais. Existe uma forte tradição de cooperação com os 
países da CPLP, em especial com África, reforçada nos úl-
timos anos com dois projetos relevantes, na área da for-
mação de professores do Ensino Primário, que envolvem 
mais de 15.000 docentes, nas várias províncias angolanas, 
com financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian e do 
Banco Mundial.
Promover o empreendedorismo sempre esteve presente 
nos objetivos do IPS. A expressão mais visível desta es-
tratégia reside na participação no Projeto Poliempreende, 
que envolve os politécnicos portugueses, e que se constitui 
como a maior rede de empreendedorismo a nível nacio-
nal. Este projeto permitiu um forte reconhecimento do 
IPS, que obteve dois primeiros lugares e um terceiro no 
concurso nacional, para além do reconhecimento da CO-
TEC, em 2013, com os prémios ‘Estratégias de Fomento do 
Empreendedorismo´ e ‘Estratégias de Comercialização da 
Tecnologia’. O aprofundamento destas atividades conduziu 
à criação da Incubadora de Ideias IPSartUp, que já acolheu 

mais de 20 projetos e alberga três projetos internacionais 
no âmbito do projeto Start UP Visa, revelador da capacida-
de de atração internacional do IPS para projetos empreen-
dedores e que contribuem para que o IPS se torne cada vez 
mais numa Universidade Empreendedora.
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Processo de 
internacionalização  
do IPS

A 
internacionalização constituiu desde sempre 
uma linha estratégica do IPS, quer ao nível da 
mobilidade de estudantes e de pessoal, quer 
ao nível da cooperação com a CPLP.

Os primeiros projetos internacionais são relativos à ca-
pacitação na área da educação e tiveram início na ESE, 
logo em 1987, com o apoio do Instituto de Cultura e Lín-
gua Portuguesa e da Fundação Calouste Gulbenkian. Em 
2000, o IPS integrou uma ação alargada em Timor-Leste, 
que envolveu a ESE e a ESCE. Esta vocação formativa tem 
sido continuada até ao presente, por meio de inúmeros 
projetos ao longo do tempo, com fontes de financiamento 
diversificadas, nomeadamente Banco Mundial, Fundação 
Calouste Gulbenkian, Instituto da Cooperação Portuguesa 
e Governo de Angola. Estão atualmente em curso progra-
mas plurianuais em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique.
No que respeita a parcerias institucionais, a atividade do 
IPS é igualmente rica e diversificada. Enquanto membro 
do CCISP, o IPS faz parte da EURASHE desde a sua funda-
ção, em 1990, tendo ocupado a presidência (Duarte Silva, 
1996-1998) e a vice-presidência (Armando Pires, 2016-). 
O atual presidente do IPS, Pedro Dominguinhos, é mem-
bro do Follow-Up Group do Processo de Bolonha, em re-
presentação do CCISP. Ainda através do CCISP, o IPS man-
tém presença na UASnet, e na AULP, além de ser membro 
de um conjunto de outras associações nas diferentes áreas 
de atividade das Escolas, tais como: ASIBEI e SEFI (enge-
nharias); COHEHRE e RACS (saúde); ETEN (formação de 
professores); Businet, IBWN e rede dos Jogos Internacio-
nais de Gestão (ciências empresariais). No âmbito destas e 
de outras organizações, parcerias, convénios e programas 
de mobilidade, o IPS e as suas Escolas têm desenvolvido 
inúmeros projetos de investigação e de ação ao nível euro-
peu e internacional.
Em termos de mobilidade, as sucessivas Presidências do 
IPS incentivaram desde sempre os projetos de intercâm-
bio da iniciativa das Escolas, apoiando a mobilidade de 

docentes, não docentes e estudantes em instituições par-
ceiras. A fim de facilitar o reconhecimento académico, as 
Escolas procederam em 2001 à organização dos cursos em 
ECTS, o que permitiu a emissão de classificações com base 
na escala europeia de comparabilidade académica, a dis-
ciplinas obtidas em mobilidade, até à reorganização dos 
cursos no âmbito do Processo de Bolonha.
À participação nos programas europeus de mobilidade, 
desde 1989, o IPS veio acrescentar, a partir de 2008, a 
participação nos vários programas de mobilidade para a 
América Latina, com financiamento do Banco Santander e, 
ainda, o envolvimento no Programa de Mobilidade de es-
tudantes entre o CCISP e o Instituto Politécnico de Macau. 
Com a aprovação de projetos ao abrigo do International 
Credit Mobility (ICM) do programa Erasmus+, que passou 
a oferecer oportunidades de intercâmbio com organiza-
ções fora do espaço Europeu, a mobilidade e as redes de 
conhecimento conseguiram uma nova alavanca financeira, 
nomeadamente para o Canadá, Uzbequistão e Ucrânia, que 
se espera permita cimentar importantes parcerias em di-
ferentes áreas da Engenharia. 
Em Portugal, a internacionalização do Ensino Superior, 
impulsionada pelo Processo de Bolonha, assumiu novos 
contornos com o novo regime jurídico da avaliação da qua-
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lidade do ensino superior e a instituição da A3ES, em 2007. 
A internacionalização das Instituições de Ensino Superior 
(IES), para além de decisão estratégica internamente as-
sumida, passou assim a constituir imperativo legal para a 
acreditação dos ciclos de estudo do Ensino Superior. Foi 
neste quadro que o Contrato de Confiança com o Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), assina-
do em 2010, estabeleceu objetivos para 2010-2013 preven-
do, entre outros, o incremento de atividades de internacio-
nalização, em contrapartida ao reforço das transferências 
do Orçamento do Estado (OE), no caso do IPS, de cerca de 
10% em 2010. É neste contexto, em que os períodos de mo-
bilidade internacional assumem crescente relevância para 
o perfil dos diplomados1, que o IPS encara a mobilidade de 
estudantes e de pessoal como um primeiro passo no cami-
nho para formas mais profundas e complexas de relaciona-
mento internacional através de projetos de cooperação e de 
investigação, ou da atribuição de duplas titulações.

1 Veja-se a este propósito o estudo preparado para a Comissão Europeia, 
em 2014, ‘The Erasmus Impact Study - Effects of mobility on the ski-
lls and employability of students and the internationalisation of higher 
education institutions’. 

Estruturas organizativas até 2006

Até 2006, as atividades de índole internacional funciona-
vam com base nas Escolas que, progressivamente, a partir 
de 1998/99, foram criando estruturas para a integração 
de projetos de intercâmbio e de programas comunitários, 
como o Erasmus, o Minerva, o Língua, o Tempus, o Grund-
vig, o Vulcanus e o Petra e programas de cooperação com a 
CPLP. Há ainda a referir a participação da ESCE nos Jogos 
Internacionais de Gestão, com início em 1999, no âmbi-
to da disciplina de Simulação Empresarial e, na ESS, os 
programas intensivos, que foram determinantes no seu 
processo de internacionalização e de participação em re-
des, incluindo a construção de currículos. Os programas 
europeus eram, no entanto, geridos centralmente ao nível 
da Presidência, através do Gabinete de Relações Externas 
(GIRE), criado em 1999. Durante este período, o IPS ge-
riu os programas SOCRATES (1994-1999) e SOCRATES II 
(2000-2006).

A política e a organização 
da internacionalização a partir de 2006

Em 2006 inicia-se o primeiro mandato do presidente Ar-
mando Pires, que ficou marcado pela definição de políticas 
orientadas para o desenvolvimento de uma identidade e 
marca IPS, otimização dos recursos, reforço das estraté-
gias de comunicação e de internacionalização, bem como 
de promoção e apoio à investigação. Tais políticas impli-
caram o desencadear de atividades transversais às Escolas, 
com a harmonização de procedimentos e centralização de 
serviços que vieram a concretizar-se na criação das atuais 
unidades funcionais comuns.
A primeira decisão nesta matéria foi a extinção do GIRE e a 
subsequente criação do GI.COM/IPS e do CIMOB/IPS, au-
tonomizando desta forma as estratégias de internaciona-
lização e de comunicação, até aí conjuntas. O CIMOB/IPS 
foi o primeiro serviço a ser centralizado, constituindo-se 
como a primeira unidade funcional comum. O processo 
ocorreu durante o ano de 2006, com a colaboração dos do-
centes e do pessoal técnico das Escolas alocado às ativida-
des de mobilidade. 

A partir de janeiro de 2007 o CIMOB/IPS passou a funcio-
nar em instalações próprias, com pessoal técnico espe-
cializado e com uma estrutura de coordenação integrando 
os docentes coordenadores da mobilidade das Escolas. O 
funcionamento do Centro exigiu a revisão do regulamen-
to de mobilidade internacional do IPS e a elaboração de 
um conjunto de instrumentos e procedimentos para uma 
mobilidade e um reconhecimento académico de qualida-
de, que culminou com a publicação, em 2013, do Manual 
de Apoio à Gestão da Mobilidade. Este documento global 
enquadrador foi objeto de sucessivas atualizações decor-
rentes de alterações legislativas e procedimentos diversos, 
associados à implementação de uma política de qualidade 
e melhoria contínua, como por exemplo o modelo de pro-
cedimentos para organização de eventos internacionais, 
no âmbito do CIMOB/IPS, e a definição de fluxograma re-
lativo ao processo de mobilidade incoming dos estudantes 
Erasmus +, em articulação com as Escolas e os serviços im-
plicados.
A entrada em funcionamento do CIMOB/IPS coincidiu 
com o início do novo programa europeu Aprendizagem ao 
Longo da Vida (2007-2013) e regeu-se pelo Erasmus Uni-
versity Charter (EUC) 2007, extended, atribuído ao IPS pela 
Comissão Europeia. Este período foi caracterizado por: 
oferta ao conjunto dos estudantes incoming do módulo de 
língua e cultura portuguesa; cooperação com as Associa-
ções de Estudantes/AAIPS no acolhimento e integração 
dos estudantes; expansão dos acordos bilaterais nas áreas 
de estudo das Escolas; aplicação do Programa de Apoio 
Financeiro à Mobilidade Internacional (PAFMI) como 
complemento às bolsas da Agência Nacional PROALV; 
alargamento da mobilidade ao pessoal não docente; arran-
que das Semanas Internacionais do IPS; início das bolsas 
luso-brasileiras com financiamento do Banco Santander, 
em 2008, e da mobilidade ibero-americana, em 2011; par-
ticipação no Consórcio Erasmus Al Sud, juntamente com as 
universidades de Lisboa, Évora e Algarve e os politécnicos 
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de Beja e Setúbal e um número alargado de empresas, que 
foi firmado em fevereiro de 2012 e veio a merecer nova 
acreditação e alargamento nos anos seguintes, mantendo-
-se até à atualidade. 
A partir de 2014/2015 assiste-se a uma alteração dos pro-
gramas e tipologias de projetos europeus que afetou, no-
meadamente, os Programas Intensivos e as Parcerias 
Leonardo. Contudo, com esta alteração abriram-se outras 
oportunidades de desenvolvimento de novas alianças e de 
aprofundamento de redes, nomeadamente através da Ação 
Chave 2 e do Desporto. Neste novo quadro de apoio foram 
apresentadas 75 candidaturas ao Programa Erasmus +, das 
quais foram aprovadas duas candidaturas do instrumento 
ICM, oito Parcerias Estratégicas, um projeto de Reforço de 
Capacidades no Domínio do Ensino Superior e um ao Des-
porto, para além de 10 projetos de mobilidade ao abrigo da 
Ação Chave 1 geridos pelo IPS ou através do Consórcio Eras-
mus Al Sud.
Verificou-se, entretanto, o reforço da oferta de módulos 
internacionais, a assinatura de acordos de cursos em du-
pla titulação ou em parceria com instituições estrangeiras, 
nomeadamente com a University of Warmia and Mazury in 
Olsztyn (UWM), com a Tianjin University of Traditional 
Chinese Medicine (TUTCM) e com a Universidade Tecno-
logia Federal do Paraná (UTFPR) e que já proporcionaram 
a dupla titulação a um diplomado na área da Informática. 
Em 2018 foi inaugurada a primeira Oficina Lu Ban Portu-
guesa, com um laboratório de robótica industrial.
Com a publicação do estatuto do Estudante Internacional e 
respetivo Regulamento interno, em 2014, o IPS regulou as 
condições de ingresso de estudantes estrangeiros, tendo, 
adicionalmente, estabelecido um protocolo com o Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (INEP), que regula o acesso aos cursos do IPS dos 
detentores do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 
no Brasil.

