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Aquele era o tempo
Em que as sombras se abriam,

Em que homens negavam
O que outros erguiam.

E eu bebia da vida em goles pequenos,
Tropeçava no riso, abraçava venenos.

De costas voltadas não se vê o futuro
Nem o rumo da bala
Nem a falha no muro.

E alguém me gritava
Com voz de profeta
Que o caminho se faz
Entre o alvo e a seta.

Pedro Abrunhosa
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IPARQUE – Parque de Ciência e Tecnologia de Coimbra
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Motivação para uma (re)candidatura

1

Quatro anos depois de a comunidade do Politécnico de Coimbra nos ter confiado a sua liderança, estamos felizes e satisfeitos 

com o resultado alcançado, mas queremos fazer mais. Queremos continuar um caminho que tem sido de construção, de mu-

dança, de afirmação e de dar relevo ao Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), constituído pelas suas seis escolas e por todas 

as outras estruturas que o compõem. Um caminho de partilha com aqueles que acreditam que o todo é maior que a soma das 

partes. Um caminho onde homens e mulheres de trabalho, professores, profissionais não docentes, estudantes, parceiros da 

comunidade, entidades responsáveis do setor, nos têm ajudado a levar mais alto e mais longe esta instituição, que continua 

em construção mas que, todos acreditamos se vai edificando em prol de um futuro mais promissor.

Há quatro anos quando nos apresentámos a eleições, afirmávamos que o Politécnico de Coimbra não era um emprego. O Po-

litécnico de Coimbra não era uma instituição de ensino superior qualquer. Era e continua a ser a nossa escola; a escola onde 

ingressámos em 1981, onde realizamos o Bacharelato (1984 – Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, ESTeSC), 

onde nos licenciámos (1997, ESTeSC) e com quem colaboramos como docente desde 1986, sendo professor de carreira desde 

2001. Presidente da ESTeSC entre 2008 e 2017, membro do Conselho de Gestão desde janeiro de 2008, e desde 2017 Presi-

dente do Politécnico de Coimbra.

Mas, se o Politécnico de Coimbra é a nossa “casa”, a cidade que lhe dá nome, não o é menos. Aqui nascemos e fizemos toda 

a nossa vida académica, tendo concluído o mestrado no Instituto Superior Miguel Torga (2004) e o doutoramento na Univer-

sidade de Coimbra (2015).

Querer renovar o compromisso com esta comunidade, é um imperativo que se nos coloca, para continuar o trabalho iniciado. 

Ainda que os objetivos a que nos comprometemos estejam na maioria concluídos, o facto é que este período que levamos na 

liderança da instituição mostrou-nos que: podemos levar mais longe as metas a que nos comprometemos, temos agora condi-

ções para traçar novos objetivos e é imperativo solidificar a obra feita, sob pena de o trabalho em que tantos se empenharam, 

se perder.
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O lema da nossa candidatura é “Juntos Continuamos a Construir” um IPC mais forte, mais coeso, mais integrado e mais soli-

dário. Todos sabem que sempre defendemos “Mais IPC”. Para nós, IPC nunca foram nem são os serviços sob a tutela do Presi-

dente. A isso chamamos Serviços Centrais. Para nós, IPC é o conjunto de todas as unidades orgânicas e serviços, que devem 

trabalhar de forma solidária, integrada e dando resposta aos desafios da sociedade, da ciência, da região, do País e do Mundo. 

Aquilo de que verdadeiramente continuamos a precisar é de mais coesão e isso significa aprendermos a trabalhar mais uns 

com os outros; a trabalhar de forma mais integrada, sendo mais solidários na distribuição das oportunidades e mais fortes no 

combate às dificuldades. A tarefa de envolver todos, de motivar todos e de diminuir o desconhecimento tem sido conseguida, 

mesmo se nem sempre de forma fácil.

Continuaremos essa caminhada, que se avizinha mais fácil do que há quatro anos, pois hoje são mais os que acreditam nesta senda, 

são mais os que acreditam que só com Mundo chegaremos mais longe. O trabalho faz-se com todos, o protagonismo, a visibilidade 

e o reconhecimento que o Politécnico de Coimbra atingir será de todos nós e será sempre maior do que aquele que individualmente, 

o nosso grupo de trabalho, o nosso núcleo de investigação, o nosso departamento ou mesmo a nossa escola conseguirão.

Continuaremos a procurar ser exigentes, pró-ativos, isentos, justos na distribuição de oportunidades, respeitando todos e 

cada um, reconhecendo e premiando os que se distinguem.

Continuaremos a respeitar as diferenças e as diversidades de cada unidade orgânica, a sua multiplicidade, a sua autonomia, 

sem pôr em causa o lema de um Politécnico de Coimbra mais forte, mais coeso, mais integrado e mais solidário.

Continuaremos a tentar que o Politécnico se abra ao mundo e que se não feche nos corredores das suas escolas, erguendo 

muros e comportamentos individualistas que apenas ajudarão a manter-nos no passado. Temos orgulho nesta instituição, que 

escolhemos para ser a nossa casa e reconhecemos a honra de a representar; temos orgulho da sua história, do seu presente, 

dos seus feitos, do seu legado e do seu futuro.

Assim, apresentamos a nossa disponibilidade para mais quatro anos de trabalho, convictos de estarmos bem preparados, 

conhecedores da instituição, do ensino superior e do momento que atravessamos. O Ensino Superior Politécnico e o próprio 

Politécnico de Coimbra têm hoje um enquadramento substancialmente diferente ao de há quatro anos atrás. A afirmação do 

subsistema e da sua importância no desenvolvimento do país, são uma mais-valia que nos permite garantir que a nossa insti-

tuição está num caminho ascendente que importa solidificar. É essa solidificação que gostaríamos de garantir.
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Politécnico de Coimbra uma proposta para o futuro

O Politécnico de Coimbra (IPC) é, em número de alunos, uma das 10 maiores instituições de todo o Ensino Superior e a tercei-

ra maior do subsistema politécnico. A sua localização e implementação na Região de Coimbra é uma mais-valia que importa 

potenciar.

Ao longo dos últimos anos apostámos fortemente na construção da marca Politécnico de Coimbra, que mesmo sem a plena 

adesão de todos os intervenientes, deu frutos. Hoje a visibilidade da instituição é mais forte e mais coesa. A aposta feita na al-

teração da marca e na potenciação conjunta das marcas já consistentes das escolas é uma mais-valia, trazendo mais parceiros 

e mais alunos à instituição, caminho que importa continuar.

A melhoria das condições de trabalho e de estudo é outra mais-valia que potencia a visibilidade da instituição. Assim, um es-

forço grande na recuperação do património, na sua readaptação, na construção de novos espaços e no seu apetrechamento 

são apostas que importa manter, assegurando que em cada momento estamos preparados para a exigente competição que 

carateriza o ensino superior.

A integração que temos feito na região, com a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, os municípios (com destaque 

para a Câmara Municipal de Coimbra), as empresas, as instituições regionais, a Universidade de Coimbra, a rede dos Institutos 

Politécnicos nossos congéneres, é a garantia de que seremos capazes de nos motivarmos, ajudando a região e o país a ultra-

passar mais esta dificuldade.

Atualmente, um dos índices de prestígio de uma instituição de ensino superior é a sua implantação internacional. A integração 

num maior número de redes internacionais e a captação de alunos oriundos de outras partes do globo são fatores cada vez 

mais importantes na diferenciação que importa ter. O Politécnico de Coimbra quer e pode ter um papel determinante na ligação 

entre o mundo lusófono e a Europa e mesmo entre estes e os países ibero-americanos. A aposta cada vez maior nas comuni-

dades de língua portuguesa feita pelo governo português é um processo de que somos e queremos continuar a ser parceiros.

Claro que nada disto é fácil, mas os caminhos fáceis normalmente levam a lado nenhum. A região onde nos encontramos, 

debilitada do ponto de vista demográfico, tem feito diminuir os candidatos ao ensino superior. Apesar disso as instituições 

de Coimbra mantêm o seu crescimento à custa da captação que a marca Coimbra continua a granjear, não só pela mística de 

cidade académica, mas pela qualidade de ensino que são capazes de manter. 

2
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O próximo mandato na presidência do Politécnico de Coimbra vai acontecer durante a execução do “Plano de Recuperação e 

Resiliência” e na transição entre o fim do Quadro “Europa 2020” e o início do Quadro “Europa Horizonte”. É, pois, neste enqua-

dramento que importa desenhar um programa a quatro anos, que torne a instituição competitiva e sobretudo apetecível para 

os diversos parceiros, afirmando-se como incontornável no desenvolvimento da região e do país. Importa, por isso, conseguir 

uma organização interna mais estratégica, agilizando a captação de oportunidades que docentes, não docentes e estudantes 

consigam executar, sempre em conjunto com os parceiros regionais, nacionais ou internacionais que os diversos programas 

vão exigir. A margem de progressão e de crescimento é muito grande, assim sejamos capazes de perceber que as oportu-

nidades são para os audazes, para os que trabalham em conjunto, para os que constroem soluções integradas e resolvem 

problemas às empresas e à economia real.

E se os planos financeiros vêm ajudar a quatro anos de grandes oportunidades, também é certo que esses mesmos anos serão 

de depressão económica, com menos consumo e com uma alteração de hábitos que nos obriga a reinventar. Temos, pois, de 

ser céleres na aplicação das medidas disponíveis, para podermos alcançar o outro lado da crise. Só juntos podemos continuar 

a construir, só coesos seremos fortes o suficiente para vencer. Só sem competição interna, que desgasta, que enfraquece a 

imagem que da nossa instituição constroem os empresários e os agentes políticos, podemos conseguir continuar a ser relevan-

tes para a região e para o País. Estou certo que juntos, com os parceiros certos, venceremos a travessia que temos pela frente.
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Pilares de intervenção 

A escola IPC

O Politécnico de Coimbra tem entre a sua missão estatutária: “A formação de alunos com elevado nível de exigência qualitati-

va...”; “A preparação dos seus estudantes para a sua inserção e integração no mundo do trabalho...”; “A formação de profissio-

nais com competências de resolução de problemas...”; “A realização de atividades de pesquisa e investigação...”; “A prestação 

de serviços à comunidade...”; “O intercâmbio com instituições, nacionais, estrangeiras e internacionais”; “A contribuição, ..., para 

a cooperação internacional...”; “A criação de um ambiente de debate e de troca aberta de ideias...”.

Uma instituição é criada e existe para cumprir a sua missão. Significa isto que o que define uma instituição de ensino, não é o 

facto de dispor de edifícios, de salas e de laboratórios. Não são os professores, os alunos, ou os profissionais não docentes que 

a definem. O cumprimento da missão é o fim a que se destina a instituição e é no respeito por elas que se devem hierarquizar 

todas as outras atribuições que lhe são assessórias. Podemos sonhar com os caminhos que a nossa imaginação permitir para 

a instituição, que nos podem levar a fazer muita coisa, mas nada disso importa se não formos capazes de cumprir bem a sua 

missão.

Das várias alíneas dedicadas à missão do IPC nos estatutos, podíamos resumir que o Politécnico de Coimbra visa formar pes-

soas, do ponto de vista humano, cultural, científico e tecnológico. Se se souber cumprir a missão, no final teremos profissionais 

de qualidade, aptos para as exigências do mercado de trabalho, fortemente conhecedores da tecnologia necessária, da ciência 

a usar, mas sobretudo teremos gente culta e humanamente responsável, capaz de resolver problemas, de estudar e investigar 

soluções e de partilhar saber, trocando ideias com os seus congéneres pelo mundo.

Então, se formos capazes de colocar no mercado de trabalho profissionais capacitados nestas quatro componentes, estaremos 

tranquilos com a qualificação que oferecemos e que pretendemos seja de alto nível. Importa, pois, que nos organizemos para 

uma formação de elevada exigência, que permita a inserção fácil dos diplomados no mercado de trabalho. Para isso a institui-

ção tem de potenciar e ampliar a sua capacidade de pesquisa e investigação, que levará a uma maior aptidão para a resolução 

de problemas. Mas não podemos esperar retorno do mercado de trabalho e consequentemente de maior empregabilidade, se 

não criarmos sinergias com as empresas e instituições a quem temos de prestar serviços e com quem temos de fazer intercâm-

bio, sejam elas de cariz regional, nacional ou internacional. 

2.1
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Em resumo, devemos fazer uma formação de elevado pendor educativo, que contribua para uma sociedade mais humana e 

culta, no uso dos conhecimentos que a ciência e a tecnologia proporcionam.

Por outro lado, entendemos que a missão se completa se incentivarmos e intensificarmos o diálogo entre todos os que aqui 

trabalham e estudam, levando a maior debate, maior troca de ideias e, consequentemente, a maior conhecimento da institui-

ção e da sua envolvente.

Queremos continuar a criar na comunidade IPC, nas pessoas que aqui trabalham ou estudam, um sentimento de pertença e 

de identidade com a instituição que adotaram como sua, e que lhes garante o seu trabalho e o seu futuro. Quanto mais nos 

identificarmos com o Politécnico de Coimbra, maior será a coesão entre os seus membros e isso é fundamental para que todos 

estejam envolvidos no seu funcionamento, nas suas reformas, nos seus objetivos, na sua missão.

Temos de saber que a “escola” é a nossa casa e que a queremos entusiasmante, viva e vibrante. Queremos pugnar para que 

as pessoas queiram estar e conviver num ambiente franco e aberto, dado que uma escola faz-se de espaços preenchidos; 

sem pessoas não há comunidade e uma escola é uma comunidade. Há, que criar ambientes felizes, integradores, atrativos; há 

que fomentar a presença das pessoas nos espaços onde se faz a “escola”: salas de aula, laboratórios, bibliotecas, refeitórios e 

cafetarias, bem como nos eventos que marcam a vida da instituição.

Somos uma instituição jovem, que transporta consigo o reconhecimento das marcas das suas escolas, reconhecimento esse 

que está a ser a base de uma marca cada vez mais promissora e identitária. A marca Politécnico de Coimbra constrói-se 

solidamente pela diferenciação, pela alternativa e pela complementaridade, ao lado da mais secular e emblemática das uni-

versidades, ganhando com isso a responsabilidade de afirmar permanentemente a sua identidade, enquanto comunidade 

diferenciadora para os que nela estudam e trabalham, mas também para todos os que com ela convivem.

