
Reitores, presidentes de politécnicos, professores, investigadores, responsáveis

por centros de investigação e formação profissional, e empresas de formação

apresentam ao Jornal Económico um caderno de encargos para a próxima legislatura.

As instituições não estão paradas à espera de novas políticas. Já definiram a atividade

para o próximo ano letivo e antecipam como vão enfrentar os desafios que têm pela frente

Quem é Quem dá a palavra
a educadores e formadores



lOs governos passam,
as políticas mudam.

Outubro, sendo mês
de eleições e de Orçamento
do Estado, trará novidades
à educação e formação.
Na sua opinião,
o que falta ao setor
e o que é preciso mudar?

2 No que respeita à sua

instituição, como
antecipa o próximo ano?

Paulo Águas
Reitor da Universidade do Algarve

1 O subfinanciamento constitui o principal

problema do ensino superior. Tal como se

fixa, e bem, metas relativamente aos gastos

em Investigação Si Desenvolvimento em

percentagem do PIB (3,0% em 2030), o

mesmo deve acontecer para a componente

ensino, que permanece abaixo da média

da OCDE. Urge, pois, definir metas para

a convergência. Para além do aumento do

financiamento corrente, é importante um

plano de investimento para renovação

das infraestruturas, quer para a área de

investigação quer para a área de ensino.

Os espaços de ensino-aprendizagem (cx.:

sala de aula, laboratórios, bibliotecas),

de um modo geral, permanecem sem

alterações significativas há mais de 20, 30

anos. As regras de distribuição da dotação

orçamental global para o ensino superior

têm que ser alteradas. Assiste-se a um

profundo desequilíbrio que fragiliza as

instituições em áreas de menor densidade

populacional, mais periféricas em relação

às áreas metropolitanas de Lisboa e do

Porto. O que é diferente não pode ser

tratado de forma igual. A manutenção da

atual rede é fundamental para a expansão

da percentagem de jovens a frequentar o

ensino superior. Igualmente fundamental é

o aumento do apoio social, em particular

na área do alojamento, por constituir a

componente com maior significado nas

despesas dos estudantes deslocados.

2 Esperamos aumentar a nossa atividade,

tanto em termos do número de estudantes,

em particular internacionais, como em

termos da investigação, desenvolvimento

e inovação realizada. O principal

constrangimento reside na incapacidade

financeira para a regularização

extraordinária dos vínculos precários.

Trata-se de uma alteração legislativa,

fendo o atual Governo assumido o

compromisso em reforçar os orçamentos

das instituições para fazer face aos

impactos financeiros daí decorrentes. Há

que honrar os compromissos. Acredito

que tal irá acontecer.

Pedro Dominguinhos
Presidente do Instituto

Politécnico de Setúbal (IPS^

1 Portugal tem percorrido um caminho

que nos deve orgulhar ao nível do ensino

superior. Existem, no entanto, áreas que

carecem de melhorias para o tornar mais

inclusivo e competitivo. Em primeiro

lugar, importa reforçar o financiamento

público das instituições, bem como a ação

socialO, permitindo que mais estudantes

beneficiem deste apoio, como reconhece

a OCDE. Num outro campo, importa
alterar o acesso ao ensino superior, de

forma a aumentar a percentagem, que hoje

não ultrapassa os 20%, dos estudantes do

ensino secundário profissional que acedem

ao ensino superior. Simultaneamente

devem ser reforçadas as medidas de

promoção da aprendizagem ao longo da

vida, onde Portugal apresenta níveis baixos

de participação. A inovação pedagógica

e a promoção do sucesso escolar devem

ser reforçadas em todas as instituições,

promovendo metodologias pedagógicas

mais ativas, com maior centragem nos



estudantes, alargando os contextos de

aprendizagem e a interação com as

organizações. Por fim, importa rever a lei

de bases e o RJIES, de forma a consagrar

a possibilidade de os Politécnicos

outorgarem o grau de doutor, promovendo

ainda a alteração da sua designação para
Universidades Politécnicas.

2 O IPS apostará num reforço da

investigação e dos projetos colaborativos

com as empresas e demais organizações

da região, ao mesmo tempo que

antecipamos um crescimento do nível de

internacionalização, com mais projetos e

atração de mais estudantes internacionais.