Entretanto, a formação em Língua e Cultura Portuguesa 
para estudantes incoming passou a estar disponível nos 
dois semestres letivos. Paralelamente, iniciou-se a for-
mação em Inglês para todo o pessoal, a fim de promover a 
disponibilização de Unidades Curriculares nessa língua, e 
que abrange já cerca de 300 pessoas. 

A evolução da mobilidade internacional 

Entre os anos letivos de 1997/1998 e 2005/2006, estive-
ram em mobilidade outgoing 164 estudantes, verificando-
-se uma tendência para um crescimento a partir de 2001, 
apenas interrompido no ano letivo de 2004/2005, período 
em que se verificou um decréscimo de 23%, logo ultrapas-
sado no ano letivo seguinte (Gráfico 1). 

Neste período verifica-se que o número de estudantes re-
cebidos é, na generalidade, superior ao de enviados, que 
apresenta também uma tendência crescente.  
Em 2004/2005 os estudantes em mobilidade represen-
tavam 0,39% do número de inscritos nos cursos do IPS. 
Já em 2017/2018, e incluindo as mobilidades ao abrigo do 
Programa Santander e outras mobilidades de curta dura-
ção, essa percentagem passou para 2,27%. 
Conforme mostra o Gráfico 2, a mobilidade Erasmus em 
conjunto com as bolsas Santander (América Latina) e ou-
tras mobilidades de curta duração, apresenta a mesma ten-
dência de crescimento do período anterior. 

Gráfico 2 – Evolução do número de estudantes em mobilidade outgoing  
e incoming – 2008-2018

Relativamente à mobilidade global do IPS (medida através 
da inclusão dos fluxos de mobilidade outgoing e incoming 
de docentes, não docentes, estudantes e diplomados), os 
valores são importantes, conforme gráfico abaixo. 

Conclusão

A estratégia de internacionalização, acompanhando ten-
dências europeias e nacionais e condicionada, em parte, 
por pressões externas como atrás mencionado, tem vindo 
a ser integrada de forma consistente na agenda interna da 
comunidade IPS. O devido acompanhamento das ações 
realizadas e a introdução de ações de melhoria contínua 
tem permitido uma evolução positiva nesta área. 
Assim, os dados disponíveis indiciam uma tendência para 
o crescimento sustentado dos números da mobilidade, 
com a integração progressiva dos trabalhadores não do-
centes. Os progressos têm sido facilitados por um conjunto 
de medidas, tais como: reforço do número de trabalhado-
res e maior especialização do CIMOB-IPS; introdução de 
um orçamento competitivo interno, associado aos resul-
tados da mobilidade em cada Escola; introdução de meca-
nismos negociais com cada Escola e atribuição de bolsas 
de mobilidade a concurso; implementação alargada do 
Suplemento ao Diploma; inclusão da AAIPS nas atividades 
de acolhimento e integração dos estudantes em mobilida-
de; sessões de partilha de experiências de mobilidade e de 
testemunhos a nível de estudantes, trabalhadores docen-
tes e não docentes; sessões de divulgação dos programas de 
mobilidade de estudantes, a nível dos cursos das Escolas; 
utilização das redes sociais para dinamizar a mobilidade, 
nomeadamente dos estudantes; criação do site Study in 
Setúbal; participação em Salões Internacionais de divulga-
ção da oferta formativa e oportunidades de prossecução de 
estudos em Portugal; atribuição de bolsas para divulgação 
de resultados de investigação (RAADRI); reconhecimento 
dos períodos de mobilidade em sede de avaliação dos tra-
balhadores.

Gráfico 1 – Evolução do número de estudantes em 
mobilidade Erasmus entre 1997/1998 e 2005/2006

Gráfico 3 – Evolução da Mobilidade global IPS – anos de 2008 a 2018.
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Entrevista  
Pedro Dominguinhos 
Presidente do IPS
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es Um estudo recente em que participaram 12 institutos 
politécnicos, entre os quais o IPS, revelou o enorme 
impacto destas instituições ao nível da economia na-
cional. Quais as conclusões que considera mais rele-
vantes deste estudo?
A principal conclusão é, sem dúvida, alguma o impacto na 
economia local ao nível dos concelhos onde os politécnicos 
estão implantados. É uma conclusão transversal ao país, 
com impactos diferenciados de acordo com a população e o 
nível de vida em cada um desses concelhos, mas o impacto 
na economia e a diferença que os politécnicos fazem nas 
regiões é a conclusão mais importante. 

Uma segunda dimensão tem a ver com a criação de em-
prego. Os politécnicos, pela atividade económica gerada 
pelos docentes, não docentes e estudantes, criam siner-
gias, criam dinamismo na economia local e, desse ponto 
de vista, a criação de emprego local é muito relevante. A 
conjugação desses dois fatores faz com que o peso do PIB 
regional seja muito, muito importante, podendo chegar 
aos 10%, que é o caso mais extremo a nível nacional, de-
signadamente em Bragança. Do ponto de vista de dina-
mismo das regiões, o que os politécnicos demonstram é a 
capacidade de atração de jovens e, com maior impacto, em 
regiões mais deprimidas. 
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Neste quadro que acabou de traçar, como avalia 
o impacto do Instituto Politécnico de Setúbal?
O Instituto Politécnico de Setúbal está localizado numa re-
gião que tem um dinamismo económico muito relevante e, 
desse ponto de vista, o peso económico está mais diluído 
porque nos nossos concelhos temos dos maiores exporta-
dores a nível nacional. Eu destacaria como mais relevante 
a criação de emprego. Pelo estudo, o Politécnico de Setú-
bal é a segunda instituição com mais emprego criado nos 
concelhos onde está implantado, o que é muito impor-
tante porque se refere a emprego qualificado; evidencia 
ainda uma outra dimensão – o emprego qualificado bem 
pago, com direitos e não precário. Isso significa que estas 
instituições conseguem fazer um upgrade do emprego e da 
qualificação gerada no território; para além de todos os 
serviços que poderão prestar numa economia baseada no 
conhecimento.

Ainda mais recentemente a Times Higher Education 
avaliou o IPS como estando entre as melhores insti-
tuições do Ensino Superior da Europa nas dimensões 
de Ensino-Aprendizagem. O que é que esta avaliação 
representa para o futuro do Politécnico de Setúbal?
Foi a primeira vez que o Politécnico de Setúbal participou 
num ranking internacional. Nós sabemos que os rankings 
têm um conjunto de dimensões e temos que saber lê-los 
de acordo com essas dimensões. Foi também uma forma 
de nos compararmos com outras instituições e, neste caso 
concreto, em dimensões do ensino-aprendizagem permi-
tindo não só perceber o nosso posicionamento face a outras 
instituições, como identificar onde podemos melhorar. 
Naturalmente sendo um instituto com apenas 40 anos não 
nos podemos comparar com instituições como Oxford ou 
Cambridge, com uma tradição completamente distinta. 
O que é mais relevante neste ranking é a dimensão do en-
volvimento que advém, por um lado, da perceção que os 
estudantes têm do que é estudar no Instituto – foi feito um 

inquérito aos estudantes - por outro, da recomendação que 
os Alumni fazem do Instituto. E, por fim, a dimensão do re-
conhecimento do mercado de trabalho evidenciando que o 
Politécnico de Setúbal está em 23.º lugar entre as centenas 
de instituições que participaram no ranking. 
São dimensões em que o IPS tem vindo a apostar nos últi-
mos anos – a relação com os Alumni e a promoção da em-
pregabilidade. O nosso investimento está a produzir resul-
tados e isto também é um sinal muito claro pois, quando 
colocamos um esforço organizacional em questões espe-
cíficas conseguimos obter reconhecimento. Os resultados 
também nos mostram que a investigação é uma das dimen-
sões em que temos que investir mais nos próximos anos.

Como é que tem sido a evolução da oferta formativa 
e o número de estudantes nos últimos anos?
Em Portugal, como em todo o mundo, nesta segunda dé-
cada do século XXI vivemos dois períodos completamente 
distintos. Até 2013/2014, fruto da intervenção e do resgate 
financeiro vivenciámos uma redução drástica do número 
de estudantes no Politécnico de Setúbal; chegámos aos 
5000 estudantes, algo impensável já que nos anos anterio-
res nunca tínhamos tido um número tão baixo. Desde 2014, 
devido à recuperação económica, mas não apenas, porque 
quando nos comparamos com outras instituições, cresce-
mos em número de estudantes acima da média nacional e 
acima da maior parte das instituições, mesmo aquelas lo-
calizadas numa proximidade geográfica como o Politécnico 
de Lisboa. Passámos de cerca de cinco mil estudantes para 
quase sete mil estudantes no ano de 2018. Portanto existe 
um impacto muito significativo com dois grandes respon-
sáveis por este crescimento. Em primeiro lugar os Cursos 
Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), uma aposta 
que o Politécnico de Setúbal iniciou em 2015 e que atual-
mente já representa mil estudantes; e os mestrados que, 
nos últimos anos, têm reforçado o número de estudantes. 
Raramente ultrapassávamos os oitocentos estudantes e 

atualmente temos, de uma forma consistente a frequentar 
um mestrado, cerca de mil estudantes. 
Assistimos também a uma recuperação do número de es-
tudantes nas licenciaturas, com a maioria a preencher a 
totalidade das vagas colocadas a concurso. Devo sublinhar 
a importância do Concurso de Maiores de 23 Anos e dos 
titulares de CTeSP no recrutamento de estudantes, revela-
dor da importância da formação dirigida a novos públicos, 
especialmente a população ativa e os estudantes do ensino 
profissional. 
Ao mesmo tempo houve uma reconfiguração da oferta for-
mativa com novos cursos, quer de licenciatura, quer de 
mestrado, em muitos casos em parceria com outras ins-
tituições, como por exemplo o Mestrado em Enfermagem 
em parceria com a Universidade de Évora, o Politécnico de 
Castelo Branco, o de Portalegre e o de Beja. Este trabalho 
conjunto revela bem as vantagens da capacidade de arti-
culação e de funcionamento em rede: nós tínhamos dois 
mestrados das sete especialidades existentes e passámos 
a oferecer cinco especialidades; o que significa ter agora 
cerca de 140 estudantes quando o Instituto nunca ultra-
passava os 40 nesses mesmos mestrados. Recentemente 
foi aprovado mais um mestrado na área do turismo, bem-
-estar e saúde, promovido em parceria por três escolas: a 
Escola Superior de Ciências Empresariais, a Escola Supe-
rior de Saúde e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do 
Estoril. É mais um exemplo de dinâmica das parcerias no 
território que é crucial sobretudo para responder aos de-
safios da região e dos territórios. 