É indispensável continuar a criar um sentimento de orgulho pela marca Politécnico de Coimbra, para que todos os que aqui 

estudam e trabalham possam afirmar sem vergonha, mas com orgulho, a sua condição de “aluno do IPC”, “professor do IPC”, 

“funcionário do IPC”. 

Contudo, o sentimento de pertença e a construção de uma marca não são exclusivos do presente, remetem também para o 

futuro, pelo que importa ter uma visão para o Politécnico de Coimbra. 
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Os estatutos não definem uma visão, mas nós temos uma para o Politécnico de Coimbra, que apresentámos há quatro anos e 

que se mantém atual, pelo que a reafirmamos.

O Politécnico de Coimbra deve ser uma instituição aberta à cidadania e à cooperação entre as pessoas e os povos, e à inte-

ração de culturas, no respeito pelos valores da independência, da tolerância, do humanismo e da excelência. Para isso deve 

valorizar o trabalho dos seus profissionais, docentes e não docentes e dos seus estudantes, criando um ambiente onde o rigor 

intelectual, a ética, a liberdade de opinião, o estímulo à criatividade e à inovação, bem como o reconhecimento do mérito sejam 

uma constante. O IPC deve ver os seus atuais e antigos estudantes como baluartes da sua ligação e afirmação na sociedade, 

criando e mantendo com eles laços de grande proximidade.

As instituições de ensino superior são espaços de criatividade, de liberdade e de movimento. A constante renovação de alu-

nos, a mobilidade destes e dos professores, a forma de estar e os objetivos de uns e de outros que fazem conviver no mesmo 

espaço a irreverência, a informalidade e a formalidade, fazem com que a produção e transmissão de saber diferenciem as 

instituições. 

A procura pelo que é novo ou desconhecido, o espaço de debate, o confronto de ideias, de pensamentos, de experiências 

e vivências podem e devem fazer do Politécnico de Coimbra uma instituição mais forte, mais coesa, mais integrada e mais 

solidária.

Uma instituição plural e diversificada que deve procurar a sua diferenciação na excelência do que realiza, sendo capaz de 

responder aos desafios das pessoas, das empresas, das instituições, sejam elas regionais, nacionais ou internacionais. Uma 

instituição criativa, que procure essa diferenciação no cruzamento de saberes, misturando, aglutinando e criando novos sabe-

res, identificando novos rumos para um mundo em mudança.

O caminho que já trilhámos nestes quatro anos de grande partilha, de sentimento de pertença a um universo maior, de orgulho 

numa identidade cada vez mais forte e mais reconhecida, aquém e além-fronteiras, são a garantia de estarmos no caminho 

certo, todavia ainda frágil. O sucesso depende da sua solidificação e de darmos maiores oportunidades ao futuro que ao pas-

sado, com todo o respeito que nos merece a história (de que fazemos parte).

Uma missão e uma visão só fazem sentido se formos capazes de as concretizar no respeito pelos valores com que devemos 

formar os que nos procuram com o objetivo de adquirirem saber e de prepararem o seu futuro. O Politécnico de Coimbra, atra-

vés da ação das suas escolas, deve pugnar por um conjunto de valores que o engrandeça e que garanta aos estudantes e às 

suas famílias que, além de fazermos uma formação orientada para o mercado de trabalho, o fazemos no respeito pelos valores 

que os devem orientar na vida. E que valores devem ser esses?
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Cidadania: visa formar cidadãos, eticamente responsáveis, empenhados nos seus direitos e deveres para com a sociedade;

Humanismo: no desempenho da sua missão, coloca as pessoas no centro da sua visão, fomentando a liberdade e a responsa-

bilidade de todos os que intervêm no processo de ensino/aprendizagem tendo a construção de instituição coesa e integrada 

como horizonte;

Excelência: tem na excelência um hábito, que pratica permanentemente, fomentando nos seus professores, estudantes e 

profissionais não docentes uma atuação pautada pela humildade, dedicação, atenção, delicadeza, lealdade, brio e experiência 

procurando desenvolver uma formação e investigação dentro dos mais elevados padrões de qualidade;

Rigor: pauta-se por produzir ensino, investigação e serviços rigorosos, unívocos e objetivos no respeito pelos padrões da ci-

ência e da tecnologia em que se movimenta;

Ética: na sua ação, pratica e ensina princípios deontológicos que visam o respeito pelos direitos individuais e coletivos da 

relação em sociedade;

Igualdade: coloca as questões da igualdade de género e as da raça, como fundamentais na sua ação, promovendo-as e garan-

tindo igualdade e justiça no acesso às oportunidades que proporciona; 

Independência: valoriza a sua independência de atuação nos domínios científico, pedagógico e cultural, no exercício das suas 

autonomias;

Tolerância: sem perder de vista as suas convicções nos seus domínios de atuação e criação, é tolerante para os que nos mes-

mos domínios pensam de forma diferente;

Liberdade: promove a liberdade de opiniões e a criatividade dos seus intervenientes, com destaque para a liberdade de criação 

pedagógica, científica e cultural;

Fraternidade: fomenta a relação de entreajuda dos indivíduos e dos povos, fomentando a criação de objetivos latos e consen-

suais, promovendo uma ação integrada na sociedade onde se insere.
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A inserção na região

O Politécnico de Coimbra tem um compromisso com a região e com os seus atores. A sua missão de criação de saber e de 

investigação, a sua vocação para a prestação de serviços, a diferenciação que importa afirmar face à universidade sua vizinha, 

seja no que produz seja na forma como o faz, são o garante e a justificação, da sua existência.

Nesta missão de juntos continuarmos a construir alternativas para nos afirmarmos como parte indispensável no desenvolvi-

mento da região, não podemos nunca perder de vista que nenhuma instituição de ensino, nem mesmo um Politécnico é, nos 

dias de hoje, regional ou mesmo nacional. Mas, contextualmente, a inserção geográfica, cultural, social, económica e mesmo 

política de qualquer instituição é sempre regional. Com esta certeza, podemos ambicionar atingir a dimensão de sermos pro-

curados pelos parceiros nacionais e internacionais.

A imediata aplicação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) obriga-nos a centrarmo-nos na nossa missão de líderes de 

investigação, inovação e desenvolvimento, liderando com isso a transformação da região e do País.

A nossa missão começa na qualificação das pessoas, sejam os jovens que ingressam no ensino superior e escolhem o IPC, seja 

nos quadros das empresas que pretendem o aumento ou a diferenciação de competências. O futuro vai trazer novas profissões 

e atividades, deixando pelo caminho algumas das que agora conhecemos, pelo que teremos de ser suficientemente abertos, 

adaptativos e inovadores perante a mudança. Os indicadores deixam claro que mais competências significa maior e/ou melhor 

empregabilidade.

Importante também é o compromisso com os nossos parceiros, com as empresas a quem temos de nos associar para inves-

tigar, inovar e produzir novas soluções e produtos. É também com os parceiros que importa desenhar novas soluções de for-

mação, feitas à medida, resolvendo questões concretas na adaptação, ou no incremento de competências no capital humano 

das empresas.

São as empresas e as instituições do setor público e social que podem contribuir para a divulgação e disseminação da nossa 

investigação e do nosso saber. É trabalhando com elas que podemos transformar o tecido empresarial e melhorar os serviços 

prestados à população.
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Internacionalização

A internacionalização não é nem pode ser apenas a rede de parceiros Erasmus. Ela deve assentar numa estratégia mais alar-

gada de colocar o Politécnico de Coimbra nas redes internacionais das suas áreas de saber, de procurar parceiros com quem 

fazer formação, investigação ou capacitação. A internacionalização de uma instituição é cada vez mais um sinal de prestígio 

e de afirmação, fora da sua zona de conforto, podendo transportar-nos para palcos de grande competição, mas também de 

grande partilha. A experiência garante sempre um reconhecimento do nosso papel, seja porque nos permite aprender, seja 

porque nos permite ensinar, permitindo-nos sempre construir e desenvolver. 

O contacto com outras realidades e culturas é das experiências mais enriquecedoras que podemos ter e que mais nos ajuda a 

transformar. Quantos mais forem os que tiverem oportunidade de contactar outras realidades universitárias, outras experiências 

pedagógicas, mais facilmente podemos mudar e impulsionar a nossa instituição, porque nos formamos numa literacia que não é 

possível no registo endogâmico muito próprio do ensino superior e muito matricial no Politécnico de Coimbra.

O mundo cada vez mais global e cada vez mais próximo, fruto, também, da digitalização provocada pela pandemia, coloca 

muitas oportunidades e alguns riscos na internacionalização e fundamentalmente na falta dela. As sinergias que podemos criar, 

garantindo também no capítulo internacional mais parceiros do que concorrentes, são determinantes para a nossa afirmação 

de instituição de referência.

A Europa é naturalmente o nosso principal palco para a criação de projetos de intervenção e de investigação, por força das verbas 

que a Comissão Europeia aloca. Os países lusófonos são parceiros naturais pela proximidade que a língua introduz e também 

pela situação privilegiada de Portugal, que não pode ser descurada e que pode potenciar a internacionalização, nomeadamente 

através de projetos coliderados entre instituições europeias que tenham como beneficiários países em desenvolvimento.

A Ibero-América é uma realidade com crescimento assinalável e há cada vez mais trabalho conjunto entre as instituições de 

ensino superior portuguesas e espanholas, como o há na América Latina entre o Brasil e os Países hispânicos. Este trabalho 

tem feito surgir e emergir redes de intervenção e investigação ibero-americanas onde podemos ter um papel preponderante.

Outros parceiros, que nem sempre são considerados, são os portugueses pelo mundo, a diáspora lusa, que pode ter um papel 

fundamental em levar o nosso ensino, a nossa investigação e a nossa capacidade de intervenção a outros palcos e cantos do 

mundo. 
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Investigação

Após a criação do Instituto de Investigação Aplicada do Politécnico de Coimbra (I2A) e na sequência da formação dos seus 

laboratórios associados, facto resultante do financiamento do programa “Mais Centro” em 2015, a investigação no Politécnico 

de Coimbra conseguiu um incremento organizativo e aumentaram as possibilidades de procura de financiamento. O I2A, como 

estrutura aglutinadora de interesses e motor da conceção de projetos, faz todo o sentido. Importa, no entanto, prosseguir na 

sua organização interna, aligeirando processos e facilitando a vida aos que pretendem submeter candidaturas, por forma a 

serem cada vez mais os que se aventuram por esse caminho. A captação de fundos permite fazer investigação, melhorar a 

imagem e posicionamento do IPC, melhorar o ensino e aumentar a proatividade para nos inserirmos na comunidade.

O PRR trará um conjunto de oportunidades para investigação, cocriação e transferência de conhecimento que teremos de saber 

aproveitar, potenciando a nossa ação na transformação da região e do País. Neste capítulo, importa continuar o trabalho de au-

mentar o número de investigadores envolvidos, o número de áreas científicas dedicadas à investigação e o número de parceiros.

Um dos passos fundamentais dado no decorrer do mandato em curso foi a maior aproximação aos centros de investigação da 

Universidade de Coimbra (UC), cujo processo de partilha com o IPC está iniciado, esperando-se que cheguemos ao final de 

2021 com pelo menos 4 centros partilhados. Um deles, o Centro de Ecologia Funcional, está já partilhado desde 2019.

Também a partilha de centros com outros Politécnicos é cada vez mais um caminho que devemos prosseguir e com resultados. 

Neste formato, o Centro de Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade (CERNAS) ou o Centro de Investigação, Desenvolvimen-

to e Inovação em Turismo (CITUR) são bons exemplos do caminho a seguir. 

Temos de continuar a trabalhar para o break even da investigação, que numa instituição de ensino superior se atinge quando 

são os outros que nos procuram e não nós que nos oferecemos. Isso só é possível com grupos sólidos de investigadores que 

envolvam equipas grandes, transdisciplinares e multicêntricas. A transferência de conhecimento ou a sua cocriação é cada vez 

mais determinante na imagem que a sociedade tem das instituições de ciência e dos que nela trabalham.
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Responsabilidade social e solidariedade

As instituições de ensino superior são desde sempre elevadores sociais. A sociedade, desde sempre, reconhece aos que obti-

veram um título académico uma distinção social e cultural. É das instituições de ensino superior que naturalmente sai a maioria 

dos líderes das empresas, das instituições públicas e sociais, da política, e são cada vez mais os setores que reconhecem a 

importância de uma formação superior. Numa crise económica e de retração do mercado de trabalho, são os que têm maior 

habilitação académica os que menos sentem os efeitos desses fenómenos.

O Politécnico de Coimbra, com a sua oferta formativa, tem a obrigação de transferir para as pessoas (estudantes) os saberes 

que tem no seu seio, fruto do conhecimento dos seus profissionais, sejam eles adquiridos ou produzidos. Mas uma instituição 

com um cariz que ultrapassa a formação de graduação ou pós-graduação e tem a vocação de especializar, de investigar, de 

produzir novos produtos e serviços, deve também ser solidária com as empresas e com os seus profissionais que queiram ser 

nossos alunos.

Se estes vetores de responsabilidade social são determinantes à afirmação do IPC, a solidariedade com todos os que nela 

estudam e trabalham e fundamentalmente com os mais desprotegidos deve ser uma orientação sempre presente.

A ação social escolar deve ser entendida como uma componente essencial na vida diária da instituição. As residências, as can-

tinas e as cafetarias, o desporto, a saúde, a cultura e as bolsas de estudo devem ter na gestão e na ação um espaço e um lugar 

que ombreie com as salas, os laboratórios, as bibliotecas, o corpo docente e não docente e devem ser centrados nos alunos.

O ensino superior tem na sua génese princípios como a liberdade e a igualdade, que nos dizem que todos devem poder apren-

der e ensinar. Mas as instituições devem ser solidárias, proporcionando aos seus, através da ação social, uma retaguarda que 

deve ser disponibilizada a todos os que dela precisarem, para prosseguirem estudos.