Estas duas vertentes serão reforçadas

com uma aposta muito significativa

na implementação de metodologias

pedagógicas ativas, que promovam o

desenvolvimento de competências técnicas

e sociais, promotoras da empregabilidade

e que posicionam o IPS no segundo

lugar do ranking da empregabilidade

dos Politécnicos em Portugal e nos 25

primeiros lugares do THE Teaching

Excellence 2019, a nível europeu, no

envolvimento com os estudantes.

Teresa Lloyd Braga
Vice Reitora da Universidade

Católica Portuguesa

1 O ensino superior encontra-se numa

fase de mutação em que um paradigma
diferente deverá surgir. As Universidades

recebem hoje em dia jovens que nasceram

no corrente milénio, depois de 2000,
e cujos interesses são moldados pelo

acesso às novas tecnologias e à sociedade

do conhecimento. É assim necessário

mais apoio financeiro e investimento

no sector da educação, na formação

em novas metodologias de ensino,

e numa cultura diferente junto dos

recursos humanos que laboram nestas

instituições, que permita um ensino

mais inclusivo sem alienar os nossos

estudantes da vontade de aprofundarem

o conhecimento fundamental.

2 Na Universidade Católica há a

preocupação de se criar um ambiente

de promoção do conhecimento, através

da sua transmissão e aplicação, e da

investigação científica, envolvendo

os alunos num processo de educação

que incentive o pensamento critico e

que seja vivido de forma agradável

e produtiva. Na nossa Universidade,

cada aluno desenvolve competências

importantes para encontrar um futuro

com independência financeira, que não

se processe de forma individualista,

mas que se dirija para a prossecução

do bem comum, adquirindo métodos

de autoaprendizagem que, no futuro,

possa utilizar de forma autónoma. Os

alunos que nos procuram sabem que

irão encontrar uma comunidade que

os apoiará para a concretização do seu

sucesso pessoal, profissional e social,

bem como na maximização do seu

potencial enquanto agentes promotores
do bem na sociedade e no ambiente. Na
Universidade Católica Portuguesa é esta

aposta na qualidade dos seus serviços e

na melhoria contínua dos mesmos que

caracteriza a prossecução da sua missão.

O próximo ano será, assim, um ano em

que esta aposta na qualidade continuará

a percorrer o seu caminho.

José Mira Potes

Presidente do Instituto

Politécnico de Santarém

1 Na presente legislatura, o financiamento

anual às Instituições de Ensino Superior

(lES) correspondia exatamente ao do

ano transato, com pequenas atualizações

que em muitos casos foram insuficientes

para fazer face às alterações salariais

decorrentes de medidas aprovadas pelo

Governo. No caso do Politécnico de

Santarém, os pressupostos de cálculo da

sua dotação orçamental inicial estavam

incorretos e originaram um orçamento
deficitário em cerca de 1.500 milhões

de euros, o qual já foi reconhecido no

Relatório de Execução Orçamental do

I.° Trimestre de 2019 elaborado pelo

MCTES. Falar de autonomia das lES, tal

qual como está previsto no atual REJIES,

num quadro de financiamento como

o anteriormente descrito torna-se um

exercício de reflexão muito pertinente e

necessário.

Estando em perspetiva o início de um

novo ciclo político, a nossa expetativa é

que a aposta no conhecimento, inovação

e qualificação dos cidadãos seja mais

evidente, traduzida num olhar mais

atento para as realidades e problemas

atuais das lES, e na contratualização

de compromissos de financiamento

alinhados com uma estratégica de

desenvolvimento das regiões e de

coesão territorial, atendendo a fatores

estruturais (i.e. Número de estudantes

inscritos; Número de ciclos de estudo e

fatores de custo: Número de Docentes;



Número de Não Docentes; Campus;

etc), bem como de resultados produzidos

(i.e. Qualidade e eficiência do processo

educativo; Produção e transferência de

conhecimento; Eficiência orçamental).

2 O Politécnico de Santarém encontra-

se num período de transformação e de

readequação aos desafios da realidade

atual. Um dos desafios em que estamos

atualmente empenhados é o de comunicar

a diversidade da nossa oferta formativa

e a qualidade do ensino ministrado.