Está atualmente no seu segundo mandato. O que é 
que considera ter marcado mais a sua governação do 
IPS ao longo destes anos e como se posiciona hoje o 
IPS no panorama regional, nacional e mesmo inter-
nacional?
Estamos a falar de cerca de cinco anos de mandato com o 
lema essencial e assumido na minha primeira candidatura 

- ser um parceiro da região. Sem dúvida alguma que esta li-
gação à região, este maior envolvimento e maior permeabi-
lidade entre o Instituto, as suas escolas, e os diferentes ato-
res regionais, sejam empresas, sejam instituições de saúde 
ou de serviço social, têm marcado de uma forma indelével 
esses últimos cinco anos aproveitando, naturalmente, todo 
um trabalho muito significativo que vinha de trás. 
Existiu uma nova abordagem traduzida pelo desempenho 
dos docentes, dos não docentes e dos estudantes que tem 
sido muito relevante e hoje em dia o Politécnico tem ín-
dices de notoriedade muito superiores àqueles que tinha 
há cinco ou há 10 anos. Esse trabalho muito significativo 
tem-se constituído como uma mais valia, conseguindo-se, 
ao mesmo tempo, um aumento significativo do número de 
estudantes, fruto também dessa notoriedade e da recupe-
ração do número de estudantes. 
Há um segundo aspeto que eu gostava de referir que se 
prende com uma aposta inequívoca na investigação. Nós 
hoje em dia temos muitos mais projetos de investigação 
europeus, aprovados, ou seja, nós gerimos dois projetos 
financiados pelo programa H2020; temos aumentado de 
uma forma significativa a relação quer com instituições 
nacionais, quer com instituições internacionais. Os pro-
jetos de formação de professores em Angola e o projeto 
Gen10s de formação em programação Scratch, dinamiza-
dos pela Escola Superior de Educação; a oficina Lu Ban, 
construída e dinamizada pela Escola Superior de Tecnolo-
gia de Setúbal; um acordo que assinámos com a Hovione 
na área da química para a formação de técnicos especia-
lizados da empresa, bem como um conjunto de trabalhos 
e projetos que estão a ser organizados com empresas da 
região, revelam o bom dinamismo dos centros de inves-
tigação. Tudo isto evidencia a relevância da relação muito 
qualificada, resultante da qualificação dos docentes, e ex-
tremamente relevante nos últimos anos. Atualmente te-
mos praticamente 60% dos docentes doutorados a tempo 
integral o que é uma mais valia a destacar para os trabalhos 
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mais qualificados e para os projetos de intervenção que são 
muito significativos.

Na ligação à comunidade, não referiu a dimensão 
cultural. É secundarizada? 
Não, apesar de não ter especificado designadamente essa 
questão, os nossos projetos culturais e de intervenção 
social têm vindo a ganhar uma dimensão e uma projeção 
muito significativa, pois temos um conjunto de iniciativas 
claramente marcantes na comunidade. Talvez o exemplo, o 
expoente mais evidente, seja o Teatro Politécnico, que co-
meçou com um projeto há cinco anos e que hoje em dia tem 
uma extensão muito forte. Isto revela uma outra questão: 
precisamos de tempo para que os projetos se consolidem. 
Naturalmente que assim que temos um projeto desejamos 
que ele tenha projeção, mas necessitamos criar as condi-
ções internas. Se olharmos para a sustentabilidade do pró-
prio campus, vemos que, a par das atividades que realiza-
mos no nosso quotidiano, no Instituto e, cada vez mais, na 
relação com a comunidade, decorre um conjunto de inicia-
tivas com a participação dos docentes, dos estudantes e dos 
não docentes que têm uma consciência, eu diria ambiental 
e de sustentabilidade cada vez maior e muito significativa: 
ciclo de debates culturais, palestras e lançamentos de li-
vros. Devo ainda referir uma intervenção no espaço físico 
do campus com a colocação de cinco esculturas realizadas 
no âmbito de um protocolo realizado com a Faculdade de 
Belas Artes, da Universidade de Lisboa, que reforçará a di-
mensão cultural e a própria vivência do campus.

A internacionalização e a mobilidade são indicado-
res de afirmação das instituições do ensino superior, 
quer no âmbito da oferta formativa, quer no âmbi-
to da investigação. Ao longo dos anos que medidas 
é que tomou o IPS no sentido de atrair o maior con-
tingente de estudantes internacionais e também o 
que é que tem feito para aumentar a mobilidade da 

comunidade do IPS: professores, estudantes e traba-
lhadores não docentes? 
O Instituto desde há cerca de dez anos que tem um conjun-
to de iniciativas que de uma forma integrada pretendem 
promover a internacionalização e que eu posso apresen-
tar em três dimensões: a mobilidade, a investigação e as 
redes internacionais. Ao nível da mobilidade, temos um 
contingente muito relevante de estudantes Erasmus e de 
estudantes internacionais. Para o crescimento consistente 
de estudantes Erasmus, nas diferentes escolas e nos dife-
rentes cursos, tem contribuído a oferta de módulos inter-
nacionais lecionados em inglês. Esta oferta foi iniciada na 
Escola Superior de Ciências Empresariais e será estendida 
a quatro escolas, a partir do próximo ano letivo. Natural-
mente que temos que balancear esta opção porque isso 
significa lecionar em inglês e, portanto, significa duplicar 
cursos. Aqui o nosso desafio, e que gostaríamos de im-
plementar de uma forma mais consistente nos próximos 
anos, é que os próprios estudantes portugueses integrem 
essas aulas e tenhamos verdadeiras turmas multiculturais 
e bilingues; isto é um desafio porque sabemos que alguns 
estudantes portugueses têm dificuldades na língua inglesa, 
mas é crucial fazermos uma maior integração porque per-
mite uma maior interação. Esta mobilidade internacional 
a nível global, juntando os estudantes no mesmo espaço 
e com o mesmo currículo, promoverá a interação de es-
tudantes portugueses com os estudantes internacionais e 
vice-versa, facilitando, entre outras, o desenvolvimento 
das competências linguísticas. 
Ao mesmo tempo e de forma a dotar os docentes e não do-
centes com competências em inglês, desde há três anos 
que o Instituto oferece um curso online para formação e 
reforço das competências em inglês; esta é uma opção cru-
cial, sendo já cerca de 300 as pessoas que beneficiaram 
dessa mesma formação. O mesmo se passa com oferta de 
cursos em francês em parceria com a Câmara de Comér-
cio Luso-Francesa e de mandarim que iniciámos este ano 

O que representam estes 40 anos de história? 
Significa um grande orgulho para a região e sobretudo 
reconhecimento de todas as pessoas que contribuíram 
para que mais de 20 mil pessoas, homens e mulheres, 
se tenham diplomado, para que o Politécnico de Setú-
bal se tenha afirmado na região e sobretudo para que 
tenha cumprido a sua missão de promover a coesão e 
o desenvolvimento regional e acima de tudo promover 
uma maior inclusão de pessoas com condições econó-

micas e sociais mais desfavorecidas. Significa, final-
mente, o contributo como elevador social para cons-
truir uma sociedade mais justa. 

Significa que vale a pena estar aqui...
Mais do que valer a pena, é um orgulho enorme estar 
aqui pois temos um conjunto de razões científicas, pe-
dagógicas e emocionais que significam ser feliz e con-
tribuir para a coesão da região.
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letivo. Tem havido também um reforço das competências 
linguísticas e culturais com a oferta de cursos de português 
e de cultura portuguesa para estrangeiros. 
Ao nível dos docentes e dos projetos de investigação, temos 
um programa de apoio à investigação (RAADRI) abrangen-
do praticamente todos os docentes que desejem apresentar 
comunicações em eventos científicos internacionais. Este 
programa tem permitido o acesso às bolsas de mobilida-
de - e eu destaco que temos cerca de 50 bolsas anuais para 
docentes e 15 para não docentes para missões de formação 
ou de ensino no estrangeiro. Atualmente estamos numa 
fase de expansão, possibilitando aos docentes e não do-
centes usufruírem do contacto internacional. Esta expan-
são coloca-nos o desafio de ter uma visão muito mais es-
tratégica dessas missões e dessa formação. Refiro-me, em 
particular, à importância que estes contactos podem ter no 
fortalecimento das redes para angariar e desenhar proje-
tos, para reforçar relações institucionais e, sobretudo, para 
aumentar os cursos em dupla titulação a nível europeu, e 
porque é estratégico para o IPS, a nível de países da Améri-
ca Latina ou da Ásia. Fruto das últimas interações, estão em 
curso um número crescente de aprovações e candidaturas 
de projetos KA2 e KA3 com países como a Rússia, a Ucrânia 
e o Canadá; esta dispersão é muito importante porque se 
centra no foco estratégico quer das áreas científicas, quer 
das escolas. Este é um desafio em que continuaremos a 
apostar. A União Europeia lançou os primeiros resultados 
das candidaturas às Universidades Europeias, significan-
do que vai haver uma maior necessidade de interação e de 
criação de redes europeias. E nós temos que estar nesta li-
nha para apresentarmos candidaturas a esse projeto.

Referiu-se ao mandarim. Nos últimos três anos o IPS 
tem reforçado as suas relações com universidades 
chinesas, nomeadamente na área da tecnologia e da 
saúde. Pode falar-nos deste relacionamento com o 
Oriente?

Os politécnicos portugueses e o Politécnico de Setúbal têm 
uma relação duradoura com o Politécnico de Macau que é 
membro honorário do CCISP, e desde muito cedo o IPS de-
senvolveu um conjunto de relações, sobretudo de mobili-
dade e de visitas técnicas ao Politécnico de Macau. 
Importa não esquecer que a China, na sua iniciativa One 
belt, one road, definiu Macau como plataforma estratégica 
para o mundo que fala português, passando assim a ter uma 
abertura muito maior para os projetos com as instituições 
portuguesas e assumindo aqui as instituições de ensino su-
perior um papel crucial. A existência de um curso de Acu-
puntura no Politécnico de Setúbal, o primeiro em Portugal 
e na Europa ao nível da licenciatura, fez-nos compreender 
que a única forma de podermos robustecer a investigação 
e de fortalecer as relações internacionais era olhando, na-
turalmente, para quem faz a melhor acupuntura no mundo 
sendo, neste caso, as universidades chinesas. Desde mui-
to cedo tentámos encontrar parceiros. Coincidência feliz, 
contactámos com um português a fazer o doutoramento na 
Universidade de Tianjin. Naturalmente que esta circuns-
tância possibilitou uma maior aproximação, porque sa-
bemos que, do ponto de vista cultural, o relacionamento e 
a confiança são cruciais para se estabelecerem relações a 
nível comercial, industrial e neste caso científico. Apro-
veitando esta relação e a proximidade com o governo de 
Tianjin proporcionou-se uma visita à China e a partir daí os 
processos desenvolveram-se muito rapidamente, mais rá-
pido do que um processo planeado poderia antever. No es-
paço de um ano, desde a primeira visita até à concretização 
da oficina Lu Ban, o governo de Tianjin investiu cerca de 
600 mil euros no IPS, na área da robótica, o que foi funda-
mental. Já estamos a caminhar para duplas titulações, uma 
já está aprovada na área da acupuntura em que os estudan-
tes, fazendo um ano na Universidade de Tianjin, poderão 
ficar com o duplo grau, em Portugal e na China. 
Nos próximos tempos vamos ter outras atividades científi-
cas e de mobilidade, iremos receber professores chineses, 

não apenas na área da acupuntura, mas noutras áreas que 
são fundamentais, e também enviar estudantes e profes-
sores que podem fazer uma formação mais especifica em 
Tianjin.