Juntos continuamos a construir Juntos continuamos a construir  Jorge Conde  |  Recandidatura à Presidência do Politécnico de Coimbra Jorge Conde  |  Recandidatura à Presidência do Politécnico de Coimbra

Bases Programáticas e Plano de Ação  |  Quadriénio 2021 - 2025Bases Programáticas e Plano de Ação  |  Quadriénio 2021 - 2025

3332

O ensino superior é mais do que aulas e exames. O ensino superior é um ambiente onde aprender depende de vivências e de 

laços, onde todos dão e recebem experiências, onde se estabelecem relações com pessoas que vieram de outras regiões e 

partes do país, ou do estrangeiro, com o objetivo comum de adquirir saber. Importa que percebamos que o saber não é ex-

clusivo das salas de aula ou dos laboratórios, dos livros ou das mensagens que os professores passam. O saber está também 

nos espaços informais, nas conversas, nos convívios, nos eventos e nas atividades que a escola ou a sociedade envolvente 

proporcionam. E, embora infelizmente tudo esteja coartado pela pandemia e reduzido aos écrans dos computadores, sabemos 

todos que é temporário e que voltaremos aos espaços físicos, que serão tão mais importantes quanto mais abrangentes forem.

É por tudo isto que o Politécnico de Coimbra criou nos últimos quatro anos uma direção desportiva, uma direção cultural e o 

Centro Cultural Penedo da Saudade, que proporcionaram uma oferta de atividades de cariz social e cultural, promovendo o 

aparecimento de atividades lúdicas de cariz cultural, artístico, desportivo, apoiando-se nos seus quadros, nas suas associa-

ções de estudantes, ou na sociedade que o envolve, estimulando os estudantes a uma participação cívica e de cidadania ativa.

Por fim, refira-se que no contexto da responsabilidade social que cabe ao Politécnico de Coimbra, este tem criado mecanismos 

de apoio à inserção profissional e ao empreendedorismo, ligando-se a redes e consórcios, fazendo procura ativa de emprego 

e combate ao desemprego. Destaque-se no capítulo do empreendedorismo a nova vida do Academia de Empreendedorismo 

do Politécnico de Coimbra (INOPOL), em parceria com o Instituto Pedro Nunes (IPN), que começa a dar frutos no nascimento 

de projetos.
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As opções estratégicas são hoje muito diferentes do que eram há quatro anos no início do período de governação que agora 

termina. As alterações produzidas no funcionamento dos serviços, o seu impacto na instituição, o reconhecimento público que 

hoje a instituição tem e o orgulho crescente em ser Politécnico de Coimbra, mudam o foco do que está por fazer, que é hoje 

naturalmente diferente.

A imagem do Ensino Superior Politécnico no País e no estrangeiro, é hoje socialmente menos estigmatizada e vista como di-

ferenciadora do ensino universitário. Reconhece-se o papel do ensino politécnico no desenvolvimento do país e no aumento 

da literacia do povo português sendo este acarinhado pelas entidades governamentais nacionais e locais como motor do 

desenvolvimento regional.

O Politécnico de Coimbra integra uma região onde existe uma universidade (de grande e relevante importância), como acon-

tece com os seus congéneres do Porto, de Lisboa e de Braga (Instituto Politécnico do Cávado e Ave). Tal não tem sido motivo 

suficiente para a impossibilidade da sua afirmação nos seus 40 anos de existência e para a visibilidade atingida mais recente-

mente. A sua articulação com os restantes Politécnicos a nível nacional, com a Universidade de Coimbra, com a Comunidade 

Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra e as autarquias que a integram, tem mostrado a indispensabilidade da missão do 

Politécnico de Coimbra na diferenciação das soluções apresentadas e na força das suas escolas.

Da nossa parte queremos continuar a liderar, sem equívocos e sem receio de assumir o rumo a seguir. Continuaremos a pro-

mover um trabalho em uníssono, juntando todos e continuando a construir uma instituição de futuro. Com base nas provas 

dadas nas diversas áreas continuaremos a assumir as mudanças necessárias. Continuaremos rodeados de gente capaz de 

estar no terreno interno e externo, criando ligação e motivação, de forma a podermos honrar o nosso compromisso - juntos 

continuamos a construir. 

Com uma renovada estratégia de trabalho, a equipa da Presidência assumirá maior pendor político na governação, continu-

ando a existir uma distribuição clara de tarefas, mantendo a responsabilidade individual de cada membro da equipa. Esta é a 

forma de nos comprometermos com a avaliação do desempenho individual de cada um de nós. Autonomia de ação com base 

numa efetiva delegação de poderes, que colocará cada membro perante a exigência de responder à comunidade na relação 

proporcional dessa autonomia, não significando de forma alguma a desresponsabilização do presidente que será sempre o 

responsável último pela governação.

Opções Estratégicas e Compromissos 

2.2
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A estrutura organizacional que continua muito limitada pelo espartilho dos estatutos, adquiriu já uma nova dinâmic  que permite 

incentivar uma cultura de diálogo e motivação, continuando a ampliar a aproximação às presidências das unidades orgânicas, 

garantindo mais informação e tomadas de decisão mais consensuais e mais assertivas. Intensificaremos a presença de mem-

bros da equipa da Presidência nas empresas, nas autarquias, nas escolas, na “sociedade civil” de forma a uma clara ligação à 

comunidade envolvente, que não passe apenas e só por protocolos que muitas vezes não passam do dia da assinatura, mas 

que tragam às escolas projetos de investigação ou prestação de serviços na sua área de atuação.

Internamente é indispensável alargar a base do conhecimento pessoal, para poder incentivar parcerias profissionais e renta-

bilizar o trabalho de todos e de cada um. Temos de aumentar o sentimento de pertença, criar relevância para os diferentes 

patamares de decisão, de modo a que todos queiram ser parte na definição de estratégias participadas e discutidas por todo 

o corpo docente.

É indispensável que saibamos horizontalizar oportunidades (e dificuldades) de forma a que a Presidência não seja apenas um 

moderador de direitos adquiridos, nem um “sinaleiro” de fluxos entre si e as unidades orgânicas. É fundamental termos a ambi-

ção de continuar a fazer crescer o Politécnico de Coimbra e este não pode ser apenas o somatório das escolas.

Ainda que com o orgulho em sermos o Politécnico de Coimbra, continuaremos a trabalhar com os outros Politécnicos e com os 

grupos parlamentares, para que a Assembleia da República promova a alteração da designação de Instituto Politécnico para 

Universidade Politécnica, mantendo a matriz identitária de um modelo de ensino que não se pode perder e que tal como acon-

tece em Coimbra ganha força numa instituição autónoma. Este é também o caminho já percorrido noutros países europeus, que 

com as suas redes de universidades politécnicas, ou de ciências aplicadas, conseguem promover a transversalidade europeia 

deste ensino superior, de uma forma que Portugal tarda em conseguir.

Desta forma, os compromissos para os próximos 4 anos assentam em 3 premissas: a consolidação do trabalho feito, continu-

ando e melhorando projetos iniciados; a criação de novos projetos que são agora concretizáveis face ao trabalho realizado; 

o início de projetos de longo prazo que solidificarão a instituição e a diferenciarão, preparando-a para os desafios do futuro.



Juntos continuamos a construir Juntos continuamos a construir  Jorge Conde  |  Recandidatura à Presidência do Politécnico de Coimbra Jorge Conde  |  Recandidatura à Presidência do Politécnico de Coimbra

Bases Programáticas e Plano de Ação  |  Quadriénio 2021 - 2025Bases Programáticas e Plano de Ação  |  Quadriénio 2021 - 2025

3938

É a partir destas premissas e com este rumo que pretendemos continuar: 

• A trabalhar na criação de recursos, proporcionando assim uma maior partilha dos mesmos; 

• A gerir a partir das unidades orgânicas aquilo que a sua autonomia permite, sem que isso seja um fator de injustiça na distri-

buição dos recursos. Temos de partilhar mais, para usufruir mais; 

• A construir uma organização que permita libertar as unidades orgânicas para uma gestão mais objetiva e focada na sua missão; 

• A apostar na manutenção e recuperação do património, mas também na construção de novos espaços indispensáveis ao 

funcionamento das escolas;

• A promover a abolição de diferenças nas oportunidades distribuídas aos professores e aos funcionários não docentes, em 

função da unidade orgânica onde estão colocados; 

• A garantir aos estudantes tratamento por igual, dando-lhes as melhores condições de trabalho e oportunidades justas, in-

dependentemente da sua área; 

• A aumentar a aposta na comunicação interna melhorando o conhecimento e a relação entre os diversos intervenientes do 

Politécnico, levando-os a um maior trabalho conjunto e a reflexões que passem pela discussão do que é e do que deve ser o 

Politécnico de Coimbra; 

• A focar-nos na permanente melhoria do ensino, diminuindo o abandono escolar, as taxas de insucesso e criando um ensino 

progressivamente mais centrado no estudante, enfatizando aí o papel do professor;

• A perseguir, porque também é determinante, o incremento da investigação, procurando aumentar e melhorar as condições 

de trabalho e de incentivo para os professores e os alunos investigarem, encontrando financiamento e parceiros, e realizando 

investigação aplicada com o tecido empresarial; 

• A incrementar medidas de apoio à progressão académica dos professores, garantindo que ela se reflita na progressão na carreira; 

• A garantir medidas de apoio à investigação e à sua difusão, à ligação às empresas, e à renovação do corpo docente;

• A incentivar a qualificação do corpo não docente, fazendo refletir essa qualificação em novas funções e desafios e sempre 

que se justifique na alteração de carreira e/ou de estatuto;
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• A procurar aumentar o corpo não docente, nomeadamente com a criação de equipas nos laboratórios que apoiem a atividade 

docente e de investigação, normalizando e melhorando o funcionamento daquelas infraestruturas;

• A apoiar as atividades das associações de estudantes, garantindo que podem desempenhar o relevante papel que têm feito, 

nomeadamente no apoio às atividades extracurriculares, como o desporto. As associações de estudantes podem também 

ter um papel mais ativo na captação de novos estudantes, na inovação da oferta formativa e na melhoria dos indicadores de 

sucesso da instituição;

• A comprometer-nos com o trabalho dos Gabinetes de Apoio ao Estudante;

• A promover a melhoria das cantinas e das residências;

• A apoiar os estudantes, nomeadamente com material informático;

• A renovação do parque desportivo e incrementar a oferta cultural que deve continuar a ser um baluarte da instituição;

• A melhorar as instalações e os equipamentos, recuperando o património da instituição, garantindo melhores condições de 

trabalho e de estudo, mas também uma perceção de instituição cómoda e atrativa e não em ruína;

• A investir na rede alumni como potenciador da captação de estudantes, do empreendedorismo, da empregabilidade, do 

marketing e do sentimento de pertença, tão importante numa instituição que se quer afirmar permanentemente. O seu nasci-

mento, associado à “rede de embaixadores” que fomos criando com o reconhecimento de antigos estudantes é uma forma de 

promoção pelo mundo;

• A ligação à comunidade através da investigação, da venda de serviços, da partilha cultural e da inserção do Politécnico e das 

suas pessoas nas redes locais, regionais, nacionais e internacionais que aumentem as oportunidades e rentabilizem a muita 

competência disponível na instituição.
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Plano de Ação

Apresentaremos o plano de ação, que permitirá objetivar a concretização destas bases programáticas. Para cada ação que 

preconizamos, falaremos do estado da arte, da sua evolução recente e da meta que pretendemos atingir. Num programa a 

quatro anos importa saber, o que é concretizável nesse intervalo, mas também em que ponto pode ficar o trabalho para as 

décadas seguintes. É esse exercício que iremos desenvolver nas páginas seguintes.

3
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Serviços Académicos

Nos quatro anos que agora terminam tivemos oportunidade de normalizar um conjunto de regulamentos e procedimentos co-

muns a todas as escolas e instalar um novo sistema de gestão académica, que conhecemos por NONIO. Este sistema permite 

automatizar um conjunto de processos e operações, garantindo maior igualdade de oportunidades e ações aos estudantes, 

qualidade de informação e aumentos de produtividade, com maior eficiência de recursos. As melhorias são assinaláveis, face à 

realidade anterior, já que agora dispomos de informação fidedigna, sobre todos os indicadores relacionados com os estudan-

tes e, também, com os professores. É, assim, possível ter de todas as escolas igual informação e dessa forma o conhecimento 

das dificuldades e das oportunidades com que nos deparamos no universo Politécnico de Coimbra. Por fim, assinale-se a 

possibilidade de obter dados em tempo real sendo possível a tomada de decisão informada em cada momento.

Para os próximos quatro anos:

• Preconizamos continuar a avançar com a digitalização e automatização da área académica, tornando os procedimentos 

acessíveis, em qualquer parte do mundo a partir de qualquer dispositivo móvel;

• No trabalho dos professores queremos aumentar a simplificação de procedimentos (falaremos disso também no capítulo do 

sistema de gestão da qualidade), voltando a transferir para os não docentes parte desse trabalho, no âmbito da sua missão.
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CTeSP

Este é um dos domínios onde mais crescemos no capítulo da eficácia. Desde a criação dos Cursos Técnicos Superiores Profis-

sionais (CTeSP) em 2015, o Politécnico de Coimbra realizou já 8 operações de candidatura/execução, envolvendo 19 cursos, 77 

turmas e 1677 alunos, em 3 Unidades Orgânicas de Ensino (UOE) - Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra (ESAC), 

Instituto Superior de Engenharia do Politécnico de Coimbra (ISEC) e Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de 

Coimbra (Oliveira do Hospital) (ESTGOH).

Houve necessidade de refazer toda a operação de financiamento, realizado por fundos europeus, com a centralização de 

processos e a criação de uma equipa que se tem especializado na candidatura e execução. A reprogramação das operações 

já em curso em 2017 e a melhoria constante da programação das seguintes, através da criação de normas e procedimentos, 

tem melhorado o reporte da execução e simplificado por automatização os processos respetivos. Este trabalho coordenado 

centralmente tem sido naturalmente desenvolvido em estreita colaboração com os serviços das UOE, dadas as suas respon-

sabilidades na recolha de informação.

Uma das inovações introduzidas foi o início da lecionação de cursos fora de Coimbra e de Oliveira do Hospital, existindo já 2 

cursos em funcionamento na Mealhada e em Cantanhede.