Somos reconhecidos na formação que
ministramos em muitos domínios e é

importante dar a conhecer a qualidade do

que é feito no Instituto, por forma a atrair

cada vez mais e melhores estudantes.

Fruto do trabalho de divulgação que
tem sido realizado, antecipamos que o

número de candidatos e de estudantes

matriculados no Politécnico de Santarém

continue a aumentar. No domínio

da investigação estamos também a

adequar as nossas estruturas para que

possamos desenvolver uma política
de IficD que envolva cada vez mais os

docentes, estudantes e as empresas da

região na geração de conhecimento e

de inovação. Tudo isto, num quadro
de desenvolvimento da região e de

internacionalização institucional.

Nelson Ribeiro
Diretor da Faculdade de Ciências

Humanas da UCP ] Lisboa

1 Antes de mais precisamos de aumentar

o número de estudantes que ingressam no

ensino superior. Se pretendemos ter uma

economia verdadeiramente competitiva
não podemos continuar a ter um dos

índices mais baixos de qualificação na

Europa. Não obstante estarmos a viver

um período em que assistimos ao regresso
dos discursos protecionistas, precisamos
de competir no mercado global, o que

requer qualificações e competências de

nível superior. Neste sentido, faltam

políticas de valorização do ensino e de

retenção dos jovens que fazem a sua

formação e que gostariam de desenvolver

a sua carreira profissional em Portugal.

2 A partir de setembro teremos um corpo
discente ainda mais diverso, em sequência
de um incremento muito significativo
do número de estudantes estrangeiros

já matriculados, para o próximo

ano, nos nossos cursos de mestrado e

doutoramento. Em paralelo, iremos

continuar a apostar na internacionalização

dos nossos alunos pelo que vamos lançar

um novo intercâmbio com universidades

americanas, permitindo aos estudantes

de licenciatura realizar um semestre

nos Estados Unidos. Os estágios

internacionais continuarão também a ser

uma das nossas apostas, dado trazerem

valor à experiência dos nossos alunos.

Iremos lançar novas ofertas formativas,
sobretudo a nível de pós-graduações,

nomeadamente nas áreas de comunicação

estratégica, comunicação digital,

psicologia das organizações e mediação
familiar. Já em setembro serão lançadas as

novas edições dos cursos de Comunicação

e Psicologia Positiva nas Organizações e

de Comunicação em Saúde Pública.

José de Oliveira Guia
Presidente da ANEME e membro

do CA do CENFIM - Centro

de Formação Profissional do Setor

Metalúrgico e Metalomecânico

1 Não apenas ao Setor, mas ao universo

dos atores da atividade económica

privada faltam as condições inequívocas

de uma liberdade responsável para

empreender: a clareza incontroversa dos

ordenamentos legais; a justiça tributária

estável; a justiça cível, como a criminal,

atempadas.

E porque se persiste em não fazer

brilhar pela normalidade do diálogo
institucional sistemático e comprometido

o quadro do relacionamento da economia

privada com o Estado, importa que

este, autobloqueado pela transpiração

burocrática, pelo centralismo asfixiante,

pela fixação de normativos de ordem

técnica e por disciplinas financeiras

impostas à ordem económica —

promulgadas, em geral, sem atender ao

conselho avisado dos correspondentes

atores privados - liberte a nação para

que esta possa respirar, criar riqueza e

desenvolver o país.

O Setor Metalúrgico e Eletromecânico

nacional é, desde há muitos anos,

o mais importante no conjunto da

indústria transformadora nacional:

em todos os parâmetros de avaliação

do desempenho, em particular nos

índices de produtividade - diretamente

ligados à qualidade das organizações, à

utilização das melhores tecnologias e à

qualificação profissional dos seus ativos



humanos. Em resultado de tudo isto, o

setor vem aumentando sucessivamente

a sua quota no crescimento sistemático

do PIB nacional, acrescendo que é, de

longe, o maior exportador de toda a

indústria transformadora: 30% do

total das exportações nacionais, num

valor aproximado de 20.000 milhões de

euros/ano.