Já se referiu mais do que uma vez à investigação. Que 
papel atribui ao IPS no sentido de reforçar a investi-
gação no panorama da intervenção regional, nacio-
nal e internacional.
Desde sempre a investigação assume-se como crucial 
numa instituição de ensino superior, fazendo parte da 
nossa missão. Por termos uma natureza binária, natural-
mente está consagrado no próprio RJIES dos Politécnicos 
aquilo que podemos designar de investigação aplicada, ex-
perimental, de desenvolvimento tecnológico. 
Nos últimos anos a investigação assumiu uma centralida-
de muito maior, motivada quer pelo aumento da qualifi-
cação do corpo docente – porque primeiro era necessário 
do ponto de vista académico qualificar o corpo docente – 
quer, simultaneamente, pelo assumir a responsabilidade 
que temos hoje em dia – sobretudo os politécnicos, mas 
todas as instituições de ensino superior – de ajudar os ter-
ritórios, as empresas, as instituições a encontrar soluções 
para os desafios que enfrentam num mundo cada vez mais 
digitalizado, mais globalizado, mais dinâmico e que neces-
sita de outras soluções que não as tradicionais. 
Hoje em dia as instituições de ensino superior são motores 
fundamentais dos ecossistemas regionais de inovação e, 
nesse sentido, o Politécnico de Setúbal tem também feito 
esse esforço. Eu recordo que nós, desde há alguns anos, te-
mos um conjunto de instrumentos internos de promoção 
da investigação, nomeadamente, o programa (RAADRI) de 
apoio à apresentação de trabalhos científicos em eventos 
internacionais; a redução de serviço docente para coorde-
nadores de projetos; as licenças sabáticas que iniciámos 
há quatro anos e que oferecem anualmente a possibilidade 
a 10 docentes de poderem concentrar-se em projetos de 

investigação muito concretos porque temos consciência 
que com o serviço docente de 12 horas por semestre é di-
fícil desenvolver essa investigação. Tem havido uma aposta 
muito forte do Estado nos centros de investigação. 
Eu assinarei em julho o primeiro edital para concursos de 
projetos de investigação dirigidos aos centros de investi-
gação do Politécnico de Setúbal; refiro-me a três proje-
tos até 50 mil euros e a cinco projetos de experimentação 
até cinco mil euros, numa lógica de aposta muito forte na 
investigação que é feita - e que naturalmente tem que ser 
feita de acordo com padrões europeus e internacionais re-
conhecidos - e por avaliação da Fundação para a Ciência e 
Tecnologia. Esta relação da investigação aplicada, o rela-
cionamento com as empresas e as organizações da região 
é cada vez mais relevante, com o desafio adicional que é o 
envolvimento dos estudantes nesses mesmos projetos de 
investigação; e nós temos excelentes exemplos no Politéc-
nico em que a intervenção dos estudantes é fundamental, 
porque lhes permite desenvolver competências de investi-
gação que são hoje em dia cruciais nos processos de acre-
ditação dos próprios cursos, ao mesmo tempo que permite 
a especialização em linhas de investigação para os próprios 
docentes e para os centros de investigação. 
A impossibilidade de, formalmente, lecionarmos ao nível 
dos doutoramentos limita a capacidade de utilizar os dou-
torandos como atores cruciais nos projetos de investiga-
ção, o que nos obriga a ter uma outra análise estratégica; os 
mestrados podiam servir para esta estratégia, mas aquilo 
que nós sabemos é que a maior parte dos nossos estudantes 
de mestrado, mais de 90% são trabalhadores estudantes, a 
não ser no caso dos cursos de educação - esses mestrados 
são exigidos para o acesso à profissão docente, configuran-
do mais um estágio do que propriamente um projeto de 
investigação aplicada ou de inclusão em linhas de investi-
gação predefinida pelos centros de investigação. 
Este é, assim, um desafio para os próximos anos e veri-
ficamos que tem crescido o número de projetos em que 
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existe interação com as organizações na procura de novas 
soluções, e que mostra ser um elemento muito relevante 
da capacidade de permeabilidade do Instituto com as ins-
tituições, sejam empresariais ou não, da região.

Referiu essas limitações em relação aos doutoramen-
tos, no entanto em 2018 foi criada a possibilidade dos 
politécnicos, cumprindo determinados requisitos, 
integrarem essa oferta formativa. Na sua opinião 
qual é o significado e o alcance desta medida legis-
lativa para o IPS?
Esta medida tem dois efeitos, um simbólico, outro de re-
conhecimento. Simbólico, porque nós somos o país que 
somos. A lei era clara dizendo que só as universidades é 
que podiam outorgar o grau de doutor. Agora, esta altera-
ção é um meio passo, porque falta naturalmente alterar a 
lei de bases do sistema educativo e o regime jurídico das 
instituições de ensino superior, que é uma das reivindi-
cações que estamos a fazer junto dos partidos para a poder 
incluir nos próximos programas eleitorais, e parece que vai 
ser incluída. Contudo, depois é necessária a alteração dos 
regimes jurídicos e da lei de bases do sistema educativo, a 
qual exige uma conjugação muito significativa de vontades, 
no parlamento e na votação. 
Essa questão simbólica é uma pedrada no charco no pa-
norama do ensino superior em Portugal, pois surge na 
sequência de uma avaliação que a OCDE fez ao sistema de 
ensino superior de investigação e inovação em Portugal. 
Foi a própria OCDE, nas visitas que fez pelo país inteiro, 
que o propôs, reconhecendo a capacidade de investigação 
dos politécnicos, ou seja, que estes conseguem reunir con-
dições para lecionar a nível dos doutoramentos. Sabemos 
que as condições são muito exigentes, mas esta exigência 
coloca-se para os politécnicos como para as universida-
des. Se aplicássemos, neste momento, os resultados pre-
liminares da avaliação dos centros de investigação a todo o 
sistema, teríamos muitas universidades que deixariam de 

to presidente do Politécnico de Setúbal: devem ser dou-
toramentos de interface, de interação com a região, com 
as organizações, mantendo sempre, como é óbvio, o nível 
de exigência do doutoramento que é a criação de novo co-
nhecimento. Isso é inegociável. Agora tem que haver uma 
outra abordagem, que já está testada em vários países eu-
ropeus e que o próprio relatório da OCDE reconhece ser 
fundamental, ou seja, termos mais doutores nas empresas, 
na administração pública, em outras organizações, para 
poderem responder aos desafios que hoje em dia a concor-
rência coloca.

A partir de 2018 assumiu a função de presidente do 
CCISP. Qual é a importância que o Conselho tem tido 
ao nível da discussão de políticas públicas do ensino 
superior? 
As discussões públicas são aquelas que nós firmamos nas 
posições que apresentamos. A intervenção do conselho 
coordenador é muito mais naquilo que eu denominaria, 
nos bastidores, ou seja, na capacidade de influenciar poli-
ticamente. Eu recordo, até porque fiz parte de uma comis-
são tripartida que acompanhou o processo de avaliação da 
OCDE, conjuntamente com o atual secretário de estado, o 
Prof. João Sobrinho Teixeira e com o Prof. Nuno Mangas, 
anterior presidente do CCISP, e percebemos a relevância 
de ter um conselho forte, coeso e que tenha objetivos es-
tratégicos muito claros. 
No conselho identificámos três ou quatro áreas cruciais de 
atuação e os resultados até agora têm sido alcançados. Tem 
havido uma capacidade muito forte, quer de negociação de 
posições públicas, pois as nossas propostas e recomenda-
ções têm sido, maioritariamente, aceites pelos diferentes 
decisores, permitindo uma afirmação clara de reconheci-
mento e notoriedade dos politécnicos nos últimos anos. É 
fundamental termos um órgão que pensa estrategicamente 
para o ensino superior. Os protocolos que firmámos com o 
Instituto de Emprego e Formação Profissional para forma-

ção de desempregados na área das competências digitais, 
e com o INA para levar a formação aos funcionários públi-
cos a todo o país, aproveitando a capilaridade da rede dos 
politécnicos, são exemplos da capacidade de afirmação do 
CCISP.
Um outro campo de afirmação do CCISP e dos politécnicos 
reside na avaliação das Unidades de I&D promovida pela 
FCT. Os resultados preliminares revelam um crescimento 
significativo das Unidades que receberão financiamento, e 
várias com a classificação de Excelente e Muito Bom.
É um trabalho muito árduo, muito exigente, é um trabalho 
que não se vê, ou seja, que só se concretiza quando conse-
guimos, ou não, as medidas, mas que obriga a muita ne-
gociação e a muito trabalho de análise prévio e a dialogar 
com um conjunto muito significativo de atores, mas que 
tem demonstrado ser reconhecido. Neste âmbito, talvez o 
exemplo mais paradigmático seja a Comissão de Educação 
e Ciência da própria Assembleia da República. Recente-
mente, quer o Prof. Alexandre Quintanilha, enquanto pre-
sidente, quer os membros dos outros partidos, reconhece-
ram a atitude profissional e o empenho do CCISP no rela-
cionamento, na produção de dados e no envio, em tempo 
útil, de relatórios que são nossa obrigação de acordo com o 
contrato de legislatura que assinámos com o Governo. Esse 
profissionalismo e essa presença são cruciais na afirmação 
da credibilidade e da coesão que o CCISP, hoje em dia, re-
presenta no panorama nacional.

No conjunto da União Europeia seis em cada 10 jo-
vens estão no ensino superior. Se falarmos de Portu-
gal só quatro em cada 10 jovens é que frequenta o en-
sino superior. A questão que lhe coloco é a seguinte: 
que estratégia é que preconiza o IPS para superar este 
atraso em relação ao conjunto da Europa?
Sabemos hoje que estudar mais compensa: quer seja numa 
fase inicial, ou seja, quando se termina o ensino obriga-
tório que em Portugal é de 12 anos, quer ao longo da vida, 

Escola Superior de Ciências Empresariais 

Desde a sua criação o lema foi inovação, e eu diria 
que é uma escola que se tem caracterizado pela sua 
capacidade de inovação nos cursos que oferece. 
Recordo que foi a primeira escola no ensino supe-
rior a oferecer um curso na área da Logística, foi o 
primeiro curso do ensino superior na área da Ges-
tão de Recursos Humanos e tem sido capaz de re-
novar essa inovação, quer na oferta formativa, quer 
também ao nível das metodologias pedagógicas que 
tem adotado. Isso significa também uma forte inte-
ração com o meio empresarial que é algo distintivo 
na Escola Superior de Ciências Empresariais. 

poder outorgar o grau de doutor e, em alguns casos, sobre-
tudo nas universidades privadas, estava em risco a própria 
denominação de universidade. Isto significa que os poli-
técnicos traçaram um caminho muito importante. Temos 
que ter a noção de que nós temos um sistema binário e os 
nossos doutoramentos serão aquilo que nós temos defen-
dido ao nível do CCISP, e que eu também defendo enquan-
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e estas são, para nós, áreas cruciais. Eu diria que há três 
estratégias fundamentais dirigidas a três públicos essen-
ciais. 
Uma tem a ver com um reforço dos Cursos Técnicos Su-
periores Profissionais. Esta opção tem-se revelado muito 
positiva porque significa atrair um número significativo 
de estudantes do ensino secundário profissional para o 
ensino superior. Também sabemos que vários institutos 
dependem dos cursos para alimentar as licenciaturas, com 
casos em que a correlação é de 100%. Mas na média do Po-
litécnico de Setúbal cerca de 55% dos estudantes que ter-
minam os CTeSP seguem para a licenciatura; isto significa 
que nos estamos a qualificar mais, e, quanto mais qualifica-
mos mais reforçamos as competências de empregabilidade 
e mais reforçamos a capacidade de ter um emprego mais 
digno, com mais direitos e, portanto, esta é uma questão 
fundamental que queremos incrementar. Temos falado 
intensamente com o Governo, no sentido de melhorar o fi-
nanciamento porque, neste momento, ainda só recebemos 
o financiamento do CTeSP da edição que já terminou em 
2018, e apenas 30% dessa edição; da edição que começou 
em 2018/2019 não recebemos qualquer financiamento. De 
acordo com as regras existentes não existe financiamen-
to para pessoas que têm mais de 29 anos, mas estamos a 
tentar modificar esta regra porque consideramos que de-
vemos financiar também pessoas que têm mais de 29 anos. 
Se defendemos a formação ao longo da vida não podemos 
recusar o financiamento a pessoas que têm 29 anos e que-
rem estudar. Isto é condenar, e nós em Portugal sabemos 
que é mesmo condenar, porque muitas pessoas que têm 
hoje 29/30/40 anos não tiveram possibilidade de estudar 
na altura própria.
Há uma segunda área que nós temos que discutir de uma 
forma aberta que tem a ver com o acesso dos alunos pro-
venientes do ensino secundário profissional ao ensino su-
perior - o modelo de acesso ao ensino superior, e não ape-
nas aos CTeSP, modelo que é credível, baseado em exames 