Nos últimos 4 anos iniciaram-se operações no valor de 6,7M€ de Fundo Social Europeu (FSE) a que corresponde uma receita 

já recebida de 5M€ e um financiamento global de 9,5M€ dos quais 8,5M€ couberam ao orçamento das UOE.

Para os próximos quatro anos:

• Continuar a melhorar a eficiência da operação, garantindo financiamentos plenos e atempados;

• Criar uma estrutura autónoma de gestão de CTeSP;

• Aumentar o número de estudantes em 20% anualmente, ultrapassando os 1000 alunos em 2025;

• Continuar a apostar na lecionação em parceria com escolas profissionais/secundárias, fora de Coimbra e de Oliveira do Hospital;

• Realizar cursos em parceria com parceiros empresariais.
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Recursos Humanos

Nos últimos quatro anos, num caminho que é de continuidade criaram-se mecanismos de concurso para a promoção de 50 

professores à categoria de coordenador e coordenador principal e para a admissão de 11 professores. Houve ainda 34 profes-

sores a passarem para a condição de contrato por tempo indeterminado. Nos profissionais não docentes, tivemos também 33 

oportunidades para a admissão ou promoção daqueles que atingiram maiores habilitações académicas, ou se diferenciaram na 

função desempenhada. Destacamos ainda a regularização de 12 situações de precaridade a que se juntam mais 7 em vias de 

regularização. Decorrente da maior complexidade de funções, face ao volume de trabalho gerado, houve lugar à criação de 11 

lugares de coordenadores de serviço - Serviços Centrais (SC) e Serviços de Ação Social do Politécnico de Coimbra (SAS)- a 

que se juntam as propostas em via de resolução nas unidades orgânicas, num claro sinal de valorização do trabalho autónomo 

realizado pelos profissionais não docentes.

Houve, também, uma aposta grande na desmaterialização de procedimentos, nomeadamente com a criação de plataformas 

para a submissão de candidaturas a concursos; gestão da informação de recursos humanos afetos a atividades de I&D finan-

ciadas; contratação de pessoal docente especialmente contratado; SIADAP; boletim de deslocação; atualização da plataforma 

Centro de Formação do Politécnico de Coimbra (INOVIPC).

Foi também implementado um conjunto de melhorias na eficiência da organização e gestão, com a rentabilização do sistema 

Business Intelligence; estrutura de Recursos Humanos para a contabilidade analítica; revisão ou elaboração de um assinalável 

número de regulamentos.

No sentido de dar resposta à formação de não docentes, integrou-se o INOVIPC na Divisão de Gestão de Recursos Humanos 

(DGRH). Na formação de docentes manteve-se em funcionamento o Centro de Inovação e Estudo da Pedagogia no Ensino 

Superior do Politécnico de Coimbra (CINEP), que mantém atividade na realização de seminários e afins e publicações.

Foi necessário recuperar os processos de avaliação de desempenho do pessoal docente (nomeadamente porque o desconge-

lamento de carreiras isso impunha) que em algumas unidades orgânicas estava parado desde 2009.

Nos próximos quatro anos:

• Evoluir para uma situação de digitalização e automatização da totalidade dos procedimentos. Entre os que ainda se en-

contram por realizar destacamos a avaliação de docentes;

• Estudar, até à construção do orçamento de 2022, o procedimento de pagamento de salários, que no formato atual tem 

causado alguns constrangimentos; 

• Incrementar, em conjugação com as unidades orgânicas, as medidas de apoio:

-  à conclusão dos doutoramentos dos professores;

-  ao cumprimento da meta de 25% de professores especialistas, nomeadamente recrutando-os entre os professores convi-

dados a tempo parcial;

-  às atividades de investigação e publicação;

-  às atividades de prestação de serviço;

-  à renovação do corpo docente.

• Atingir a meta de 50% de professores coordenadores;

• No corpo não docente terminar o trabalho de definição das funções de cada posto de trabalho, permitindo definir a que 

carreira corresponde (assistente operacional, assistente técnico, técnico superior).
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Compras e Aprovisionamento

No que às compras e aprovisionamento diz respeito, foi realizado um trabalho de integração com as escolas, tendo sido con-

cretizadas sinergias na uniformização de procedimentos, que permitiram uma reconhecida melhoria do serviço. Conseguiu-se 

um aumento do número de compras integradas e um aumento das aquisições por concurso público. Procurou-se, também, 

sempre que desejável o aumento da duração dos contratos. Ganha-se em preço, já que se fomenta a economia de escala, 

ganha-se na diminuição e na não duplicação (na realidade na multiplicação por 8) dos procedimentos de compra, reduzindo o 

tempo de trabalho envolvido e promove-se uma cultura de transparência ao aumentar as compras por concurso.

Outro dos caminhos que é já uma opção é o das compras circulares. Aderimos ao Centro Green Deal, que procura responder 

aos desafios propostos na área das compras públicas. Este é um projeto dinamizado pela Comissão de Coordenação e De-

senvolvimento Regional do Centro (CCDRC), com o apoio do Ministério das Infraestruturas e da Gestão das Águas do Governo 

Holandês, tendo como integrantes além do Politécnico de Coimbra e do de Viseu, a Universidade da Beira Interior (UBI), o 

Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (CHUC) e as diversas CIM da região centro.

Um dos trabalhos que detinha algum atraso, particularmente em algumas unidades orgânicas, era o de inventariação e codifi-

cação, estando atualmente em fase de finalização.

Nos próximos quatro anos:

• Continuar a digitalizar o processo interno, criando uma base de consulta que garanta segurança nas compras por ajuste 

direto com procedimento descentralizado nas UO;

• Aperfeiçoar o processo de compras comuns, garantindo uma maior antecipação das necessidades e um maior volume de 

compras conjuntas.

Serviços Financeiros

Ao longo dos 4 anos fomos procurando novas fontes de financiamento e isso está espelhado, apesar do considerável aumento 

do orçamento das unidades orgânicas, na criação de uma bolsa centralizada de fundos que vem permitindo aumentar o finan-

ciamento de despesas comuns, sem necessidade de reafectações às unidades orgânicas e a recuperação do património (que 

já ocorreu, que decorre atualmente e o que irá acontecer nos próximos 4 anos). É, ainda, esta bolsa que permite os adianta-

mentos que as candidaturas aos fundos europeus obrigam, tendo proporcionado às unidades orgânicas que dele necessita-

ram, executarem projetos que de outra maneira não seria possível. Alterámos a forma como distribuímos o orçamento pelas 

unidades orgânicas, tornando-a mais justa, diminuindo as dificuldades das que viviam subfinanciadas e compensando as que 

têm crescido no número de alunos.

A gestão económica e financeira da instituição é, desde sempre, motivo de discórdia entre os que aceitaram a existência de 

uma entidade comum (o Politécnico de Coimbra) e os que tudo fazem para ressuscitar o modelo de escolas autónomas vigente 

até aos anos 80. Modelo esse que, diga-se, se mantém em muito na forma estatutária presente. 

Para evitar que a análise da gestão financeira seja meramente especulativa, com “achamentos” de corredor, decidimos imple-

mentar a contabilidade analítica, processo que decorre desde o início de 2020.

Para os próximos quatro anos:

• Terminar a implementação da contabilidade analítica em 2021, fazendo uso dela para a construção do orçamento de 2022 

e para construir os orçamentos subsequentes, já com base numa análise rigorosa da gestão financeira;

• Rentabilizar os sistemas informáticos existentes e adquirir, se necessário, novas valências automatizando a informação, 

tornando-a acessível “on time”, sem recurso à “contabilidade por Excel”;

• Continuar a trabalhar os financiamentos alternativos através dos projetos candidatáveis ao PRR, ao Horizonte 2030, à Fun-

dação Ciência e Tecnologia (FCT), ao Fundo Ambiental, à Agência Nacional de Inovação (ANI), à Agência Portuguesa do Am-

biente (APA), ao Erasmus+ e a todos os programas que sejam postos a concurso e onde a missão do Politécnico de Coimbra 

seja enquadrável. 
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Planeamento, Auditoria e Qualidade

A Divisão de Planeamento e Auditoria tem sido pouco rentabilizada. Por sua vez a Gestão do Sistema Interno de Garantia da 

Qualidade (SIGQ) tem estado integrado na Divisão de Gestão Académica (DGA).

Nos últimos quatro anos coube à Divisão de Planeamento e Auditoria a elaboração dos planos e relatórios de atividades, vários 

manuais e regimentos, o levantamento funcional dos trabalhadores não docentes da instituição, a preparação da metodologia 

de implementação do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), a metodologia de implementação do Balanced Score-

card, bem como a ligação das suas atribuições aos restantes serviços. Foram criados planos e manuais de auditoria, realização 

destas últimas e colaboração nos planos de auditorias externas.

O serviço de Gestão do SIGQ criado hierarquicamente na DGA, foi um processo iniciado no mandato que agora termina e que 

envolveu um trabalho ciclópico de dezenas de pessoas de todas os serviços e unidades orgânicas que originou a criação de 

um sistema robusto e a sua certificação pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). O objetivo do 

sistema é garantir uma gestão e governação mais eficiente, normalizando procedimentos e estabelecendo melhores circuitos 

de execução e de decisão. Em vigor desde novembro de 2018, foi certificado em dezembro de 2020.

Para os próximos quatro anos:

• Integrar o serviço de Gestão do SIGQ na Divisão de Planeamento e Auditoria;

• Identificar processos coincidentes entre a auditoria e o SIGQ e eliminar repetições;

• Recentrar o SIGQ nos procedimentos que garantam o cumprimento dos estatutos e dos regulamentos com influência na 

acreditação e certificação de cursos;

• Automatizar os procedimentos do SIGQ, diminuindo a burocracia e a consequente diminuição da carga de trabalho asso-

ciado para docentes e não docentes;

• Na área do planeamento garantir um acompanhamento de processos que garantam aos decisores um planeamento es-

tratégico mais eficiente, centrado nas prioridades da instituição: conhecer e analisar recursos, fortalecer operações, asse-

gurar o cumprimento de metas, avaliar e ajustar a direção da execução do QUAR, Plano Estratégico e Plano de Atividades; 

avaliar metodologias de gestão.
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Tecnologias de Informação e Comunicação

A Divisão de Tecnologias de Informação e Comunicação é a responsável por garantir nos serviços centralizados o funciona-

mento integral dos sistemas de informação e dos equipamentos.

Nos últimos quatro anos acompanhou a implementação do sistema de gestão académica (NONIO), que está em funcionamento 

desde 2019, dando resposta a todos os processos inerentes à gestão académica e apoiando as atividades letivas numa lógica 

de melhoria contínua, estando em permanente atualização face às necessidades das UOE e dos serviços.

Foi também desenvolvido internamente o software de apoio à implementação do SIGQ, onde se destacam os módulos de 

avaliação do processo formativo, dos relatórios de avaliação dos cursos e das unidades orgânicas, que permitem automatizar 

a recolha de informação.

Aumentámos o poder computacional do centro de dados alojado nos serviços comuns, responsável por garantir o funciona-

mento de todos os sistemas informáticos comuns do IPC, bem como alguns específicos pertencentes a várias UOE e aumen-

támos os mecanismos de segurança da informação digital. No âmbito da pandemia procedemos à troca de todos os compu-

tadores dos serviços centrais, do I2A e do SAS por unidades portáteis, respondendo com conforto ao teletrabalho. Iniciámos 

o programa “Um professor/Um computador”, que pretende que todos os professores disponham de um computador portátil 

cedido pela instituição respondendo às necessidades de trabalho, nomeadamente em ensino à distância.

Melhorámos as comunicações de dados, com um projeto que permitiu multiplicar por 10 a capacidade de comutação de tráfe-

go da rede que interliga todas as Unidades Orgânicas localizadas em Coimbra. Implementámos novos serviços de impressão, 

digitalização e cópia para toda a instituição e adaptámo-nos ao Regime Geral de Proteção de Dados. 

Nos próximos quatro anos:

• Reforçar a capacidade humana do serviço, garantindo que com isso melhoramos a capacidade de resposta ao objetivo de 

digitalizar todos os procedimentos que a tecnologia e a lei permitam, estando já previstos:

- Os processos inerentes à gestão de projetos de I&D;

- Atualização do software de gestão documental (junho 2021);

- Processos inerentes à formação de contratos públicos de aquisições de bens e serviços (junho 2021);

- Requalificação da rede wireless que equipa as residências de estudantes R1/R2 (maio 2021);

- Desmaterialização do processo de contratação de pessoal docente especialmente contratado (setembro 2021);

- Implementação do projeto +Social (assente num projeto envolvendo 9 Institutos Politécnicos), em consórcio, para efeitos de 

candidatura Sistema de Apoios à Modernização Administrativa (SAMA), com o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e com 

o Instituto Politécnico de Santarém, onde se pretende informatizar vários processos associados à atividade dos SASIPC, no-

meadamente, alojamento, alimentação, bolsa de colaboradores, voluntariado, auxílios de emergência, entre outros (disponível 

a partir de setembro de 2021);

• Continuar a melhorar a capacidade de resposta da rede, garantindo que em todos os edifícios é possível aceder à internet, 

com total disponibilidade;

• Criar um plano de manutenção e renovação do parque tecnológico, garantindo que em momento algum se torne neces-

sária uma intervenção extemporânea, que por dificuldades financeiras ou outras, possa pôr em causa o normal funciona-

mento da instituição;

• Apostar no reforço de meios disponíveis ao nível da segurança da informação digital, prevenindo eventuais ataques ao 

sistema da instituição.

• Manter o programa “Um professor/Um computador”, garantindo a todos que o seu computador de trabalho é sempre que 

possível uma unidade portátil.
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Património

 

EDIFICADO

A área do património é uma das que mais visibilidade dá a uma instituição, mas nem sempre essa visibilidade é positiva. 

Dificuldades financeiras motivadas pelo baixo financiamento das instituições de ensino superior e a ausência de uma bolsa 

financeira que garantisse algum desafogo para este fim, atrasaram durante anos a recuperação e manutenção do património 

do Politécnico de Coimbra.