O que importa sublinhar quanto à

formação profissional dos ativos - os

do nosso setor, como os de todos os

outros setores da economia nacional

-, é que não podemos permitir-nos

continuar a confundir formação

profissional - realizada em Centros de

Formação Profissional, que são parcerias

tripartidas com Associações Setoriais

de empregadores e Confederações ou

Uniões Sindicais, em regime de regime de

dupla certificação (escolar e profissional),

tutelados pelo Ministério do Trabalho,

com um sucedâneo de criação muito

recente - ensino profissional ou, muito

menos, com um designado ensino

profissionalizante.

2 A libertação dos Centros de Formação

de Formação Profissional de Gestão

Participada da grilheta ilegal de Entidades

Públicas Reclassificadas - EPR! - que
lhes foi atribuída, ferindo a Lei, para os

incluir no perímetro da Contabilidade

Pública. Tenha-se presente que o Estado

Português não paga nem um cêntimo da

Formação Profissional em parceria com o

lEFP: o orçamento deste Instituto Público

é financiado por recursos da Segurança

Social - contribuições das empresas e

dos seus trabalhadores - e por verbas

do Fundo Social Europeu. Por que razão

quer o Estado controlar um serviço que

não paga?

Diretor Geral da CEGOC

Ricardo Martins

1 Independentemente das políticas em

vigor ou dos governos em exercício, a

qualificação das pessoas será sempre

um eixo estratégico para o crescimento

económico e a afirmação das nossas

empresas no xadrez da competitividade
internacional. A necessidade de

salvaguardar a integração generalizada do

princípio da "aprendizagem ao longo da

vida" no contexto empresarial português

é, já hoje, relativamente óbvia para a

maioria dos que operam neste setor,

bem como entre os principais decisores

políticos. A forma como seremos capazes
de incentivar e preparar as nossas pessoas

para uma verdadeira transformação

pessoal e plena integração na economia

4.0 é, receio bem, já outra história.

Num contexto de aceleração tecnológica

crescente e de uma necessidade

exponencial de encontrar pessoas capazes
de operar com conforto nesta nova

realidade, é fundamental avançarmos

com iniciativas concretas que possam

consciencializar e incentivar empresários

e gestores a abraçar de facto a Revolução

Digital em curso, através de programas de

apoio ao Re-skilling e Up-skilling dos seus

colaboradores, que os ajudem a navegar e

prosperar neste novo contexto do mundo.

2 O próximo ano está a ser desenhado no

sentido de alinharmos cada vez mais pelo

racional proposto acima. Iremos também

incrementar a eficácia de cada experiência

da aprendizagem com novidades como

as que lançamos recentemente: a nova

abordagem formativa que apelidamos

4REAL®, que inclui a personalização de

cada percurso formativo e a transferência

da aprendizagem para o contexto real

de trabalho; a retoma da representação

exclusiva da FranklinCovey, líder

mundial especializada nas áreas de

Liderança, Produtividade, Execução ou

Confiança, com mais de 25 milhões de

pessoas formadas em todo o mundo;

e ainda a representação exclusiva do

programa SPIN® Selling Skills, o modelo

de Venda Consultiva mais aplicado e

reconhecido por profissionais de vendas

em todo o mundo.

Miguel Tamen
Diretor da Faculdade de Letras

da Universidade de Lisboa (FLUL

1 Há leis que seria bom mudar

(nomeadamente o Estatuto da Carreira

Docente e a Lei sobre Graus e Diplomas,

para citar apenas duas). Mas muito

melhor que mudar leis seria mudar a

atitude: que o Estado interferisse menos

nas universidades e tomasse a sério as suas

declarações sobre autonomia; que não

tratasse todas as universidades da mesma

maneira, e como ocasião para fazer

engenharia social; ou, pelo menos, que
introduzisse um módico de previsibilidade

nas suas relações com cada universidade.

2 Apesar de a procura das nossas

licenciaturas ser alta, calculo que já

no próximo ano se comecem a sentir

pressões demográficas significativas; por
outro lado, o decréscimo substancial



nas nossas receitas próprias causado

por uma medida economicamente

ineficiente e socialmente injusta como a

baixa unilateral das propinas, ainda não

foi acompanhado pela transferência de

fundos na altura prometida. No caso

da Faculdade de Letras da Universidade

de Lisboa é quase um milhão de euros

a menos, que deixámos de poder

conseguir — de novo causado por uma

interferência inesperada do Estado nas

universidades. Os reitores querem que

os partidos assumam como prioridade

o ensino superior e a ciência e incluam

medidas sociais nos programas eleitorais

para as legislativas de 6 de outubro.