nacionais que podemos ter, ainda que possa ser objeto de 
crítica. Há países que, por exemplo, têm uma média que é 
garantida, que tem um grau de dificuldade que é constante 
ao nível dos anos e existem muitos exemplos, mas nós te-
mos um sistema de ensino que hoje em dia responde, aci-
ma de tudo, aos exames do ensino secundário.
Quando fazemos alterações curriculares através de ini-
ciativas como a de flexibilizar o currículo, as competên-
cias que os estudantes devem ter no final do 12º ano que, 
não sendo totalmente incompatíveis, criam tensões muito 
fortes entre preparar os estudantes para os exames e de-
senvolver as competências necessárias para um estudante 
ao nível da escolaridade obrigatória. Temos que discutir, 
de uma forma aberta, sem preconceitos, porque se lermos 
muita da opinião publicada, que é diferente da opinião 
pública em geral, verificamos que continuamos a ter um 
conjunto de pessoas com ideias elitistas e, permita-me ser 
muito duro, reacionárias face àquilo que é a possibilidade 
de todas as pessoas poderem aceder ao ensino superior. Eu 
recordo-me de um artigo recente, de alguém que dizia que 
todas as pessoas nos devem merecer a mesma considera-
ção e, em minha opinião, essa não é uma expressão que se 
utilize sobre o acesso ao ensino superior - é uma questão 
de direitos humanos. O que temos que promover é a equi-
dade. Nós não temos equidade neste momento e sabemos 
que em Portugal existe uma distinção muito clara entre 
quem tem menos recursos económicos e culturais para 
prosseguir estudos e é isto que não podemos aceitar. Com 
isto não quero dizer que todos tenham que ir para o ensino 
superior, mas deve existir possibilidade de escolha e muita 
gente não a tem, que é uma coisa completamente distinta; 
isto é algo que nós temos que alterar profundamente para 
ter um país mais coeso, mais inclusivo. 
Uma terceira área refere-se a um outro conjunto de pessoas 
que felizmente está a chegar ao ensino superior, designa-
damente pessoas com necessidades educativas especiais, 
para as quais o sistema não está totalmente preparado.  

conjunto interno e com as organizações. Esse é talvez um 
dos maiores desafios. 

Nem de propósito, as questões de responder aos desa-
fios. Aponta-se com muita regularidade que o ensino 
superior tem revelado por vezes alguma dificuldade 
em se associar ao tecido produtivo do país. Como é 
que o IPS tem tentado contrariar esta situação?
O IPS, inserindo-se no ensino politécnico, tem uma mis-
são diferenciada das universidades tradicionais. Ontem 
numa entrevista com um reitor brasileiro ele questionou-
-me se há uma academização dos politécnicos ou uma po-
litecnização das universidades. O que me parece que está a 
acontecer mais neste momento, fruto da mudança, é que 
muitas universidades estão com estratégias muito mais 
próximas do que são os Politécnicos do que propriamen-
te o inverso. Isto para dizer que o politécnico desde muito 
cedo, a diferentes níveis, teve a preocupação de interação 
com a comunidade, umas vezes mais bem conseguida, ou-
tras vezes com mais dificuldade. Refiro-me, por exemplo, 
ao desenho dos cursos que, ao longo dos anos, tem sido 
construído em estreita articulação com o tecido empresa-
rial de da região. 
Ontem li uma entrevista numa revista de logística que faz 
referência aos 20 anos do primeiro curso de Logística em 
Portugal, da Escola Superior de Ciências Empresariais, e 
recordo-me, recuando 20 anos, que percorri mais de 10 
mil km pelo país a falar com várias empresas, com vários 
empresários no setor da logística e distribuição. Nós fize-
mos um estudo prospetivo aos empresários e empresas da 
região, para percebermos as suas necessidades. Hoje em 
dia temos, perfeitamente enraizada, a existência de es-
tágios na maior parte dos cursos, ou na quase totalidade 
– nos CTeSP é obrigatório, faz parte do próprio modelo – 
e, para além disso, temos cada vez mais Alumni de várias 
áreas a colaborarem connosco na lecionação das unidades 
curriculares. 

Escola Superior de Educação

Pioneirismo e inclusão. Pioneirismo pelo des-
bravar de novos caminhos na educação, de novas 
temáticas que foram introduzidas e na sua relação 
sobretudo com a Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa. Inclusão pela capacidade que tem tido 
e continua a ter de incluir novos públicos, novas 
temáticas no ensino superior. 

Talvez os Politécnicos tenham um público mais heterogé-
neo que as universidades, porque têm uma percentagem 
maior de estudantes maiores de 23 anos, de titulares de 
CTeSP e que exigem respostas, eu diria, personalizadas. E 
este é um desafio muito forte pois, para além da questão 
do acesso e das regras, implica uma mudança interna nas 
instituições de Ensino Superior na resposta às exigências 
que esses novos públicos trazem. É também uma reflexão 
interna muito importante e nós estamos num caminho que 
é progressivo, nós não mudamos as metodologias peda-
gógicas por um despacho do presidente, e ainda bem que 
não, porque isso era perigosíssimo, mudamos por identi-
ficação das necessidades, por formação, por trabalho em 
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Talvez do ponto de vista pedagógico aquilo que é o expoente 
máximo a nível nacional, que é o curso CTeSP do programa 
BrightStart com a Deloitte, em que temos uma verdadeira 
parceria e um modelo dual construído para reforçar com-
petências de uma forma permanente, em que a Deloitte 
paga as propinas aos estudantes, dá-lhes uma bolsa e os 
envolve em projetos concretos com clientes reais Há uma 
preocupação muito forte ao nível dos modelos formativos 
mas também ao nível da interação com as empresas. Nos 
últimos cinco anos este tem sido um caminho muito sig-
nificativo que temos percorrido em relação com os centros 
de investigação, que congregam competências que, natu-
ralmente, têm que ser interligadas numa lógica multidis-
ciplinar. 
Nos últimos 15 dias, três semanas, tenho feito visitas quase 
semanais a diferentes empresas com pessoas de diferentes 
centros de investigação, desde a saúde à educação, pas-
sando pela tecnologia e pela gestão para tentar responder 
a desafios concretos de grandes multinacionais que estão 
na nossa região na sequência do open day que fizemos com 
a AISET. Nos últimos quatro, cinco anos o IPS angariou 
cerca de um milhão de euros de receitas de prestação de 
projetos às empresas e a outras organizações. Este é um 
exemplo muito claro. Um milhão de euros significa uma 
expressão significativa em áreas tão distintas como a robó-
tica ou a educação passando pela eficiência energética ou 
pela lombalgia ou ergonomia, o que revela que era algo que 
a priori, no que diz respeito às áreas da educação, não seria 
expectável. Mas não, antes pelo contrário, a Escola Supe-
rior de Educação é aquela que mais receitas próprias tem 
angariado com projetos internacionais nas áreas da com-
petência da própria escola. 

E nos últimos cinco anos tem-se consolidado também 
a iniciativa cenário da empregabilidade procurando 
uma grande aproximação entre a esfera empresarial 
e a academia. Pergunto: qual é a relação que encon-

e tem tomado algumas medidas. De forma resumida, 
o que é que tem sido feito de modo a tentar combater 
esta tendência que é naturalmente preocupante?
A primeira coisa que tem vindo a ser feita é tomar cons-
ciência do problema, e nós só podemos tomar consciên-
cia do problema com dados e com evidências. Nos últimos 
anos concretizámos um conjunto de recolha de informa-
ção estatística, de inquéritos aos próprios estudantes que 
abandonam o IPS e temos um sistema de monitorização 
em tempo real concebido para compreender essas situa-
ções em diferentes áreas de intervenção. Uma tem a ver 
com a questão económica e social e que depende muito 
pouco de nós; tivemos o maior abandono quando foi a cri-
se económica, temos menos abandono agora e adotámos 
algumas medidas ao nível do programa de atribuição de 
apoios sociais para estudantes carenciados, quer a nível 
de emergência, quer para aqueles que ficam sem direito a 
bolsa por ultrapassarem ligeiramente o limiar de corte do 
regulamento de bolsas. 
Há um outro conjunto de intervenções que tem a ver com 
vocação, ou seja, com desejos em termos de áreas científi-
cas, temos tentado encaminhar as pessoas para outros es-
tudos, outros cursos, outras áreas. 
Há uma terceira intervenção que depende claramente de 
nós no âmbito das condições pedagógicas, com oferta do 
curso em horário pós-laboral ou não; temos vindo a ter 
uma preocupação, com o programa de apoio ao estudante 
finalista (PAEF), que decorre numa época extraordinária 
em dezembro e que se tem revelado muito importante. Há 
70 a 80 estudantes que concluem o seu curso em dezem-
bro, o que significa não terem que pagar propinas mais um 
ano o que, quer queiramos quer não, constitui uma bar-
reira para a tipologia de estudantes do IPS; identificámos 
centenas de estudantes que abandonaram os estudos com 
uma ou duas unidades curriculares para concluir, ou por-
que mudaram de emprego, mas que estão na região, ou fo-
ram para o estrangeiro. Para esse efeito temos o programa 

plo cito a Carteira de Competências na Escola Superior de 
Educação, uma unidade curricular que promove o desen-
volvimento de competências transversais para a própria 
empregabilidade. 
A Semana da Empregabilidade tem uma particularidade:  
inclui também uma feira de emprego, em que durante dois 
dias os estudantes podem interagir com um conjunto mui-
to variado de empresas e que é neste momento a maior fei-
ra de emprego do país nas instituições do ensino superior. 
Esta interação permanente, o desenvolvimento dessas 
mesmas competências nos cursos e a adaptação dos cursos 
às necessidades do mercado de trabalho, tem contribuído 
para que o Politécnico seja o segundo a nível nacional com 
menor taxa de desemprego. Os dados mais recentes são de 
3,3% com vários cursos abaixo de 1,5%, e mesmo em áreas 
como a educação básica a taxa de desemprego é de 0%, 
porque naturalmente as pessoas desenvolvem outro tipo 
de competências que são fundamentais. 
Esta é uma preocupação muito forte pois somos ensino Po-
litécnico, o que significa que está presente na nossa mis-
são. Isto relaciona-se com a primeira pergunta que me foi 
colocada sobre a nossa classificação no Times Higher Edu-
cation relacionada com a questão do envolvimento que é 
permanente e existe desde o primeiro ano. As competên-
cias que os estudantes desenvolvem são um elemento cru-
cial, fortemente valorizado pelas empresas. Fazemos essa 
monotorização e já tivemos um conjunto de situações que 
nos levaram a alterar os planos curriculares, na sequência 
das recomendações das próprias empresas. Tudo está ago-
ra mais institucionalizado com as comissões de acompa-
nhamento dos próprios cursos, que incluem diplomados e 
empresas na reflexão sobre os objetivos e a missão de cada 
um dos cursos. 