Nos últimos quatro anos, a obra de maior volume financeiro foi a reconstrução da Cantina do ISEC, que hoje tem condições dig-

nas de operação. Também realizada está a obra de manutenção e recuperação das residências (R3) existentes junto ao cam-

pus do ISEC, com a construção de uma sala de estudo em cada edifício e a finalização da recuperação das caves dos edifícios 

para armazéns e arquivos das escolas. Nas residências do campus da ESAC (R1 + R2) realizámos uma intervenção de fundo 

com a recuperação dos edifícios e a construção de 11 novos apartamentos, num total de 26 camas e uma nova lavandaria com 

melhores condições, quer para a equipa do SAS quer para os estudantes que as utilizam. Também foi realizada a recuperação 

de um edifício para instalar a Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra (AEESAC), obra 

que foi concluída. O edifício do INOPOL foi alvo de melhoramentos, nomeadamente com a sua climatização. O edifico dos ser-

viços comuns foi adaptado para receber a sede da instituição, que assim concentrou todos os serviços no mesmo local. Ainda 

no âmbito de um projeto de eficiência energética, foi recuperado todo o telhado e trocada toda a caixilharia. O antigo edifício 

sede, situado no Penedo da Saudade, também no âmbito do mesmo projeto sofreu idêntica intervenção, bem como algumas 

adaptações para ali instalar o Centro Cultural Penedo da Saudade. As quatro casas da mata da ESAC foram recuperadas e 

estão agora preparadas para receber serviços ou outros projetos.

A bolsa financeira criada permitiu, não só estes trabalhos no património utilizado pelos serviços centrais e pelos serviços de 

ação social, mas ainda apoiar projetos das escolas, umas vezes adiantando apenas o pagamento, outras financiando mesmo 

as intervenções. São exemplos os projetos de eficiência energética que permitiram recuperar vários edifícios na ESAC; a re-

conversão do antigo pavilhão desportivo em espaço de aulas e laboratórios; as acessibilidades entre o edifício principal e o 

edifício J da ESAC, onde decorre um número assinalável de aulas.
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Estão em curso os seguintes projetos:

• Requalificação da Casa do Bispo (1ª fase) para instalação da Presidência do Politécnico de Coimbra, libertando o espaço 

agora ocupado para os restantes serviços, garantindo melhores condições de trabalho;

• Requalificação do ginásio, com melhoramento da infraestrutura física e aquisição de novos e modernos equipamentos (vol-

taremos ao tema no capítulo do desporto);

• Requalificação da clínica, com melhoramento da infraestrutura, garantindo condições dignas de funcionamento ao serviço de 

Medicina do Trabalho, mas também ao futuro Serviço de Saúde Escolar (voltaremos ao tema no capítulo da ação social/saúde);

• Requalificação da atual cantina da ESAC/Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Politécnico de Coimbra (IS-

CAC), com base num projeto financiado de eficiência energética;

• Construção de um refeitório no edifício dos serviços centrais, para servir os cerca de 80 funcionários que ali trabalham;

• Um conjunto de obras em todas as escolas e nos edifícios comuns, no âmbito de um projeto financiado de melhoria das 

acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada (elevadores, plataformas elevatórias, rampas, corrimãos, etc.);

• Finalização da requalificação dos edifícios dos serviços centrais e do Centro Cultural com a sua pintura;

• Construção da clínica veterinária na ESAC, garantindo que a A3ES mantém a acreditação do curso de Licenciatura em Enfer-

magem Veterinária iniciada no presente ano letivo.

Nos próximos quatro anos:

• Construção do Edifício comum à ESAC/ISCAC, onde será instalado um novo refeitório/cafetaria, uma nova biblioteca e 

uma zona com 6 salas de aulas para o ISCAC (concluídoprevisivelmente em julho 2023);

• Construção do novo edifício onde será instalado o refeitório/cafetaria da Escola Superior de Educação do Politécnico de 

Coimbra (ESEC), permitindo a reconversão do atual espaço, para a deslocação de parte da atividade que acontece no polo 

2 da escola (Junto à Faculdade e Economia da Universidade de Coimbra-FEUC) (concluído previsivelmente em julho 2022);

• Requalificação da cafetaria da Associação de Estudantes do Instituto Superior Engenharia do Politécnico de Coimbra - 

AEISEC (concluído previsivelmente em agosto 2021);

• Requalificação de um espaço na ESEC para reinstalação da AEESEC, libertando o atual espaço para a instalação de servi-

ços (concluído previsivelmente em agosto 2021);
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• Requalificação do edifício L no campus da ESAC, para instalação de uma residência de professores e investigadores con-

vidados (concluído previsivelmente em setembro 2021);

• Construção da fase 2 da Casa do Bispo, permitindo a instalação do Salão Nobre, onde podem reunir os órgãos de gestão, 

nomeadamente o Conselho Geral (concluído previsivelmente em dezembro 2022);

• Construção da fase 2 do INOPOL, aumentando o espaço disponível para incubação (concluído previsivelmente em dezembro 2022);

• Requalificação de um espaço no IPARQUE, cedido em direito de superfície, para a instalação do Gabinete de Interface com 

a Comunidade e dos Serviços de Gestão do I2A (concluído previsivelmente em dezembro 2021);

• Encerramento do Polo 2 da ESEC, com a transferência de todos os serviços ali instalados (concluído previsivelmente em julho 2023);

Dependendo da configuração do concurso que vier a ser aprovado pelo governo, o Politécnico de Coimbra, no âmbito das 

negociações efetuadas no Conselho Regional do Centro, poderá vir a candidatar as seguintes obras:

• Construção de uma nova ESEC, associada a uma biblioteca “geral”, uma nova cantina de grandes dimensões e um novo 

auditório/teatro. Esta obra será desejavelmente construída no campus da ESAC, em localização a acordar entre as escolas 

e sem afetar a área de reserva agrícola, ou as zonas de alagamento. A sua construção permite que a biblioteca prevista no 

edifício ESAC/ISCAC seja convertida em espaço de aulas para o ISCAC.

• Construção dos novos laboratórios no edifício A da ESAC, com a renovação do respetivo equipamento, modernizando a 

ação da escola. Projeto já entregue na CCDRC.

• Construção num novo espaço das oficinas de Hortofrutícolas e Lacticínios da ESAC, modernizando-as. Esta obra permitirá a 

construção de um Restaurante não social (atual edifício das Hortofrutícolas) e recuperar o edifício dos laticínios para outro fim.

• Construção de uma residência com pelo menos 250 camas, junto das R1 e R2 no campus da ESAC;

O Politécnico de Coimbra encetou negociações com a Câmara Municipal de Coimbra, tendo em vista:

• A cedência de um terreno contíguo ao estacionamento do ISCAC, permitindo aumentar e requalificar o estacionamento do ISCAC;

• Requalificar a rua de acesso sul à Casa do Bispo, permitindo o acesso pedonal entre os serviços centrais e aquele imóvel;

• Construção da ciclovia entre as residências do campus da ESAC, a ESAC, o ISCAC e o Açude Ponte, o que permitirá ligar 

as escolas referidas ao ISEC em bicicleta;

Decorrem desde o início do mandato que agora termina negociações com a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, para 

a reinstalação da ESTGOH, num novo espaço, com dimensão suficiente para responder à procura crescente da escola, bem 

como para a resolução da falta de alojamento que atinge proporções preocupantes. Este projeto tem recolhido o interesse 

e empenho do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da Ministra da Coesão Territorial, bem como da CCRDC.
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MOBILIDADE

Na mobilidade refira-se que, há quatro anos atrás, o parque automóvel do IPC tinha como viatura mais recente um automóvel 

de 1999. Durante o presente mandato foram adquiridas 4 viaturas, sendo uma delas de dedicação exclusiva à ESAC.

Para os próximos quatro anos:

• Pretende-se manter a renovação da frota e adquirir 6 automóveis elétricos, sendo um para o serviço de cada escola e 

mais 2 carrinhas térmicas, também elétricas, para os SAS. Este é um trabalho que está equacionado no âmbito do contrato 

com a entidade bancária sponsor do Politécnico de Coimbra nos próximos quatro anos;

• Está também prevista a aquisição de um miniautocarro, substituindo um dos 2 existentes e que há muito ultrapassaram 

a sua vida útil.
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Comunicação

Ao longo dos últimos 4 anos, criámos uma estratégia de comunicação global, que pretendeu associar à marca das escolas a 

marca Politécnico de Coimbra, criando assim o propósito de instituição unificada, coesa e forte. Hoje podemos dizer que, com 

vantagem para as escolas, conseguimos fortalecer a ideia de que existe uma instituição onde as seis escolas estão integradas. 

Para isto muito contribuiu uma forma de comunicar interna e externamente de grande impacto, dando a conhecer a instituição 

e as suas escolas, os feitos dos professores, dos estudantes e dos não docentes, mostrando o muito que se faz. Este é mais um 

trabalho onde a ligação entre a estrutura central e os gabinetes de comunicação das escolas tem dado frutos, com um trabalho 

integrado, mas que tem ainda caminho para fazer. Hoje os números são, no entanto, inequívocos e a imagem do Politécnico de 

Coimbra e das suas escolas saiu fortalecida.

Das ações realizadas nestes quatro anos, de forma muito resumida, destacamos:

• A massificação da comunicação, nos jornais e nas redes sociais, promovendo os feitos e mais-valias da instituição, crian-

do identidade de grupo e afirmação da marca;

• A renovação da identidade da marca, que para além de um novo logotipo, tem (terá) uma estratégia integrada e com re-

ferência ao Politécnico de Coimbra em todas as escolas e serviços, estando expressa em todo o material de comunicação 

e marketing;

• A criação de “O Jornal” Politécnico de Coimbra, um trabalho que demonstra que é possível um trabalho integrado entre os 

serviços das escolas e os serviços centrais;

• A criação da página web do Politécnico e das suas escolas (já estão online as da ESTeSC e ESTGOH e em construção as 

da ESAC e ESEC) com uma imagem integrada e identitária disponibilizando a informação de forma mais imediata e intuitiva;

• A criação de um stand, com nova imagem e predomínio de sistemas digitais, com que nos apresentamos nas feiras e 

outros eventos de captação de alunos;

• O Livro “Politécnico de Coimbra – 40 anos a valorizar as pessoas e o território” que assinalou os 40 anos da história co-

mum das escolas do Politécnico de Coimbra;
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Para os próximos quatro anos:

• Fortalecimento da marca “Politécnico de Coimbra”, aumentando a ligação entre esta e as suas subsidiárias, nomeada-

mente as escolas;

• Aumentar a aposta na divulgação das ações e feitos sob a marca “Politécnico de Coimbra” na comunicação social nacional;

• Continuar a trabalhar a imagem institucional com a identidade gráfica criada para as páginas web;

• Manter “O Jornal” com periodicidade mensal, em papel, destinado à comunidade interna e aos parceiros;

• Criar “O Jornal” online, com informação on time;

• Criar a revista “ADN” cujo objetivo é divulgar grandes temas da instituição, com uma periodicidade semestral;

• Criar com base na ESEC TV, aproveitando a estrutura física e aumentando os recursos humanos, um canal de televisão, 

que se dedique a produzir conteúdos, em articulação com o jornal, sobre as notícias do Politécnico de Coimbra e das suas 

escolas e evoluindo para conteúdos que envolvam os nossos parceiros;

• Criar com base na experiência, e se possível nas instalações e equipamentos da ESEC, uma rádio online, cuja emissão 

será predominantemente preenchida com base no voluntariado da comunidade do Politécnico de Coimbra;

• Manter os eventos anuais conjuntos, nomeadamente:

- Abertura do ano letivo;

- Entrega de Diplomas;

- Dia do IPC;

- Jantar de Natal;

- Congresso do Politécnico (prevíamos iniciar esta iniciativa em 2020);

• Criar um ciclo de webinares, aproveitando a experiência adquirida no seio da pandemia, com convidados internos e ex-

ternos que possam ajudar a melhor percecionar a missão do IPC;

• Aumentar o apoio às escolas no design de comunicação.
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Captação de Estudantes

No mandato que agora termina este é outro dos pontos que mais mudou, com uma estratégia que rentabilizou as despesas e 

se tornou menos intrusiva. No passado os serviços centrais divulgavam no ensino secundário e profissional a oferta formativa 

de todas as escolas, mas também as escolas o faziam, sem articulação entre si, tornando a instituição espartilhada, intrusiva 

e estimulando a competição entre as escolas. Aquilo que fizemos ao longo deste período foi juntar vontades e criar um plano 

de visitas que passa por equipas mistas, entre as escolas e os serviços centrais, promovendo toda a oferta e acrescentando 

resposta às questões paralelas como a ação social ou o viver nas nossas cidades. Chamamos a este projeto integrador “P4me 

on the road”. Face ao volume que o ensino secundário assume na cidade de Coimbra criámos uma feira anual, que ganhou já 

dimensão e são vários os municípios que nos solicitam que participemos nos certames que anualmente organizam.

Ainda neste capítulo temos promovido uma das missões do ensino politécnico que assume atualmente relevante importância, 

os CTeSP. Essa promoção levou-nos a descentralizar a oferta e temos já 2 turmas a funcionar, uma na Mealhada e outra em 

Cantanhede.

Os alunos internacionais são hoje uma fonte de receita, mas também um sinal de prestígio. Conseguimos aumentar em 7,5 

vezes o número de alunos, ainda que isso continue a representar um pequeno número. A aposta foi grande no mercado bra-

sileiro e com a marca “Estudar em Coimbra” temos visitado colégios nas principais cidades brasileiras. Integrados na iniciativa 

“Portugal Polytechnics” com os restantes Politécnicos participamos nas exposições “Salão do Estudante”, que 2 vezes por ano 

acontecem nas maiores cidades brasileiras. Também este trabalho tem sido feito integrando as presidências das escolas e o 

gabinete de comunicação dos serviços centrais.

Todo o trabalho é complementado em permanência com um back office, de resposta em tempo real nas redes sociais, no 

WhatsApp, no telefone ou no e-mail, respondendo às dúvidas de candidatos e famílias, mas também dos gabinetes de orien-

tação vocacional e professores.