Pedro Brito
Associate Dean for Executive Education

& Business Transformation da Nova SBE

1 O investimento na educação de

executivos é cada vez mais incentivado

pela iniciativa privada, promovendo uma

crescente democratização do ensino, e

deixando para o governo um papel cada

vez mais importante de apoio ao acesso

ao conhecimento e internacionalização,

capitalizando as vantagens competitivas

do nosso país.

Fruto da crescente automação e

transformação digital, muitas funções

irão desaparecer, mas surgirão também

novas profissões até agora inexistentes.

Num contexto de dificuldade em

encontrar os perfis necessários para fazer

face aos novos desafios, as empresas

apostam no reskilling e upskilling dos

seus recursos humanos. Neste sentido,

soluções de formação customizada,

com impacto imediato na resolução

de novos problemas, e como forma de

diferenciação individual, são essenciais.

Esta realidade valida as soluções de

microlearning: abordagens de ensino

inovadoras,maisdemocráticaseacessíveis,

dada a urgência do conhecimento, em

particular o conhecimento técnico. Face a

estes novos modelos, novas competências,

novas profissões e novos formatos de

aprendizagem, o posicionamento e a

estratégia das empresas, governo e escolas

de negócio têm de evoluir.

Do lado do governo, a oportunidade de

fazer chegar o ensino profissional a regiões

menos centrais, adaptando a mesma às

necessidades reais da economia, é um

dos papeis disponíveis a curto-prazo.

Paralelamente, espera-se que cada vez

mais consiga traduzir a nossa geografia

estratégica, infraestrutura tecnológica

e cultura empreendedora, numa

plataforma para a internacionalização

das instituições de ensino.

2 A Nova SBE, em particular a Formação

de Executivos, tem desenhado soluções

de aprendizagem que apoiam as

pessoas, organizações e sociedades a

lidar com os desafios da globalização,

sustentabilidade, tecnologia, inovação e

tantas outras transformações que exigem

uma capacidade de fazer escolhas nunca

antes sentida. Essa é a razão pela qual

somos líderes em Portugal.

Conscientes de que não é possível ser único

em tudo, acreditamos que a Formação de

Executivos da Nova SBE posiciona-se

cada vez mais como uma comunidade de

talento, certificando conhecimento chave,

através de abordagens de aprendizagem

vanguardistas, com real impacto na vida

das pessoas e organizações.

Pedro Miguel Nunes da Costa
Presidente da Coimbra

Business School | ISCAC

1 O investimento na educação de

executivos é cada vez mais incentivado

pela iniciativa privada, promovendo uma

crescente democratização do ensino, e

deixando para o governo um papel cada

vez mais importante de apoio ao acesso

ao conhecimento e internacionalização,

capitalizando as vantagens competitivas

do nosso país.

Fruto da crescente automação e

transformação digital, muitas funções

irão desaparecer, mas surgirão também

novas profissões até agora inexistentes.

Num contexto de dificuldade em

encontrar os perfis necessários para fazer

face aos novos desafios, as empresas

apostam no reskilling e upskilling dos

seus recursos humanos. Neste sentido,

soluções de formação customizada,

com impacto imediato na resolução

de novos problemas, e como forma de

diferenciação individual, são essenciais.

Esta realidade valida as soluções de

microlearning: abordagens de ensino

inovadoras,maisdemocráticaseacessíveis,

dada a urgência do conhecimento, em

particular o conhecimento técnico. Face a

estes novos modelos, novas competências,

novas profissões e novos formatos de

aprendizagem, o posicionamento e a

estratégia das empresas, governo e escolas

de negócio têm de evoluir.

Do lado do governo, a oportunidade de fazer

chegar o ensino profissional a regiões menos

centrais, adaptando a mesma às necessidades



reais da economia, é um dos papeis

disponíveis a curto-prazo. Paralelamente,

espera-se que cada vez mais consiga traduzir

a nossa geografia estratégica, infraestrutura

tecnológica e cultura empreendedora, numa

plataforma para a internacionalização das

instituições de ensino.