O problema do abandono escolar tem tido particular 
expressão ao nível de todo o ensino superior e o Poli-
técnico também tem manifestado essa preocupação 

Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
 
Uma escola caracterizada pelo saber fazer, nos 
cursos, na imersão em contexto empresarial e so-
bretudo no espaço maker, no espaço de colocar os 
estudantes a fazer experiências que sejam de apli-
cação no mercado. 

tra entre esta iniciativa e a alta taxa de empregabili-
dade no IPS?
A Semana da Empregabilidade, à semelhança dos exem-
plos que dei anteriormente sobre os cursos, tem um ob-
jetivo muito claro, que é desenvolver competências para 
a empregabilidade, que é a capacidade das pessoas per-
manecerem num mercado de trabalho e responderem às 
mudanças que o próprio mercado de trabalho vai desen-
volvendo; esse ensino mais prático, essa interação com as 
empresas, workshops relacionados com a preparação do 
currículo, preparação para uma entrevista, desenvolvem 
nos estudantes um conjunto de competências que hoje em 
dia são valorizadas no mercado de trabalho. Como exem-
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Retornar que é fundamental para identificar os estudantes 
e incentivá-los a voltar ao IPS para conclusão do seu curso. 
Estamos simultaneamente a fazer um reforço muito signi-
ficativo na formação pedagógica dos docentes para permi-
tir dar resposta a estas realidades e aí temos um indicador 
marcante – a licenciatura em Tecnologias e Gestão Indus-
trial na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal – orga-
nizada em B-learning por trimestre, em quatro anos, cuja 
taxa de abandono, quando comparada com os outros cur-
sos noturnos, é muito menor, designadamente nos cursos 
de Contabilidade e Finanças e de Engenharia Civil. 
Existem condições que nos podem ajudar a explicar do pon-
to de vista das metodologias pedagógicas da presença dos 
estudantes, da disponibilização de materiais em platafor-
mas de Moodle ou MOOC, MOOCS que são fundamentais. 
O que significa que temos que ter metodologias pedagógi-
cas assentes em plataformas tecnológicas, que disponibi-
lizem um conjunto de materiais que os estudantes possam 
aprofundar; temos que ter tutorias; temos que ter outro 
tipo de trabalhos que vão ao encontro da heterogeneida-
de de públicos. Acho que isto é o maior desafio quanto à 
grande heterogeneidade de públicos e que exige respostas 
personalizadas e estas respostas exigem muitos recursos, 
docentes e financeiros, que é algo que não abunda no sis-
tema de ensino superior em Portugal. 

Mudam-se os tempos e muda-se também a atenção 
que se dá a determinados fenómenos como é o caso 
concreto da praxe, quer por parte do ministério, quer 
por parte dos seus governos. O que lhe pergunto é 
como é que o Politécnico se tem posicionado em re-
lação a esta transformação a que tem assistido nos 
últimos anos? 
De uma forma muito saudável, muito responsável e mui-
to participada, há cerca de quatro, cinco anos produzi o 
primeiro despacho relacionado com a questão da praxe 
ou acolhimento que balizou um conjunto de regras. Des-

de essa altura, não afirmo que não possam existir alguns 
excessos, mas aquilo que são os princípios básicos da 
convivência em sociedade são respeitados. Eu considero 
que as questões do acolhimento são fundamentais para 
os novos estudantes, mas tem de ser um acolhimento que 
integre, que não humilhe, que não permita práticas aten-
tatórias contra o princípio básico da dignidade humana. E 
isto é algo que, para mim, é fundamental e todos os anos 
tenho reuniões de preparação com todos os cursos, deli-
mitando aquilo que é possível e aquilo que não é possível 
fazer. Tenho uma noção muito clara, e os estudantes sabem 
isso perfeitamente, que limites ultrapassados conduzirão 
a processos disciplinares e, em consequência, a medidas 
decorrentes desses mesmos processos. 

O IPS tem naturalmente muitos motivos de orgulho 
ao longo das suas quatro décadas de existência, um 
deles passa naturalmente pelo trabalho de excelên-
cia que é feito na Escola Superior de Saúde com uma 
expressão nacional e internacional com bastante vi-
sibilidade. No entanto, a questão da inexistência de 
um edifício próprio condiciona a expansão da oferta 
formativa e a possibilidade de se afirmar, do ponto 
de vista físico. Como é que este problema pode ser re-
solvido, se é que ainda vamos a tempo de o resolver? 
Há sempre tempo de o resolver. O Instituto comemora 
40 anos mas eu espero que fique cá muito mais do que 40 
anos. Este é um problema sério. Neste momento temos um 
projeto de identificação dos espaços e conto ainda este ano 
poder, e o diretor da Escola Superior de Saúde sabe isto, 
junto da Direção Geral do Ensino Superior e dos arquitetos 
planear um caderno de encargos com projeto de arquite-
tura. Recordo que, recentemente, foi aprovado na Assem-
bleia da República um projeto de resolução proposto pelo 
PCP e que recomenda ao Governo a construção da Escola 
Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal atra-
vés de fundos nacionais. 

Apesar de não termos projetos ao nível de fundos euro-
peus para a construção de escolas do ensino superior, nada 
impede que o OE preveja verbas para este efeito. Nesse 
sentido, existe uma limitação clara do ponto de vista peda-
gógico, porque o espaço condiciona o desenvolvimento de 
muitas atividades. É um problema que não é só da Escola 
Superior de Saúde, é também da Escola de Ciências Em-
presariais. Apesar de sermos especialistas em encontrar 
novos espaços, essa capacidade está atualmente limitada.
Neste momento existe uma escassez de espaço a nível da 
incubadora de empresas; não conseguimos dar mais res-
postas porque esgotámos a capacidade de incubação. Ver-
dadeiramente temos um problema de escassez de instala-
ções no Instituto, fruto do crescimento significativo que 
tivemos e da dinâmica que conseguimos imprimir em 
várias áreas, como o empreendedorismo e a I&D. É algo 
que espero que se resolva. Nós temos saldos que permiti-
rão iniciar a construção da Escola Superior de Saúde, mas 
entendemos que é uma responsabilidade do Estado. Quer 
a construção de novos edifícios, quer a renovação e manu-
tenção do património devem ser uma responsabilidade do 
Estado e esperamos que a mesma seja assumida. Não faz 
sentido em algo que é crucial pois as instituições que não 
tiverem saldos nunca poderão fazer renovação e manuten-
ção do património. 
No caderno reivindicativo do CCISP para a próxima legis-
latura, intitulado ‘Ensino Superior para Todos’, uma das 
propostas é a existência de um programa de manutenção e 
construção de infraestruturas, porque ainda existem algu-
mas que podem e necessitam de ser construídas. 

Os últimos 10 anos têm sido para repensar a organi-
zação interna do Instituto. O facto de inclusivamente 
os serviços da presidência se terem deslocado para 
o campus, tem também aqui uma expressão de pro-
ximidade. Uma expressão simbólica e também do 
ponto de vista da maior proximidade com as restan-

Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
 
Uma escola com uma forte interação com o meio 
envolvente e sobretudo com uma focagem no saber 
fazer, alicerçado em equipamentos de excelência 
com projetos de intervenção na comunidade e ao 
nível de investigação muito significativos. 
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tes escolas, que impacto é que esta medida teve em 
relação ao conjunto das várias unidades orgânicas? 
Recordo que muito desta alteração organizacional resulta 
de uma intervenção legislativa forte, plasmada no regime 
jurídico de instituições do ensino superior, o RJIES, que 
pressupõe uma maior centralização com responsabilização 
nas decisões; e que não pode ser omisso quanto à perda de 
autonomia financeira, no nosso caso de três escolas - Es-
cola Superior de Tecnologia de Setúbal, Escola de Ciências 
Empresariais e de Educação - que tinham autonomia fi-
nanceira e que deixaram de a ter a partir de 2008/2009. 
A própria realidade administrativa e financeira das dife-
rentes unidades orgânicas do Instituto mudou de uma for-
ma significativa; tivemos um processo de aprendizagem 
que nuns casos foi mais doloroso que noutros. Eu não fujo 
à questão, o processo de centralização na Divisão de Re-
cursos Humanos ou na divisão financeira, foi muito pouco 
doloroso. Hoje as Escolas reconhecem a vantagem clara da 
agregação de compras, de haver procedimentos centrali-
zados, até porque passamos para uma situação fortemente 
administrativa, as exigências em termos de report ao Tribu-
nal de Contas, à Direção Geral do Orçamento eram incom-
patíveis com uma proliferação de serviços, quanto mais não 
fosse pelo cumprimento de regras legais e este processo 
foi feito com muita preparação, com muito envolvimento. 
Também temos que reconhecer que a própria qualificação 
das pessoas envolvidas é muito elevada, tanto na Divisão 
Financeira como na Divisão Informática; são pessoas com 
formação contínua, com cursos superiores. Onde o pro-
cesso não correu tão bem, e não vale a pena escamotear, foi 
na Divisão Académica porque houve falta de preparação, as 
pessoas não foram envolvidas desde o início, o que criou 
problemas. Numa divisão que atende seis mil estudantes, 
que atende 500 professores, quando as coisas não correm 
bem têm uma projeção muito maior. Este foi um esforço 
que temos feito nos últimos quatro, cinco anos e hoje em 
dia a Divisão Académica, não tenho a mínima dúvida, está 

É frequente no seu discurso afirmar a necessidade de 
articular o IPS com a região, com as regiões, no en-
tanto há também setores da sociedade setubalense 
que poderão queixar-se de algum distanciamento 
existente entre os que aqui estão, na Estefanilha, e a 
cidade que se encontra geograficamente um bocadi-
nho mais distante. Que projeto ou que projetos tem 
o IPS e o que é que tem pensado em relação a este as-
sunto no sentido de aproximar cada vez mais o Poli-
técnico da cidade e da parte urbana?
Nós temos um conjunto de iniciativas culturais que geral-
mente têm uma programação muito significativa na pró-
pria cidade. Apresentarei algumas. O Teatro Politécnico 
no último ano tem realizado um conjunto de intervenções 
junto das escolas, das comunidades, das IPSS; o projeto 
Nosso Bairro, Nossa Cidade, em que temos uma interven-
ção relevantíssima que levou, não por nossa responsabi-
lidade, mas fazemos parte do grupo, a que Setúbal tenha 
ganho o ano passado um prémio internacional. Ainda na 
semana passada tivemos centenas de jovens, de crianças 
de vários bairros de Setúbal, do Barreiro e da Moita na ini-
ciativa Oficina das Profissões que resulta da nossa partici-
pação, com diferentes instituições, no programa Escolhas. 
Ainda outro exemplo. Concluímos, há cerca de um mês, o 
Roteiro para uma Educação Antirracista, promovido pela 
Escola Superior de Educação em articulação com a própria 
região. Este é um trabalho de grande atualidade e que, na-
turalmente, tem que ser continuado. Ontem foi apresen-
tado no Parlamento um relatório propondo medidas para 
uma melhor integração de um conjunto de comunidades 
desfavorecidas. 
Temos também a E-Tech, que é uma iniciativa significativa 
em forte interação com a câmara municipal, com a AISET e 
outros parceiros, que iremos continuar. 
Participamos num conjunto muito significativo de inicia-
tivas, quer no Barreiro quer em Setúbal, recordo-me que 
tivemos um ciclo de debates no clube Setubalense nos últi-

colas; temos maior mobilidade de docentes entre as di-
ferentes unidades orgânicas e já o fazemos há sete, oito, 
10 anos. Recordo-me que já há muito tempo lecionei na 
Escola Superior de Educação numa unidade curricular de 
Gestão de Economia e de Empreendedorismo, portanto é 
algo que o Instituto sempre fez de uma forma que foi sendo 
construída. 
Temos globalmente um serviço mais profissionalizado, 
pessoas mais especializadas, embora tenhamos um pro-
blema de escassez de recursos humanos a dois níveis: em 
quantidade, temos sensivelmente 180 funcionários não 
docentes entre bolseiros e trabalhadores em funções pú-
blicas, enquanto o Politécnico de Beja tem 150; nós temos 
sete mil estudantes, o Politécnico de Beja tem dois mil e 
quinhentos. Por um lado, somos a instituição que tem o 
menor rácio; quer considerando os docentes, quer con-
siderando os estudantes e os trabalhadores não docen-
tes; por outro, em algumas áreas, temos uma escassez de 
competências para responder aos desafios. Por exemplo, 
os desafios do audiovisual, da animação são tremendos, ou 
das redes sociais e nós temos escassez de recursos huma-
nos especializados e qualificados nessas áreas e em alguns 
casos é difícil recrutá-los e isto é um desafio muito forte 
que se passa, por exemplo, com a Divisão Informática. Nos 
últimos anos perdemos algumas pessoas e tem sido difícil 
recuperar essas vagas através de abertura de concursos.
Outra questão, que é a do apoio à elaboração e avaliação de 
projetos, que criou uma pressão muito forte na contrata-
ção de pessoas especializadas nessas áreas; temos recor-
rido aos bolseiros de Gestão e Ciência da Tecnologia que 
verdadeiramente estão a fazer Gestão e Ciência de Tecno-
logia, mas isto não cria vínculo permanente e importa não 
esquecer que um técnico superior ganha mil e duzentos 
euros no inicio de carreiro, portanto é difícil atrair pessoas 
qualificadas, a não ser que venham em mobilidade trazen-
do o vencimento do serviço de origem. É difícil atrair pes-
soas qualificadas para responder a esses desafios.