Toda a nossa ação, tem tido em conta o contributo do IPC para as metas colocadas pelo governo para o aumento do número 

de diplomados. No futuro próximo acompanharemos a “Estratégia Portugal 2030”, em conjugação com o PRR e as suas metas, 

que estabelecem que 60% dos jovens com 20 anos frequentem o ensino superior, com 50% de graduados entre os 30 e os 34 

anos até 2030. Preconiza-se ainda para Portugal um nível de liderança europeia nas competências digitais a atingir também 

até 2030, o que nos antecipa um dos caminhos por onde será necessário aumentar a oferta.
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Para os próximos quatro anos:

• Aumentar globalmente o número de alunos:

- Manter parcerias estratégicas com os Órgãos de Comunicação Social (OCS) regionais e nacionais;

- Realização de vídeos promocionais, divulgados nos diversos canais das redes sociais (próprios ou especializados), que di-

vulguem a nossa oferta formativa e os nossos êxitos na investigação e ligação territorial.

• Aumentar o número de alunos em licenciatura e CTeSP:

- Intensificar os projetos de captação nacional: “Politécnico 4me on the road”;

- Participação nas feiras educacionais, como a Qualifica e a Futurália;

 - Criação de um conselho de ligação entre as escolas do IPC e as escolas secundárias/profissionais da CIM Coimbra, aumen-

tando a aproximação e conhecimento que detêm da nossa instituição;

- Manter as bolsas de mérito para alunos com nota de acesso igual ou superior a 17 valores;

- Aumentar o número de CTeSP, em parceria com as escolas profissionais da região e realizados nas instalações destas.

• Aumentar o número de alunos em mestrado e pós-graduação:

- Melhorar e diversificar a oferta de mestrados e pós-graduações aproveitando o trabalho já feito no projeto de “Oferta Forma-

tiva e Inovação Curricular” (faremos referência em capítulo próprio) em articulação com os Conselhos Técnico-Científico (CTC) 

das escolas, com as Associações de Estudantes e com o tecido empresarial;

• Aumentar o número de alunos internacionais e nacionais não residentes em Portugal:

- Manter a estratégia dos projetos “Estudar em Coimbra” e “Portugal Polytechnics”, agora denominado de “PPIN - Portugal 

Polytechnics International Network” com foco no Brasil e em novos países como: Angola, Cabo Verde, Moçambique, Chile, 

Colômbia, Marrocos e Perú;

- Acompanhar os restantes Politécnicos na estratégia de internacionalização que, com a liderança do Governo e a participação 

da Agência Erasmus, Camões Instituto da Cooperação e da Língua, Turismo de Portugal e a Agência para o Investimento e 

Comércio Externo de Portugal (AICEP), está a ser desenvolvido com o objetivo de trazer estudantes da diáspora; 1

- Criar com as escolas, nos países onde nos deslocarmos, uma “Rede de Coimbra” que nos ajude a promover a vinda de alunos;

- Manter publicidade física nas principais cidades brasileiras (outdoors);

- Manter para o mercado Brasileiro as parcerias com a “EduPortugal” a “Estude em Portugal” e equacionar outras.

 

1 - Ambos os projetos “Portugal Polytechnics International 
Network” e Estudantes da Diáspora, são nesta altura um dos 
pelouros que lidero no CCISP. 
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Alumni

Criada a Rede Alumni, importa agora que seja conhecida por todos os antigos estudantes ajudando-nos a potenciar o conhe-

cimento que as suas redes pessoais e profissionais detêm do Politécnico de Coimbra e do trabalho que aqui fazemos, seja ao 

nível da formação ao longo da vida, seja na prestação de serviços ou na elaboração de projetos de investigação e empreen-

dedorismo financiados. O princípio de que “por um ex-estudante satisfeito se angaria um novo aluno” é o mote de desenvolvi-

mento da rede e também da sua importância na angariação de novos alunos. Esta rede pretende ser um fator potenciador do 

crescimento e da notoriedade de uma instituição pois são os ex-estudantes os melhores embaixadores da sua imagem e são 

eles que induzem, junto do mercado de trabalho e da sociedade, a opinião que estes têm do Politécnico de Coimbra. São estes 

que nos poderão abrir a porta para novos conhecimentos, para as mais recentes atualizações da tecnologia e da ciência, para 

os estágios dos alunos e para os caminhos da investigação e da prestação de serviços.

Precisamos, pois, de manter com eles uma relação que os faça voltar, para estudar, para investigar, para procurar soluções, ou 

mesmo para participar da estratégia de imagem e comunicação do IPC.

Para os próximos quatro anos:

• Atingir os 10.000 alumni inscritos na rede;

• Aumentar o número de benefícios nos produtos/serviços do Politécnico de Coimbra, mas também o número de parceiros 

que se associem à rede em pelo menos 50.

• Realizar ações com a participação destes alumni;

• Proporcionar formações especializadas e pós-graduações com a sua participação;

• Disponibilizar uma oferta formativa que os cative a voltar enquanto alunos. 
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Continuamos também ligados ao projeto Poliempreende, que se traduz num conjunto diverso de ações de promoção e capaci-

tação para o empreendedorismo e estímulo à transferência de tecnologia entre o meio académico e o tecido empresarial. Este 

projeto integra todas as instituições de ensino superior politécnico do país, num total de 21 parceiros, constituindo a maior rede 

para a promoção do empreendedorismo existente a nível nacional.

Refira-se que os projetos de promoção da inovação, empreendedorismo e transferência de tecnologia, candidatados e apro-

vados no ciclo 2017-2021 representam um volume de financiamento obtido na ordem de 1 milhão de euros. 

Por fim, destacar a distinção do Politécnico de Coimbra com o Prémio Líderes Inovação Portugueses 2020, atribuído pela 

Consumer Guidance Institute Portugal.

Para os próximos 4 anos:

• Criar uma rede de empresas parceiras “IPC +emprego” enquanto estrutura de facilitação da empregabilidade;

• Criação de uma rede de mentoria;

• Participação no Consórcio Maior Empregabilidade;

• Otimização do Programa Trilhos;

• Implementação do novo portal de empregabilidade do IPC (abril 2021);

• Manter a participação no Poliempreende, no Arrisca C, no 1000 ideias e no projeto de Inovação Pedagógica;

• Potenciar as participações mencionadas no ponto anterior, para a realização de um grande concurso exclusivo ao Politécnico de 

Coimbra, aproveitando o seu espaço e instalações disponíveis, para fomentar o aparecimento de negócios e empresas spin-off;

• Potenciar o INOPOL, tendo como objetivo preencher o atual espaço existente e o espaço de expansão, até ao final do mandato;

• Aproveitando a dinâmica da inserção territorial e nomeadamente a Associação para a Inovação e Tecnologia da Região de 

Coimbra-Coimbra ITEC (falaremos disso em capítulo próprio) criar uma rede de Business Angels;

• Criação de uma rede de empresas de ex-alunos (alumni), associada às redes mencionadas nos pontos anteriores.

 

Inovação / Empreendedorismo e Empregabilidade

Um curso superior não é um ponto de chegada mas um elevador para um novo patamar da vida. É algo a que em circunstâncias 

“normais” se chega com 17 ou 18 anos e da qual se parte 3, 4 ou 5 anos depois. Se o curso, as suas circunstâncias, a sua qua-

lidade, a sua envolvente, determinam e muito, quem nos procura e o seu futuro, a realidade do mercado a que os diplomados 

terão acesso é cada vez mais importante.

Neste domínio, foram desenvolvidas medidas que promovem a adequação das competências dos alunos às expectativas do 

mercado de trabalho, a capacitação dos diplomados para a integração profissional e o acompanhamento do processo de 

integração profissional e promoção do feedback. Destas medidas fazem parte a formalização de protocolos de colaboração 

abrangentes a todas as UOE, garantindo melhores condições de cooperação nos domínios científico/pedagógico; melhorar o 

conhecimento que as empresas detêm dos diplomados das nossas escolas e ser facilitador de maior empregabilidade. 

Foi consolidada a missão do INOPOL com um novo modelo de gestão, assente numa parceria com a IPN incubadora, e com 

instalações melhoradas. O INOPOL é hoje uma estrutura multidisciplinar, capaz de potenciar o desenvolvimento de empreen-

dedores e a criação e crescimento de novas empresas inovadoras.

Iniciámos o projeto “Mind2Market - proteger para valorizar a propriedade intelectual do IPC”, que se traduz na disponibilização 

de um conjunto de recursos e serviços de apoio à comunidade académica, que visam a proteção, valorização e transferência 

de conhecimento.

Iniciámos a conceção e lançamento do projeto “Link Me Up - 1000 Ideias, sistema de apoio à cocriação de inovação, criati-

vidade e empreendedorismo”, que promove o espírito empresarial através da capacitação de equipas multidisciplinares de 

estudantes. É um projeto em rede que agrega 13 instituições de ensino superior politécnico e diversos parceiros empresariais.

Iniciámos, também, o projeto “Inovação Pedagógica - aprendizagem com base em processos de cocriação”, que tem como ob-

jetivo capacitar os docentes para a utilização de metodologias de inovação pedagógica, baseadas em processos de cocriação 

e de inovação com organizações/empresas. Este projeto é implementado em parceria com a rede de instituições de ensino 

profissional com as quais firmámos diversos protocolos de colaboração.

Mantivemos a ligação ao projeto Ecossistema de Inovação da Região Centro (INOV C) consórcio entre instituições de ensino 

superior, entidades de interface, incubadoras de empresas e parques de ciência e tecnologia da região Centro, que tem como 

visão projetar a região enquanto referência nacional na criação de novos produtos e serviços resultantes de atividades de 

I&D+I, através da consolidação de um ecossistema de inovação, aberto e inclusivo.
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Para os próximos quatro anos:

Ensino Graduado

• Até setembro de 2021, serão enviadas às escolas as conclusões do trabalho já efetuado;

• Até março de 2022, serão discutidos os regulamentos (nomeadamente as regras de DSD), que proporcionarão as refor-

mas sugeridas;

• Até outubro de 2022, as escolas prepararão a 1ª fase do que venham a pretender alterar, para submeter à A3ES;

• No ano letivo 2022/2023 entrarão em funcionamento essas alterações;

• Até outubro de 2023, as escolas prepararão as restantes propostas do que venham a pretender alterar, para submeter à A3ES;

• No ano letivo 2023/2024 entrarão em funcionamento essas alterações.

Ensino Pós-Graduado

• Criação de uma estratégia de cursos de 2º ciclo capazes de responder às pretensões do mercado laboral e dos estudantes; 

• Intensificação da estratégia de cursos de especialização em parceria com empresas, administração pública central e 

local, instituições de solidariedade social, etc.;

• Estabelecimento de consórcios, acompanhando a estratégia definida para o país;

• Aposta no ensino digital, em áreas onde possamos ser competitivos.

Oferta Formativa e Inovação Curricular 

O projeto denominado Oferta Formativa e Inovação Curricular tem como objetivo proporcionar uma reflexão transversal na ins-

tituição, sobre onde precisamos de estar dentro de 5 ou 10 anos em termos de oferta e como podemos inovar, tornando-nos 

mais competitivos. Há estudos que nos dão a conhecer a evolução do mercado de trabalho e das profissões que no prazo de 10 

anos desaparecem, se transformam ou surgem. Importa perceber, dentro da oferta atual, quais os cursos que caminham para a 

falta de atratividade e de que forma podemos alterar esse caminho, ou que alterações são possíveis para lhe garantir a altera-

ção de rumo, no que à procura diz respeito. Também a transformação digital, previsivelmente, fará aparecer novas atividades 

e importa que as instituições de ensino sejam capazes de se preparar para isso. Este é um trabalho de grande sensibilidade, 

pois se por um lado devemos ser empreendedores, por outro temos de o fazer no contexto do atual corpo docente, limitando 

a temporalidade das mudanças à realidade da instituição.

Por sua vez, o Tribunal de Contas tem questionado os critérios para a abertura de cursos e para a sua manutenção, o que 

indicia que as regras poderão sofrer novas alterações. Não havendo uma reflexão inter-escolas e mesmo intraescolas, não 

estando clara a definição de áreas científicas por escola e podendo as escolas concorrer entre si, a autofagia não deixará de 

estar ausente do futuro. 

O projeto nasceu em setembro de 2019. Depois de ouvir os líderes dos órgãos a quem cabe a decisão e os estudantes, tem já 

recomendações para melhorar a configuração dos cursos de 1º ciclo e a oferta formativa de 2º ciclo.

Para os próximos quatro anos, o PRR deixa desafios na área da inovação pedagógica e a possibilidade de permitir construir 

e equipar estruturas científicas e pedagógicas que para isso contribuam. Este investimento pretende incentivar a criação de 

emprego permanente; o aumento das qualificações da população adulta; o desenvolvimento de competências para a inovação 

e renovação industrial; o ajuste da oferta formativa às transformações do mercado de trabalho; responder com o aumento de 

graduados no ensino superior, especialmente nas áreas Science, Technology, Engineering, Arts e Mathematics (STEAM). O 

governo pretende apoiar 26 mil estudantes em cursos de ensino superior nestas áreas entre 2021 e 2026.

A aposta na transição digital pode modernizar o País e ajudar a recuperar da crise económica, criando saber, inovação, espe-

cialização e diversificação na economia portuguesa. Esta é uma aposta do governo que não podemos perder, integrando os 

diversos consórcios que se preparam na área, com a criação de pelo menos 10 escolas de pós-graduação, em articulação entre 

instituições de ensino superior politécnico e empregadores.

Um objetivo específico é a melhoria da qualidade dos serviços da administração pública, reduzindo custos de contexto e me-

lhorando a justiça económica, onde se desafia o ensino superior a responder com formação que contribua para a promoção da 

simplificação administrativa e legislativa. O Politécnico de Coimbra (com base nas áreas científicas do ISCAC e da ESTGOH) 

disponibilizou-se já para este desafio estabelecendo um consórcio com o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), 

Instituto Politécnico do Porto (IPP) e Instituto Politécnico de Setúbal, para a promoção da “AP Digital 4.0” e para a formação 

“avançada em gestão e administração” destinada preferencialmente a dirigentes. Os objetivos do consórcio foram já entregues 

à Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública.
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Inserção Territorial

A inserção territorial é um projeto que verdadeiramente se iniciou nos últimos 2 anos. Podemos deixar como resultados a 

aprovação em Conselho Geral da “Coimbra ITEC – Associação para a Inovação e Tecnologia da Região de Coimbra”, cujos ob-

jetivos visam a ligação do Politécnico de Coimbra ao tecido empresarial, nomeadamente facilitando a estratégia de formação 

pós-graduada e especializada, a prestação de serviços nas nossas áreas core, a gestão de projetos em cocriação com as 

empresas associadas, e a venda de serviços. Esta associação irá agregar o Politécnico a um conjunto de empresas relevantes 

no panorama nacional e regional.

