
Abrir as portas da
Academia para o mundo
O Ciclo de Conferências "Administração Pública Portuguesa no século XXI",
do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas - Universidade de Lisboa
(ISCSP-ULisboa), tem início no próximo dia 29 de Maio, das 14h30 às 18h45,
na Aula Magna Professor Adriano Moreira do ISCSP.

A Academia Digital
é lançada na próxima
terça feira, pelo
ISCSP-ULisboa,
e visa desenvolver
acções de formação
executiva
Manuel Meirinho, presidente
do ISCSP-ULisboa

Achamos que a missão
da universidade é ser
um actor interventivo,
e não é ficar entre portas
Manuel Meirinho, presidente
do ISCSP-ULisboa

A iniciativa da universidade, que come-

ça este mês, será prolongada duran-
te uma década com a realização de

duas conferências anuais, uma de carácter
global e outra mais técnica. "Desafios do Go-

verno Digital" é o tema que dá mote à pri-
meira edição. "Esta é uma janela de opor-
tunidade para abrir a escola à sociedade e
trazer o debate de temas para dentro da Aca-
demia, convidando os nossos stakeholders
(neste caso, governamentais e outros), por-
que achamos que a missão da universidade
é ser um actor interventivo, e não ficar en-
tre portas", afirma Manuel Meirinho, pre-
sidente do ISCSP-ULisboa.

De que forma o digital é importante para a

Administração Pública? A sessão de abertu-

ra, da responsabilidade da ministra da Pre-
sidência e da Modernização Administrati-

va, Maria Manuel Leitão Marques, irá res-
pondê-10. A primeira sessão trará a debate
"as perspectivas internacionais do digital na
Administração Pública", com a participação
de representantes da Organização para a

Cooperação e Desenvolvimento Económi-
co e da Comissão Europeia. Segue-se uma
sessão dedicada às "estratégias da transfor-

mação digital no sector público em Portu-
gal", com a participação da Agência Euro-
peia do Medicamento, da Autoridade Tribu-
tária e Aduaneira, dos Serviços Partilhados
do Ministério da Saúde, da Direcção-Geral
do Orçamento e da Unidade de Implementa-
ção da Lei de Enquadramento Orçamental.

"Em algumas áreas, ainda não há uma defi-

nição clara do papel da universidade na pro-
dução e investigação para muitos dos secto-
res que são vitais na nossa Administração Pú-

blica. Estas conferências também ajudam a

despertar um pouco as consciências", expli-
ca Manuel Meirinho. O ISCSP-ULisboa dispõe
de uma oferta de duas licenciaturas, quatro
mestrados, três doutoramentos e sete pós-
-graduações na área de Administração e Po-
líticas Públicas. A nível global, abarcando to-
das as áreas educativas, o instituto oferece
actualmente mais de 80 cursos, desde o grau
académico a pós-graduações e cursos de for-

mação avançada, respondendo aos mais de
4500 alunos de cerca de 40 nacionalidades.
Há 112 anos a valorizar pessoas
Assente numa enorme tradição, o instituto,
criado em 1906, não descura a aposta na ino-

vação. Com a fusão do ISCSP à Universida-
de de Lisboa em 2013, os desafios têm sido

permanentes e têm permitido aumentar a

oferta, melhorar as condições de ensino e



criar um projecto de grande envergadura.
"Num contexto de crise, as universidades
foram obrigadas a inovar e a ter de se inter-

nacionalizar, nunca perdendo o percurso e
acervo histórico, que é muito forte", expli-
ca o presidente. A conjuntura económica
conduziu o ISCSP-ULisboa a uma espécie de
restart do seu posicionamento estratégico.

Além da criação de estruturas novas, da
melhoria do espaço e da diversificação das

actividades, houve a necessidade de aumen-
tar a oferta educativa e de "dar o salto" pa-
ra áreas não tradicionais do ensino e da in-

vestigação, nomeadamente ao nível da for-

mação e da consultadoria. "Fizemos uma
renovação do edifício para dividir o tipo de

formação, rompemos com a ideia clássica
de ensino de massas, passando a ter deter-
minadas condições em função dos públicos
e segmentos que temos. Por outro lado, ac-
tualizámos o nosso site, apostámos muito na
área de comunicação, procedemos à desma-

terialização dos serviços, entre outros exem-
plos", refere Manuel Meirinho. As próprias
secretarias estão hoje divididas por áreas for-
mativas promovendo um serviço mais per-
sonalizado aos diferentes tipos de alunos.

Além da vertente mais inovadora, a interna-

cionalização tem sido um caminho prioritário
para o instituto. "Apostámos sobretudo no es-

paço da Comunidade dos Países de Língua Por-

tuguesa (CPLP) porque a nossa estratégia abar-
cava não só o mercado interno, mas também o
mercado externo. Esta vertente tem sido mui-
to importante uma vez que as nossas universi-
dades e o nosso sistema de ensino eram pou-
co globalizados", refere o presidente.

Foi preciso ajustar também o crescimen-

to do instituto do ponto de vista dos recur-
sos e dos docentes. "É preciso ir buscar no-
vos quadros e abrir a escola a novas formas
de ensinar e investigar. Somos hoje uma fa-
culdade com um rácio maior de professores
estrangeiros do que portugueses."

Do ponto de vista orçamental, a mudança
também tem vindo a acontecer. Com a res-

posta da fusão do ISCSP à Universidade de
Lisboa, o financiamento proveniente do Es-
tado foi reduzido em cerca de metade. "An-
tes de 2011, o instituto recebia aproximada-
mente 60 a 70% do seu financiamento do

Orçamento de Estado (OE) e o restante pro-
vinha das propinas ou outras actividades.
Hoje, alterámos radicalmente esse paradig-
ma: só 40% das nossas receitas é que advêm
do OE, e o restante, de várias actividades

que originam receitas próprias. No quadro
das universidades de Lisboa, o ISCSP foi das
escolas que melhor se preparou para crescer
equilibradamente", refere o responsável.

A organização tem vindo a adaptar-se aos
novos tempos, a sair das suas paredes e a mos-
trar-se ao mundo, numa procura contínua de
melhoria, desafio permanente do instituto. "A

aposta na qualidade envolvendo todos os ser-

viços permitiu uma revolução de mentalida-
des e organizativa", defende o presidente do
ISCSP-ULisboa. "Continuamos a gostar mui-
to do nosso sZcgH/i,'Valorizamos pessoas', e,
globalmente, estamos a preparar a organiza-
ção para gerir o crescimento sustentado com
clara noção dos limites que
temos", acrescenta.

Se desejar participar na
conferência, pode consul-
tar o programa e inscre-

ver-se aqui:

Academia Digital
reforça oferta formativa

Em simultâneo com a conferência, e pa-
ra acompanhar os desafios da transfor-

mação digital, o ISCSP-ULisboa lança na

próxima terça-feira a Academia Digital.
Os objectivos, entre outros, passam por
propor produtos e serviços educativos
nesta área, colaborar com as unidades de

coordenação e de desenvolvimento do

instituto, de forma a criar parcerias e de-
senvolver novas áreas de investigação e
de prestação de serviços.

"Esta unidade vai ajudar-nos a alavan-

car este sector e vai procurar comple-
mentar a nossa oferta formativa com
sinergias, mais focadas na questão da co-

municação digital, de forma a acrescen-
tar valor", refere Manuel Meirinho.

A Academia visa desenvolver acções de

formação executivas integradas nos desa-
fios online, e procurará desenvolver parce-
rias estratégicas para a formação e qualifi»

cação de competências digitais enquanto
activos de valorização profissional.