Escola Superior de Saúde

Uma escola humanista e de excelência profissional. 
Humanista porque sendo na área da saúde tem tido 
a capacidade de colocar a pessoa humana em todas 
as suas atividades, em respeitar esses valores no 
exercício profissional, de excelência profissional 
porque o modelo formativo existente, reconhecido 
pelo mercado nacional e internacional, revela 
a excelência dos profissionais formados na 
Escola Superior de Saúde, que os coloca entre 
os melhores, a nível nacional, quer na área da 
enfermagem, da fisioterapia ou da terapia da fala.

a funcionar muito melhor do que funcionava, dá resposta 
atempadamente. Naturalmente também é aqui que faze-
mos um investimento nos sistemas informáticos e hoje em 
dia muita da interação presencial é feita através do sistema 
informático, o que tem vantagens e desvantagens. Hoje em 
dia temos um nível de atendimento mais elevado, um nível 
de especialização mais significativo e isto, como é óbvio, 
foi uma aprendizagem que fizemos. 
Atualmente conseguimos ter uma melhor prestação de 
serviços, veja-se a repartição das aulas em diferentes es-
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mos anos com uma participação muito ativa. A nossa oferta 
deve ser complementar à da câmara e das coletividades. 
Não faz sentido fazermos concertos face à programação 
cultural que o município oferece no Fórum Luísa Todi. Te-
mos que ter ofertas alternativas que complementem e que 
respondam a diferentes públicos nas nossas áreas de com-
petência e isso tem sido feito mas, provavelmente, pode-
remos reforçar. Dou o exemplo de uma área, cada vez mais 
relevante, e que se relaciona com as pessoas que se refor-
mam relativamente cedo. Estamos a falar de uma camada 
da população, qualificada e disponível, em que podemos 
configurar uma oferta cultural, científica, técnica para dar 
resposta a este público. Este é um trabalho que vamos ter 
que fazer nos próximos tempos e que será complementar 
àquele que as Universidades Seniores estão a fazer.
Posso ainda dar um exemplo na área da aeronáutica. Temos 
dois engenheiros aeronáuticos reformados que passam 
muito tempo na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal 
a interagir com os estudantes numa lógica de maker por-
que ainda têm uma atividade profissional muito relevan-
te e que tem constituído uma mais valia porque permite a 
passagem geracional. 
Esse é um trabalho que nós temos que fazer com um con-
junto de instituições. As intervenções que temos ao nível 
dos cursos e a nível de projetos de responsabilidade social 
ou voluntariado nas instituições particulares de solidarie-
dade social, na cidade, é muito significativo; por vezes não é 
visível do ponto de vista daquilo que são as perceções públi-
cas, mas fazem a diferença. Neste momento estamos com 
um projeto no bairro da Bela Vista, no Nosso Bairro Nossa 
Cidade, ao nível do apoio escolar a crianças de meios des-
favorecidos; a capacitar as pessoas para criar o seu próprio 
negócio e isto não tem, muitas vezes, visibilidade pública. 
O exemplo mais recente tem a ver com um projeto ao nível 
da prevenção da lombalgia, que foi feito em parceria com 
ACES da Arrábida e com a Faculdade de Ciências Médi-
cas da Universidade Nova de Lisboa e cujas conclusões já 

foram apresentadas. Tivemos uma interação significativa 
com a população, jovens, mas sobretudo com menos jo-
vens, na prevenção de dores lombares, gerindo os proces-
sos, de acordo com os nossos objetivos e com aquilo que 
são as nossas competências. 



Depoimentos de 
antigos Presidentes
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O tempo passa mesmo a correr…

O 1.º presidente da Comissão Instaladora do Instituto Politécnico de Setúbal (formalmente criado em 
outubro de 1979), professor Manuel da Cruz Braço Forte Júnior, nomeado para esse cargo em 1981, surgiu 
no meu gabinete do Instituto Superior Técnico num dia de setembro de 1983 com uma proposta aliciante e 
desafiadora para eu presidir à Comissão Instaladora da então Escola Superior de Tecnologia (hoje ESTSetú-
bal) do referido Instituto (Escola formalmente criada em 1979 em conjunto com a Escola Superior de Edu-
cação – esta última só iniciou actividade em 1985 após nomeação da sua Comissão Instaladora). O desafio 
incluía a liberdade de escolher mais dois elementos para essa Comissão. Aceitei, convidando dois colegas 
em quem depositava a máxima confiança e de cujas capacidades não duvidava (João Alexandre Botelho 
Duarte Silva e António Luciano de Oliveira Alves Vieira). E assim iniciámos funções em outubro de 1983.
Naquela data, o Instituto Politécnico de Setúbal limitava-se a possuir um edifício junto ao miradouro de 
Setúbal (conhecido por casa Fryxell) e um terreno com sobreiros perto da zona das Praias do Sado, desti-
nado à implantação das Escolas. Os primeiros cursos da ESTSetúbal já haviam sido previamente definidos, 
existindo também um conjunto de equipamentos laboratoriais para os mesmos, armazenados na zona de 
Xabregas, cuja aquisição beneficiou do apoio do Banco Mundial. Foram estes os meios disponíveis para 
início de atividades da Comissão Instaladora daquela escola.
A maior parte do nosso trabalho incidiu no acompanhamento do projeto das instalações, lançamento do 
concurso para construção, realização da obra e instalação dos equipamentos, assim como na contratação 
do primeiro corpo docente e não docente. Em paralelo, foi preciso preparar uma proposta de estatutos e 
constituir os Conselhos Científico e Consultivo. Foram seis anos de intenso trabalho que incluiu a aqui-
sição de um imóvel para residência de estudantes (com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian) e a 
resolução dos mais diversos problemas (que, uma vez resolvidos, não vale a pena falar deles).
Não cheguei a ocupar o gabinete destinado à presidência da ESTSetúbal, nas novas instalações, dado que, 
em julho de 1988, fui nomeado presidente da Comissão Instaladora do IPS, substituindo no cargo o pro-
fessor Manuel Henriques Santana Castilho (que, em julho de 1987, substituíra o professor Braço Forte).
O novo cargo trouxe acrescidas responsabilidades nomeadamente o acompanhamento da construção das 
instalações da ESE e a anual dor de cabeça decorrente da proposta e atribuição de um orçamento. Foi tam-
bém nesta altura que se iniciaram as primeiras atividades de apoio social (os respetivos serviços só seriam 
formalmente aprovados mais tarde).
Em julho de 1991, a meu pedido, fui exonerado das funções exercidas, tendo regressado ao meu lugar de 
origem no IST a fim de preparar provas de Agregação que realizei em dezembro do mesmo ano. Nesta 
data, a construção das instalações da ESE ainda não se encontrava terminada.
Recordo com alguma saudade toda a atividade realizada entre 1983 e 1991. O IPS e, em particular, a sua 
ESTSetúbal, ficaram para sempre no meu coração e é com o maior prazer que, sempre que possível, 
compareço para acompanhar eventos realizados naquela instituição. Tenho acompanhado a sua excelente 
evolução ao longo dos anos e faço votos para que continue a afirmar-se, cada vez mais, como uma institui-
ção de referência no ensino superior de Portugal.
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O desenvolvimento do Politécnico de Setúbal 
durante oito anos da década de noventa

Pediu-me o Instituto Politécnico de Setúbal um depoimento sobre o tempo em que presidi a este Instituto. 
Foi já há mais de duas décadas, pelo que espero que a minha memória não me atraiçoe em alguns dos factos, 
mas creio que certamente não o fará pelo menos no que diz respeito aos sentimentos.
A década de noventa, na qual exerci, durante oito anos, o cargo de presidente do Instituto, foi marcada 
pelo crescimento orgânico da instituição, pela sua consolidação e pelos primeiros passos na investigação.
Integrando inicialmente as Escolas Superiores de Tecnologia (de Setúbal) e de Educação, ambas em regime 
de instalação no início da minha presidência, foi durante o meu mandato que foram criadas as Escolas 
Superiores de Ciências Empresariais, de Tecnologia do Barreiro e de Saúde.
Embora fosse comum integrar na mesma Escola da rede de ensino politécnico o ensino da tecnologia 
e da gestão, em Setúbal optou-se por criar duas unidades orgânicas separadas, em face da dimensão que 
se esperava que pudessem atingir e da importância que estes domínios tinham na região. Para reforçar a 
necessidade de a Escola Superior de Ciências Empresariais dirigir o seu ensino e as suas atividades para 
as necessidades das empresas da região, foi convidado para primeiro presidente da comissão instaladora 
uma pessoa com significativa e relevante experiência profissional. Nasceram por isso nesta Escola ações 
e cursos inovadores em Portugal.
A Escola Superior de Tecnologia (de Setúbal) oferecia cursos apenas nas áreas da Engenharia Mecânica 
e da Engenharia Eletrotécnica, sendo necessário estender a oferta às áreas da Engenharia Civil e da 
Engenharia Química. Conjugando esta necessidade com o desejo da autarquia do Barreiro de ter ensino 
superior e com a grande densidade populacional do arco ribeirinho do Tejo, foi proposto ao Ministério da 
Educação e depois aprovada a criação da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro. Pena que a apetência 
pela frequência de cursos nestas áreas tenha diminuído significativamente, o que prejudicou considera-
velmente o desenvolvimento desta Escola.
O distrito de Setúbal, na década de noventa, a par do de Aveiro, não dispunha de ensino de Enfermagem, 
pelo que se impunha instalar uma escola superior com formação superior nesta área. Pensou-se que se 
serviria melhor o distrito se a formação oferecida por esta nova escola pudesse ser mais abrangente e 
incluísse também a área das tecnologias da saúde, normalmente integrada em escolas específicas.  
Nasceu, assim, a Escola Superior de Saúde, pioneira em Portugal, por abranger na mesma unidade  
orgânica quer a formação em enfermagem, quer a formação em diversas tecnologias da saúde, com  
o evidente benefício de aproveitamento de sinergias entre estas diversas áreas. 
A consolidação do Instituto Politécnico de Setúbal deu-se com a aprovação dos seus estatutos, assim como 
dos estatutos das suas unidades orgânicas; com a conclusão da construção da Escola Superior de Educação; 
com o projeto e construção da Escola Superior de Ciências Empresariais (um dos processos mais ricos em 
que participei); com a construção das primeiras instalações desportivas (e a criação do Clube Desportivo 
do IPS) e a obtenção do projeto e lançamento da construção do pavilhão gimnodesportivo; com a criação 
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dos “Quadros de Pessoal” do Instituto e das suas unidades orgânicas; e com a implementação de estímulos 
à formação avançada do corpo docente.
Tendo em consideração que o Instituto Politécnico de Setúbal tinha já os seus primeiros docentes recém- 
-doutorados, foi implementado um concurso de financiamento de projetos de investigação, abrangendo 
todas as escolas, com um júri constituído pelos presidentes dos Conselhos Científicos. Financeiramente 
foi um pequeno passo, mas espero que tenha sido um incentivo para lembrar que não há Ensino Supe-
rior sem investigação. Iniciativas para obter junto do poder político financiamento para investigação 
revelaram -se infrutíferas. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Ainda bem.
Em traços largos foi esta a evolução do Instituto Politécnico de Setúbal durante a minha presidência.  
Foi para mim um período de grande enriquecimento, quer intelectual, quer socialmente. Foi certamente 
uma grande honra ter podido exercer estas funções e pôr os meus conhecimentos e energia ao serviço 
da sociedade e da região.