A Coimbra ITEC terá a sua sede no “IPARQUE – Parque de Ciência e Tecnologia de Coimbra”, numa parceria com a Câmara 

Municipal de Coimbra e com todos os outros parceiros acionistas daquela estrutura, colocando o Politécnico de Coimbra como 

o parceiro científico e tecnológico das empresas ali instaladas ou a instalar. O Politécnico de Coimbra tornar-se-á acionista do 

IPARQUE.

Outro dos projetos que está em fase de construção é o @GIR – Gabinetes de Inovação Regional, que visa a colocação de um 

conjunto de técnicos formados no Politécnico de Coimbra ao serviço das autarquias e das Associações de Desenvolvimento 

Local no desenvolvimento da região. Financiado por fundos europeus, através de concursos abertos pela CCDRC para o capital 

humano, o @GIR disponibilizará um conjunto de serviços que terão no back office o saber produzido no Politécnico de Coimbra.

Para os próximos 4 anos:

• Instalação da Associação Coimbra ITEC e início de atividade (setembro 2021);

• Construção das instalações do IPARQUE (até dezembro de 2021);

• Rentabilização do projeto @GIR, com a instalação da sua sede, que ficará num dos concelhos do interior da CIM Região de 

Coimbra e início dos serviços de ligação aos parceiros (2021);
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Internacionalização

No mandato anterior criámos uma nova dinâmica no departamento de relações internacionais, retirando-lhe a captação de 

alunos internacionais que colocámos no mesmo departamento dos alunos nacionais.

Assim o departamento centrou a sua missão na mobilidade Erasmus+ e noutros projetos internacionais, destacando-se a coopera-

ção europeia, mas também a captação de novas linhas e oportunidades, que permitiram reforçar a nossa posição fora do contexto 

europeu, com foco nos países lusófonos e na américa latina. A estratégia delineada permitiu aumentar os fluxos de mobilidade em 

53%.

Fomentámos, também, as mobilidades de estágio para recém-diplomados tendo já executado 15 bolsas até à chegada da 

pandemia; obtivemos 240 bolsas de mobilidade para 14 países não europeus; passámos a receber, num acordo bilateral, es-

tudantes do Politécnico de Macau; criámos um programa específico para a América Latina e aderimos ao programa de bolsas 

Santander para a mesma região; voltámos a liderar o consórcio Erasmuscentro.

Os acordos bilaterais passaram a ser potenciados, sendo na maioria das vezes abertos a todas as áreas de formação comuns 

às entidades subscritoras, sendo que foram realizados 126, dos quais 20 representam novos países de cooperação.

A partir de 2018 foi implementada uma política focada em projetos internacionais de cooperação e inovação no quadro do 

programa Erasmus+. As ações desenvolvidas permitiram, em média, quadruplicar o número de candidaturas submetidas anu-

almente e que resultaram na aprovação, até 2020, de cinco parcerias estratégicas (SP-Strategic Partnership), quatro projetos 

de reforço de capacidade (CBHE-Capacity Building in Higher Education) e uma aliança de competências sectoriais (SSA-Sec-

tor Skills Alliance). Os dez projetos aprovados, dois dos quais com coordenação do IPC, envolvem um total de 102 parceiros 

(Instituição de Ensino Superior-IES e outras entidades) europeus e não europeus.

Toda esta estratégia permitiu aumentar o financiamento e a sustentabilidade financeira preconizada no atual mandato, tendo 

a receita da área internacional crescido de cerca de 0,5M€ para 5,0M€.

Para os próximos 4 anos:

• Continuar a reforçar a mobilidade de toda a comunidade, mantendo a linha de crescimento atual, o que significa em 4 

anos aumentar mais 50% o número de mobilidades;

• Continuar a potenciar os projetos e o financiamento que lhe está associado. Tendo esta área crescido 8,3 vezes no man-

dato que agora termina, o objetivo é aumentar o financiamento em mais 25%;

• Integrar um projeto de Universidade Europeia.
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Investigação

A Investigação no Politécnico de Coimbra é coordenada pelo I2A – Instituto de Investigação Aplicada e desenvolvida pelos 

centros, laboratórios, grupos e núcleos ali alojados. Do ponto de vista físico na realidade estas estruturas físicas foram alojadas 

nas escolas e a maioria nasceu em 2015, num projeto denominado MAIS CENTRO, da CCDRC, de financiamento específico para 

a investigação. O CERNAS é o único Centro FCT com classificação de Muito Bom e é partilhado com o Instituto Politécnico de 

Castelo Branco (IPCB) e com o Instituto Politécnico de Viseu (IPV).

Nestes quatro anos foram elaborados os primeiros estatutos do I2A, publicados em agosto de 2020. Neste período foram 

apoiados 88 projetos, com um movimento financeiro de 7,4M€. O número de publicações, entre 2017 e 2020, indexadas na 

SCOPUS aumentou em 22% (288 para 355). Foi criada uma Newsletter que mensalmente publicita as calls abertas para proje-

tos e programas de financiamento. Já no período da pandemia criámos o WebCycle I2A, divulgando a investigação realizada.

Foi implementado um regulamento de apoio à publicação científica para os trabalhadores (docentes e não docentes) e outro 

para os estudantes, tendo já sido apoiadas várias publicações de artigos científicos. Foi criado um regulamento de “bolsas” de 

“Dispensa de Investigação Aplicada”, que possibilita que os professores se dediquem em exclusividade à investigação.

Na estratégia de nos prepararmos para lecionar doutoramentos temos estabelecido parcerias com a UC, para a criação de 

centros de investigação conjuntos, ou polos dos centros existentes na UC, com a participação de professores do IPC. Foi já 

criado um polo do Centro de Ecologia Funcional e estão em conversações mais polos de centros da UC.

Nas várias parcerias com outros Politécnicos foi também criado um polo do CITUR, denominado CITUR Coimbra, que agrega 

investigadores do IPC, do IPP, do IPVC e do IPCA.

O Centro de Desenvolvimento do Potencial Humano (Centro I2A) criou, com os investigadores das áreas científicas da ESEC, 

3 núcleos de investigação: em ciências sociais e humanas; em educação, formação e intervenção e em ciências do desporto.

Para os próximos quatro anos:

• Promover a adesão de maior número de professores à investigação, com regularidade;

• Potenciar as parcerias com outras instituições de ensino superior, na criação de centros de investigação;

• Promover candidaturas a todos os financiamentos possíveis, nas múltiplas áreas científicas do Politécnico de Coimbra;

• Promover a adesão dos alunos aos projetos de investigação, potenciando os trabalhos finais de ciclos de estudo;

• Continuar a apoiar a publicação científica das investigações realizadas;

• Caminhar para a autossuficiência financeira da UO (que atualmente ainda é financiado pelo orçamento dos SC).
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SSOA – Serviço de Saúde Ocupacional e Ambiental

A existência de um serviço de saúde ocupacional e medicina do trabalho é, não só um imperativo de lei, mas fundamental-

mente uma responsabilidade ética para com todos os que trabalham na instituição. Foi neste pressuposto que no mandato 

presente foi criado o SSOA.

Ao denominar o serviço, ab initio, de Saúde Ocupacional e Ambiental, tivemos desde logo a preocupação de cumprir a lei, mas 

também de lhe acrescentar valor na componente ambiental. Assim, o serviço tem como objetivos dar resposta à consulta de 

Medicina do Trabalho, à prevenção dos acidentes de trabalho através da avaliação dos postos de trabalho e da sua adaptação 

sempre que se justifique e à avaliação dos espaços e da qualidade ambiental. Neste âmbito, destacamos a implementação de 

um “Plano de Prevenção e Controlo de Legionella para as residências dos SAS”; avaliação e monitorização de parâmetros am-

bientais nas instalações da instituição, designadamente, ruído, iluminação, qualidade do ar interior, contaminantes químicos, 

contaminantes biológicos, entre outros; coordenação de segurança em Obra (CSO) de várias empreitadas; elaboração, moni-

torização, controlo e acompanhamento dos Planos de Contingência COVID-19 das várias instalações do IPC e respetivas UO. 

Através de um programa específico de financiamento procedeu-se a melhorias das condições de acessibilidade dos edifícios.

Foi ainda criado o programa “Politécnico +Sustentável” cuja ação começou por se centrar na promoção de práticas saudáveis 

e na adoção de comportamentos sustentáveis com o incentivo e apoio a todas as escolas para que obtivessem o título de 

Eco-Escola. Assim, o Politécnico de Coimbra é um dos primeiros Eco-Politécnicos do país, e o maior. Integrámos o projeto Cen-

tro Green Deal – um projeto piloto de Economia Circular promovido pela CCDRC. Estabelecemos uma parceria com a Agência 

Portuguesa do Ambiente, no âmbito da iniciativa “Por um país com bom ar” e candidatámo-nos a diversos projetos/fundos, 

no âmbito do desenvolvimento sustentável, destacando-se a aquisição de bicicletas elétricas e convencionais, garrafas de 

vidro, dispensadores de água da rede, ecopontos, eficiência energética de edifícios, postos de carregamento para automóveis 

elétricos, etc..

Para os próximos 4 anos:

• Manter em funcionamento a consulta de medicina do trabalho, garantindo que chegue a todos os profissionais;

• Analisar todos os postos/locais de trabalho, quantificando e eliminando/reduzindo o risco laboral;

• Manter a estratégia do programa “Politécnico +Sustentável”, incrementando medidas de consumo e comportamento res-

ponsável, a abolição de desperdícios e a não utilização de materiais poluentes de uso único;

• Continuar a garantir a obtenção do reconhecimento de Eco-Escolas e Eco-Politécnico e outros associados à sustentabi-

lidade que venham a surgir;

• Incrementar a mobilidade verde quer através do programa de bicicletas, quer através da aquisição de viaturas de serviço elétricas.
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Cultura

A Direção Cultural é uma criação do presente mandato, tendo como principais objetivos promover as práticas culturais da co-

munidade do Politécnico de Coimbra, promover a cultura junto dos estudantes e fazer ligação ao território através da cultura. 

Entendemos que uma instituição de ensino superior tem na sua missão de educar a obrigação de estimular comportamentos 

de consumo de produtos culturais.

Foi criado um regulamento de apoio às práticas artísticas que já beneficiou uma centena de estudantes e criaram-se diversos 

grupos de práticas artísticas como coro, dança, teatro, canção de Coimbra, desenho. Desde 2020 iniciámos atividades de 

expressão dramática para os filhos de trabalhadores do IPC.

Em parceria com a Cátedra do Saber-Fazer Tradicional da Universidade de Évora, Câmara Municipal de Coimbra, Conservató-

rio de Música de Coimbra, pólo de Aveiro do Centro de Investigação INET-md, criámos uma iniciativa anual denominada ÀCOR-

DA - Encontro de Cordofones Tradicionais Portugueses. Foi realizada uma edição do projeto “Tradição Académica e Canção de 

Coimbra” que em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra teve como objetivo a promoção das Tunas do IPC, da cultura 

Coimbrã e da alta de Coimbra, através da realização de um percurso pela alta de Coimbra.

Criámos no edifício da antiga sede do Politécnico de Coimbra, situada na zona nobre do Penedo da Saudade, um Centro Cul-

tural a que chamamos Centro Cultural Penedo da Saudade, onde ao longo dos últimos 2 anos se realizaram 20 exposições 

visitadas por mais de 9000 pessoas; realizámos mais de 30 concertos; dezenas de conversas, palestras, lançamentos de 

livros, apresentações de Projetos; pequenos espetáculos de teatro e poesia; uma dezena de oficinas variadas para crianças 

e adultos; dois projetos de histórias para crianças com mais de 400 participantes e adaptámos a atividade ao formato on-line 

desde maio de 2020.

Está em curso um projeto denominado Bairro das Artes, com outros parceiros como a Universidade de Coimbra, a Casa da Es-

quina, Bonifrates, Seminário Maior de Coimbra e a Câmara Municipal de Coimbra. Está também prestes a ser lançado o Prémio 

Cultura e Artes em parceria com a CIM Região de Coimbra.

Somos parceiros da candidatura de “Coimbra Capital da Cultura 2027”, promovida pela Câmara Municipal de Coimbra, tendo 

como parceiros todas as grandes instituições da cidade com intervenção na cultura.

Para os próximos 4 anos:

• Manter o Centro Cultural Penedo da Saudade e a sua atividade presencial e online, incrementando o número de visitantes 

e participantes nas suas atividades;

• Aumentar o número de participantes nas atividades culturais destinadas à comunidade interna e abrir essas atividades à região;

• Aumentar o número de projetos em parceria;

• Potenciar o protocolo com a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, fomentando o aparecimento de projetos culturais 

com base na comunidade do IPC, sediada naquela cidade;

• Manter a ligação aos cursos de artes da Escola Superior de Educação do Politécnico de Coimbra e também às escolas de 

artes de nível secundário como por exemplo o Conservatório de Música.
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Desporto

Desde 2017 reativámos o Gabinete de Desporto do Politécnico de Coimbra que estava encerrado. O objetivo foi o de promover 

mais prática desportiva e mais praticantes. Foi realizado um estudo sobre os hábitos de prática e procura desportiva dos estu-

dantes, que nos permitiu estabelecer os objetivos a atingir. Criámos o regulamento do estatuto de estudante atleta.

O gabinete centrou a sua atividade no apoio às iniciativas das Associações de Estudantes (AE), facilitando-as ou financiando-

-as, em função dos objetivos das mesmas. Apoiaram-se participações em competições interinstitucionais a nível local e nacio-

nal, nomeadamente Federação Académica de Desporto Universitário (FADU), INTERISCAS, Taça das Agrárias, etc. Apoiamos 

o torneio IPC CUP, organizado pelas AE do IPC, que contou com a participação de mais de 500 participantes. Apoiou-se a 

manutenção do Rugby Agrária como projeto bandeira da instituição.

Criámos o programa IPC ACTIVE que, com várias edições e formatos, contou já com mais de 1000 participantes da comunidade 

interna. Em parceria com o SSOA foi realizado o programa de ginástica laboral e pausas ativas junto dos serviços e das UO.

Reabilitaram-se as instalações do parque desportivo com a recuperação dos edifícios e fez-se um estudo para a construção de 

novas instalações, nomeadamente um pavilhão desportivo e dois ginásios, a que se podem juntar as instalações necessárias 

à instalação do curso de desporto da Escola Superior de Educação.

Para os próximos quatro anos:

• Construção do pavilhão desportivo;

• Contratação de recursos humanos especializados para implementação dos diversos programas e gestão de espaços e atividades;

• Aumento do número de estudantes em prática desportiva e em competições de cariz interinstitucional, como a FADU e 

outras já mencionadas;

• Manutenção do programa IPC ATIVE nas UOE, facilitando a prática desportiva, as pausas ativas e a ginástica laboral entre 

os trabalhadores e estudantes.

• Aumento do número de protocolos com as instituições de desporto da cidade (Coimbra e Oliveira do Hospital) visando a 

partilha de experiências e o aumento de oportunidades para a comunidade IPC. 
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Ação Social Escolar

A ação social escolar é, nas instituições de ensino superior, a parte que define a sua responsabilidade social, a solidariedade, 

a fraternidade e a capacidade para promover e aplicar medidas de justiça e igualdade. É nesta missão que se centra grande 

parte da atenção dos estudantes e por vezes dos conflitos com a gestão das instituições e também da tutela. No Politécnico de 

Coimbra, ao longo dos últimos quatro anos, conseguimos manter um estado de paz social, muito proporcionado pelas medidas 

aplicadas, algumas previstas há quatro anos atrás e outras cuja necessidade nos fomos apercebendo. Muitas foram as mudan-

ças efetuadas, sempre com o objetivo de melhorar a disponibilidade de apoio aos estudantes e as condições proporcionadas 

para se estudar no Politécnico de Coimbra.

ORGANIZAÇÃO

Os Serviços de Ação Social do Politécnico de Coimbra, criados há muito, não tinham estatutos nem uma organização interna 

percetível, mantendo uma gestão unipessoal centrada no seu administrador.

Promovemos um modelo de organização adequado à sua missão, com a elaboração e publicação dos primeiros Estatutos, com 

a implementação de uma estrutura orgânica e funcional com 5 Unidades: Administração; Bolsas e Ação Social; Saúde (psico-

logia); Alimentação e Residências. 

Reforçámos o quadro de recursos humanos com o aumento de mais 14 trabalhadores: 3 técnicos superiores (1 PREVPAP) e 11 

Assistentes Operacionais, maioritariamente para a área de alimentação e nutrição.

Procedeu-se ao início da “transformação digital” dos SASIPC com um projeto de conceção e desenvolvimento de uma platafor-

ma eletrónica de gestão, em consórcio com outros Politécnicos – projeto SAMA, a implementar em 2021, facilitando a adesão 

e o acesso dos estudantes e a gestão de múltiplos serviços (alojamento, alimentação, bolsas internas, apoios de emergência, 

saúde, cultura, desporto, comunicação, voluntariado, entre outros), no valor de 333.000 euros executados pelos SASIPC.

Deu-se início a um modelo de contributo da pesquisa e do apoio científico para a melhoria da eficiência da gestão dos SASIPC 

com a criação de Observatório de Ação Social do IPC – ObserVAS (início de 2021).

 

Para os próximos 4 anos:

• Consolidar a estrutura criada e reforçá-la a nível dos recursos humanos de acordo com as necessidades decorrentes, 

nomeadamente do facto de assumirmos a gestão direta da totalidade das cantinas e cafetarias;

• Impulsionar a transformação digital com a conclusão do atual SAMA e prosseguindo para uma estratégia de free-paper 

nos espaços de restauração;

• Potenciar a intervenção do Observatório de Ação Social, de forma a mantermos uma capacidade de reação ajustada às 

necessidades de uma comunidade em pandemia, ou em pós-pandemia a necessitar de maior apoio quer na vertente da 

saúde mental quer na vertente económica.
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ALOJAMENTO E RESTAURAÇÃO

No último mandato reabilitámos os 6 edifícios das Residências do SASIPC, promovendo a melhoria do ambiente, segurança e 

conforto de utilização com a renovação/melhoria de iluminação; aquisição de novos equipamentos para copas; Plano de Pre-

venção e Controlo de Legionella e controlo de pragas.

Procedeu-se à sua ampliação com 11 novos apartamentos; mais 26 camas; uma nova lavandaria; recuperação e reabilitação de 

4 salas para estudo e renovação das centrais térmicas.

Elaborou-se um novo regulamento de utilização das residências com maior participação dos estudantes na estrutura de gestão 

e implementou-se um Plano de Formação anual para os estudantes residentes com vista ao desenvolvimento de competências 

sociais e pessoais, para uma melhor convivência e desempenho das suas tarefas do quotidiano.

No contexto da pandemia, realizámos um acordo com 4 instalações de alojamento hoteleiro de Coimbra, tendo em vista suprir 

a redução do alojamento nas nossas unidades em 50%.

Implementou-se um plano de melhoria das instalações de alimentação com a requalificação do edifício, equipamentos e mo-

biliário da cantina no ISEC, com o início dos processos de requalificação das cafetarias no ISEC e ISCAC, da cantina da ESAC/

ISCAC e ainda do lançamento de dois novos edifícios de cantina/cafetaria, na ESEC e na ESAC/ISCAC.

Implementou-se um modelo de acompanhamento da qualidade nutricional nas cantinas e cafetarias, com a parceria das Ciên-

cias de Nutrição e Dietética da ESTeSC e a contratualização de uma Nutricionista. 

Diminuímos o desperdício alimentar (menos de 5%/ano) e o aumento da procura dos serviços de alimentação foi, em média, 

de 13%/ano.

Para os próximos 4 anos:

• Com os fundos previstos para o PRR, pretendemos construir uma nova residência com mais 250 camas (já mencionado 

na rubrica património);

• Construir a cantina/cafetaria da ESEC (já mencionado na rubrica património);

• Construir a cantina/cafetaria da ESAC/ISCAC (já mencionado na rubrica património);

• Terminar as obras da cafetaria do ISEC (já mencionado na rubrica património);

• Terminar as obras da cafetaria do ISCAC (já mencionado na rubrica património);

• Terminar as obras da atual cantina da ESAC/ISCAC (já mencionado na rubrica património);

• Continuar a melhorar as instalações residenciais nomeadamente com a implementação de um plano de manutenção ade-

quado e a renovação dos equipamentos em fim de vida;

• Aumentar a qualidade do serviço prestado nas cantinas e cafetarias, quer ao nível do produto, quer ao nível do serviço.
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BOLSAS E OUTROS APOIOS SOCIAIS

Procedemos à reformulação dos programas de apoio social instituídos pelo Politécnico de Coimbra, como o “BAAS – Bolsa de 

Atividades de Apoio Social” e “A2ES – Apoio de Emergência”, com a revisão dos respetivos Regulamentos. O A2ES, mais dire-

cionado para os reais apoios de emergência de curta duração e com critérios aproximados ao das bolsas da Direção Geral de 

Ensino Superior (DGES) e o BAAS direcionado para um modelo que conjuga a necessidade de apoio económico com um modelo 

responsabilizador baseado no trabalho.

Criamos o GAE – Gabinete de Apoio ao Estudante em cada UOE do IPC, com base num modelo de proximidade e multidimen-

sional (Assistente Social, Psicólogo, Professor e um Estudante).

Criámos o Gabinete de Psicologia e de Apoio Psicopedagógico com o reforço da equipa de psicólogos dos SAS (3) através da 

mobilidade de 2 psicólogas oriundas da ESTeSC e ESEC.

Criámos em parceria com a UC e com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESENFC), a rede ConvidaMental de psi-

cólogos clínicos das IES de Coimbra, para partilhar e melhorar a resposta aos estudantes no contexto da pandemia (2020), no 

âmbito da saúde mental.

Criámos, ainda, antes do contexto de pandemia o PASI – Programa de Apoio Social Informático (2020) assente no empréstimo 

de computadores e mais recentemente o Programa Politécnico + Cultural (2021) para promover o acesso à cultura.

Para os próximos quatro anos:

• Reforçar a ação do GAE;

• Reforçar os apoios socioeconómicos (A2ES e BAAS), tendo em conta o contexto de crise económica em que estamos a entrar;

• Reforçar com cerca de 100 computadores/ano o PASI, recorrendo à reconversão dos computadores oriundos do progra-

ma “Um professor/Um computador”;

• Aumentar os apoios ao programa Politécnico +Cultural e à prática desportiva;

• Criar o serviço de Saúde Escolar, em parceria com o SSOA e com a ESTeSC, em articulação com a ARS Centro, visando um 

apoio de primeira linha aos estudantes.
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Nota final

O exercício de escrever estas bases programáticas/plano de ação foi uma satisfação por poder revisitar o trabalho feito. São 

quatro anos de uma construção rigorosa, sustentada e empolgante. Numa instituição que não foi educada para acarinhar a 

união, foram afinal muitas as mudanças conseguidas. Hoje há um Politécnico de Coimbra com seis escolas e com cursos em 

4 concelhos da CIM Região de Coimbra. Hoje há um orgulho generalizado na maioria das escolas em nos afirmarmos como o 

Politécnico de Coimbra.

Este exercício mostra-nos que o caminho se faz caminhando, que juntos continuamos a construir e que juntos erguemos so-

nhos. Estamos apenas no início de um processo de transformação, que carece de solidificação e de agregar mais e mais ideias 

e mais e mais pessoas. Precisamos de continuar o trabalho de envolver todos e de nos questionarmos permanentemente, 

sobre como construir, como crescer, e como solidificar o trabalho realizado.

As propostas assentam numa estratégia de continuidade, mas também de novas ideias e objetivos, tendo sempre como meta 

impulsionar o Politécnico de Coimbra para se tornar numa instituição de ensino e ciência relevante, promissora, diferenciadora, 

sustentável e fundamentalmente procurada pela sua qualidade e inovação.

4
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O Candidato

Enquanto presidente do Politécnico de Coimbra (cargos sem inerências):

• Presidente do Politécnico de Coimbra

• Membro da Comissão Permanente do CCISP

• Responsável pela Comissão Técnica de Saúde do CCISP

• Responsável pela representação do CCISP no projeto de internacionalização: Portugal Polytechnics International Network

• Membro do Conselho Nacional de Saúde

• Representante dos Politécnicos da Região Centro na CCDRC

• Membro do Conselho Estratégico da CIM Coimbra

• Membro do Conselho Consultivo Estratégico para a Recuperação da Pandemia do Concelho da Lousã

• Vogal da Direção do IPN Incubadora

• Membro do Conselho Fiscal do Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra

Enquanto docente e investigador:

• Professor-coordenador

• Professor no IPC (ESTeSC) desde 1986

• Presidente da ESTeSC de 1 de janeiro de 2008 a 18 de julho de 2017

• Presidente da Comissão Científica de Fisiologia Clínica até julho de 2017

• Membro do Conselho Técnico-Cientifico da ESTeSC até julho de 2017

• Ex-membro do grupo de trabalho da A3ES, para a reforma do ensino das tecnologias da saúde

• Ex-Presidente da Assembleia de Representantes da ESTeSC

5
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• Ex-Diretor de Curso de Cardiopneumologia da ESTeSC

• Ex-Diretor de Departamento de Ciências Imagiológicas e Bio-sinais da ESTeSC

• Ex-Professor Coordenador Convidado da ESS Lopes Dias do Instituto Politécnico de Castelo Branco

• Ex-Professor Convidado da Universidade Metodista de Angola

• Mais de 80 artigos publicados

• Mais de 120 comunicações em congressos nacionais e internacionais

• Presidente da Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia

• Presidente indigitado do X Congresso Ibero-Americano da Rede Ibero-Americana de Universidades Promotoras de Saúde 

(RIUPS) (Coimbra 2021 – a aguardar oportunidade, face ao contexto pandémico) 

• Ex-Presidente da Associação Portuguesa de Cardiopneumologistas

• Ex-membro da Direção do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica

• Ex-cardiopneumologista do CHUC e da ARS Centro

Enquanto empresário e empreendedor:

• Acionista e fundador da Pneumocentro – Centro Clínico de Pneumologia da qual foi gerente até chegar a Presidente da ES-

TeSC, altura em que por força da lei, teve de optar pela exclusividade;

• Acionista e fundador da Sonocentro – Clínica de Doenças do Sono de Coimbra da qual foi gerente até chegar a Presidente da 

ESTeSC, altura em que por força da lei, teve de optar pela exclusividade;

• Acionista e fundador da 100 Ciência – Publicações, Organizações e Eventos da qual foi gerente até chegar a Presidente da 

ESTeSC, altura em que por força da lei, teve de optar pela exclusividade;

• Acionista e fundador da CLIFRA – Clinica de Fisiopatologia Respiratória de Amarante. Alienou a sua participação quando 

entendeu oportuno. 

Enquanto membro da sociedade civil:

• Ex-Presidente do Clube Automóvel do Centro;

• Ex-membro da Direção do Clube Náutico Académico de Coimbra;

• Ex-membro da Direção de Federação Portuguesa de Viaturas Antigas.

Nota biográfica

• Nasceu, vive e estudou em Coimbra

• Fez o grau de Bacharel e Licenciado no Politécnico de Coimbra

• Doutorou-se na Universidade de Coimbra

• Professor no Politécnico de Coimbra desde 1986

• Doutor em Ciências do Desporto – ramo de Atividade Física e Saúde – pela Universidade de Coimbra (FCDEF)

• Professor especialista em Cardiopneumologia por provas públicas ao consórcio IPC, IPL, IPP

• Mestre em Toxicodependência e Patologias Psicossociais pelo Instituto Superior Miguel Torga

• Licenciado por CESE em Administração e Ensino pelo IPC (ESTeSC)

• Bacharel em Cardiopneumologia pelo IPC (ESTeSC)

Jorge Conde

58 anos de idade

34 anos como professor do Politécnico de Coimbra
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A aposta desta candidatura é solidificar o trabalho realizado e continuar a ser motor no Politécnico de Coimbra. 

Juntos continuamos a construir.
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