40 anos com a região

81

Abertura do diálogo com a comunidade envolvente

Ser presidente do IPS foi talvez, entre as muitas experiências de uma longa vida profissional, aquela que 
mais desafios me colocou. Porque, obrigando-me a desinstalar-me de um trabalho feliz que realizava e 
que se situava numa perspetiva centrada sobretudo na educação de crianças e jovens, me abriu horizontes 
para problemas mais amplos do Ensino Superior e para as dinâmicas das outras Escolas IPS.
Tratava-se, em primeiro lugar, de reforçar e garantir a coesão do IPS enquanto estrutura de coordenação 
numa perspetiva de racionalização e otimização de recursos, criando redes de complementaridade e de 
articulação – embora no respeito pelas autonomias então definidas – mas com o objetivo estratégico de 
unir as Escolas numa real “cultura IPS” que constituísse um traço de união capaz de potenciar recursos 
multifacetados, diferentes perspetivas e competências complementares, rentabilizando-as para o enri-
quecimento da vida académica e para o serviço da comunidade local e regional.
Tendo servido como vice-presidente do IPS durante quatro anos tinha a noção exata do afastamento entre 
as Escolas, a quase ignorância existente sobre a real riqueza presente em cada uma delas – pessoas, ativi-
dades, iniciativas, percursos de ensino e de investigação, serviços prestados à comunidade, oportunidades 
e constrangimentos – como se de uma grande orquestra se tratasse em que os diferentes naipes tocassem 
bem a sua parte mas sem se preocuparem muito com os demais!
Tratava-se por isso de unir, tornar visível, ajudar a fluir o discurso entre os vários intervenientes, facili-
tar a comunicação, aproveitar as sinergias e as complementaridades, mobilizar a esperança num projeto 
comum de engrandecimento institucional.
Poderia citar, como exemplos de iniciativas que nessa ótica se desenvolveram, o 1º Encontro de Órgãos de 
Gestão Institucionais para conhecimento mútuo em ambiente informal, ou mais tarde, tempos progra-
mados de trabalho conjunto, de caráter mais formal, para criar perspetivas comuns face a temáticas que 
justificavam respostas comuns ou para definir estratégias institucionais.
Outro exemplo foi a criação do GARDOC (Grupo de Apoio aos Recursos Documentais do IPS) constituído 
pelos docentes e técnicos responsáveis pelos Centros de Recursos/Mediatecas/Bibliotecas com o objectivo 
de definir linhas comuns de atuação relativamente a procedimentos, regulamentos, catalogação, pro-
gramação conjunta de estratégias de desenvolvimento e de gestão de recursos afectos a cada centro com 
vista à otimização dos recursos e uma maior visibilidade das atividades desenvolvidas pelos Centros das 
diferentes Escolas. Tal estrutura continua ainda hoje em funcionamento, realizando importante trabalho 
de coordenação e reflexão.
O Clube IPS, instalado no novo gimnodesportivo do campus, foi também um reconhecido catalisador para 
o desenvolvimento de atividades desportivas conjuntas e de participação institucional em eventos nacio-
nais e internacionais com a marca IPS.
Aberto o diálogo e estabelecidos os muitos momentos de encontros e de reencontros, esbatendo-se as 
“paredes” que nos compartimentavam, criando os espaços de trabalho conjunto e os projetos cooperativos, 
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foi tempo de projetar o IPS numa procura ativa de diálogo com entidades locais e regionais, como um 
ponto de partida para a dinamização cultural e científica da região.
A relação com a comunidade e a ocupação desse espaço relacional constituiu uma das grandes preocupa-
ções dos meus mandatos. 
Para tal houve que criar laços pessoais, assegurar a presença da instituição nos múltiplos acontecimentos 
da vida da comunidade, “gastar” tempo na vivência das celebrações que fazem sentido para as gentes do 
local. Foi a partir dessas relações de conhecimento que procurámos operacionalizar respostas adequadas, 
tornando o nosso trabalho útil e reconhecido publicamente como tal, ao mesmo tempo que captávamos 
novos públicos e desinstalávamos a oferta educativa para melhor a adequar às necessidades identificadas.
Participámos ativamente na implementação de Setúbal Península Digital, uma iniciativa da Associação 
de Municípios em colaboração com a AERSET. Fizemos parte do Conselho Regional da AutoEuropa, do 
Conselho Consultivo do PEDEPES e articulámos atividades e parcerias com múltiplos órgãos locais e 
regionais.
A título pessoal fomos convidados para ser parte do Conselho do Concelho, órgão particular de reflexão e 
aconselhamento da autarquia de Setúbal, constituído por personalidades da cidade para apoio à definição 
de estratégias.
E porque importava contribuir para a dinamização cultural e patrimonial da cidade havia que, em primeiro 
lugar, cuidar adequadamente do nosso edifício – sede que atingira alto grau de degradação –, recuperando 
o Palácio Fryxell, e nomeadamente o seu Claustro, dando-lhe a dignidade há muito perdida. Foi assim 
possível devolver à cidade de Setúbal um património cultural, intimamente ligado à sua história e que 
passou a estar disponível para poder ser utilizado pela comunidade em atividades de carácter cultural, 
recreativo e de animação.
Igualmente o Caminho de Ronda, que se estende ao longo de uma centena de metros, e constitui o maior 
troço visitável da muralha medieval no interior da cidade e cujo valor histórico é inestimável, foi objeto de 
obras de beneficiação.
Sem pretender ser exaustiva creio poder referir a realização anual da exposição Olhares, as temporadas 
anuais de Concertos IPS abertos à comunidade e as inúmeras exposições de pintura e de fotografia que 
comissariámos em colaboração com os Serviços Culturais da autarquia e que trouxeram aos Claustros e às 
Escolas importantes artistas nacionais. Muitos milhares de setubalenses visitaram, alguns pela primeira 
vez, esse espaço patrimonial que lhes estava habitualmente vedado.
O IPS, para além da sua vocação marcadamente académica e científica, apostou aqui no estabelecimento 
de um diálogo com a comunidade envolvente, disponibilizando os seus espaços e abrindo as suas portas 
numa perspetiva de cooperação ativa com a sociedade civil, no desempenho da sua missão humanista, 
contribuindo para a construção de uma comunidade mais democrática e participativa.
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Por uma maior consciência coletiva

Foi-me solicitado um depoimento sobre o período em que estive ligado à governação do IPS, com particular 
incidência nas áreas da investigação e da qualidade. Tarefa difícil, por dois motivos: a limitação do espaço 
e a necessidade de isenção. Tentarei respeitar o primeiro. Quanto ao segundo, todos sabemos que a leitura 
dos números e a menção dos factos constituem, muitas vezes, um sofisma, dependentes da visão e das 
opções de cada um...
Durante cerca de oito anos, entre março de 2006 e abril de 2014, foi-me concedida a honra, por parte da 
comunidade IPS, de exercer a função de presidente. Este período seguiu-se a um outro, um pouco mais 
longo, de cerca de 10 anos, durante o qual fui vice-presidente da nossa instituição. A memória que rete-
nho desta fase da vida institucional pode ser traduzida em poucas palavras: consolidação, mudança, rigor 
e ambição. Consolidação, relativamente a todo um trabalho desenvolvido anteriormente de afirmação e 
desenvolvimento institucional. Mudança, traduzida numa imagem identitária renovada e unificadora e 
também numa profunda reorganização orgânica, em grande parte motivada pelo novo regime jurídico, de 
2007, mas, acima de tudo, por uma maior consciência coletiva, que se procurou construir, potenciando o 
sentir IPS e procurando melhor servir a comunidade académica e a sociedade. Rigor orçamental, dentro 
de um quadro externo de extrema dificuldade, que, só devido à política interna seguida, permitiu assegurar 
o essencial do desenvolvimento institucional. Ambição na política de apoio às atividades fundamentais, 
que envolveram os estudantes, os docentes, os funcionários não docentes e os parceiros institucionais 
e que resultou na criação de algumas estruturas transversais, que ainda hoje perduram, mas também, 
e essencialmente, no desenvolvimento de novas formações, na internacionalização da instituição, na 
política de investigação, na política de qualidade, na política de avaliação e no desenvolvimento de alguns 
projetos estruturantes.
Olhando mais especificamente para as duas temáticas propostas, a investigação e a qualidade, e falando 
um pouco sobre elas, começaria por recordar que elas devem fazer parte intrínseca da dimensão estrutural 
de qualquer instituição que se considere de ensino superior (IES). Foi isso que, desde 1996, e enquanto 
me foram atribuídas responsabilidades nos respetivos setores, sempre procurei assegurar e incutir na 
vida institucional. Daí, no respeitante à investigação, que se prende necessariamente com criação e par-
tilha de (novo) conhecimento, mas também com a resolução de problemas existentes, ter desde logo ins-
tituído o apoio à sua divulgação, ter lançado concursos de projetos de investigação e ter iniciado o apoio à 
existência de grupos/centros de investigação, que fossem mobilizadores do enorme potencial existente na 
nossa instituição, que conta com um corpo docente altamente qualificado e valioso, o qual resultou de uma 
aposta consistente na formação avançada, mesmo nos tempos de crise económica acentuada. Mas ainda 
falta percorrer um caminho fundamental, relacionado com a consciência individual e coletiva. Falta, a 
muitos de nós, a consciencialização da necessidade da prática de investigação, como algo natural numa 
IES, fundamental no processo de aprendizagem e no relacionamento com a sociedade. Compete à IES 
desenvolver os mecanismos que potenciem essa consciencialização e que evitem a elitização dessa prática. 
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Espero que o futuro traga mudanças substantivas nesta área fundamental para que o desenvolvimento do 
ensino politécnico seja cada vez mais sustentado.
Quanto à questão da qualidade, ela deve estar presente em qualquer organização, na sua atividade, nos 
seus processos. Isso mesmo foi encarado como vital no IPS, com iniciativas, no passado, de avaliação 
institucional internacional pela European University Association (EUA) e com a estruturação interna 
de apoio ao asseguramento da qualidade na atividade desenvolvida. Esta temática é transversal e reporta 
atualmente a todo o ES. O Sistema Interno de Gestão da Qualidade (SIGQ) do IPS foi, entretanto, acre-
ditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). Mas não basta ter um SIGQ 
acreditado. É preciso, essencialmente, que cada um dos membros da comunidade IPS assuma o seu 
importante papel na organização e desenvolva a sua atividade motivado por uma constante necessidade 
de melhoria do seu desempenho (melhoria contínua), mantendo o espírito crítico e a capacidade de ino-
vação. A verdadeira qualidade está na atitude de cada um de nós e não apenas no simples estabelecimento 
de estruturas e regras. 
Mas mais importante do que tudo isto é termos a noção clara de que só coletivamente, com toda a comuni-
dade, é possível alcançarmos um IPS que cumpra a sua missão de instituição de ensino superior de refe-
rência na região, respondendo aos permanentes desafios e liderando o ambicionado desenvolvimento. 
Temos construído futuro na nossa instituição e é um orgulho imenso dela fazer parte.