2 A Nova SBE, em particular a Formação

de Executivos, tem desenhado soluções

de aprendizagem que apoiam as

pessoas, organizações e sociedades a

lidar com os desafios da globalização,

sustentabilidade, tecnologia, inovação e

tantas outras transformações que exigem

uma capacidade de fazer escolhas nunca

antes sentida. Essa é a razão pela qual

somos líderes em Portugal.

Conscientes de que não é possível ser único

em tudo, acreditamos que a Formação de

Executivos da Nova SBE posiciona-se

cada vez mais como uma comunidade de

talento, certificando conhecimento chave,

através de abordagens de aprendizagem

vanguardistas, com real impacto na vida

das pessoas e organizações.

Cláudia Vicente
Diretora da GALILEU

1 Tanto a nível da Educação como da

Formação, é essencial que organizações e

profissionais se adaptem rapidamente para

serem capazes de responder às necessidades

que a transformação digital gera. Esta

representa uma enorme oportunidade

para as organizações (para olharem

para si mesmas e se transformarem, para
aumentarem a produtividade e, acima

de tudo, para mudarem e melhorarem

a sua relação com os clientes), mas

representa também um risco caso

exista uma incapacidade, por parte das

organizações, de realizar esse processo

de transformação, pois irão certamente

perder capacidade de acompanhar os seus

concorrentes que realizem com sucesso a

sua transformação digital.

Cabe-nos, nas vertentes de ensino, mas

especialmente na vertente da formação,

conseguir acompanhar as evoluções

tecnológicas que surgem em incrementos

exponenciais. Na vertente tecnológica,

o desafio é encontrar profissionais com

know-how e capacidade de passar

conhecimentos das novas áreas e

ferramentas aos novos profissionais, ou

aos profissionais que já estão no ativo.

Na vertente das Competências Pessoais e

Empresariais, devemos ter a capacidade de

preparar estes profissionais, especialmente

os que já estão no ativo, para as mudanças

com que se vão deparar na organização.
É fundamental que haja capacidade para

preparar mentalidades e focar equipas

e processos na organização, de forma

transversal, para a transformação digital.

Cabe-nos, também a nós, encontrar

metodologias e ferramentas capazes

de responder às novas necessidades

das organizações, provocadas pela

transformação digital. Por exemplo,

responder a necessidades de formação
de equipas dispersas geograficamente ou

que recorrem a teletrabalho; preparar

equipas com profissionais de diversas

nacionalidades ou profissionais que
irão mudar de funções e precisam de

desenvolver novas competências, tendo

em conta a automatização de processos

na sua organização.

2 No caso da GALILEU, antecipamos

mais um ano de crescimento: um ano em

que a transformação digital vai continuar

a marcar a nossa atividade, não só porque

estamos a levá-la a cabo internamente,

mas também porque estamos a apoiar

as restantes organizações a fazê-lo com

sucesso.

Manuel José Damásio
Administrador do Grupo Lusófona

1 É essencial que se simplifique a

harmonize a legislação e o enquadramento

institucional do setor. Neste momento

temos uma enorme complexidade

de legislação que em muitos casos se

contradiz e diferentes organismos, desde

a DGES à A3ES, que atuam em muitas

circunstâncias de forma descoordenada

e conflituante. Se queremos um ensino

superior competitivo e com capacidade de

se internacionalizar, temos de adotar uma

cultura menos prescritiva e simplificar
todo o enquadramento a que o setor tem

de obedecer.

2 É expectável que se mantenha uma

curva de ligeiro crescimento da procura

e de consolidação da oferta educativa,

que ocorrerá em paralelo com o reforço

das atividades de I&D e consolidação

dos processos de certificação de sistemas

internos de garantia da qualidade. Outros

aspetos essenciais passam pelo reforço

dos processos de internacionalização

em curso e pela implementação de um

estatuto da carreira docente adequado ao

subsetor.



Sofia Salgado Pinto
Dean da Católica Porto Business School

1 É preciso pensar a Educação com

uma visão integrada entre ciclos de

formação. É importante e pertinente
revisitar e decidir sobre as competências

que são trabalhadas e a forma como são

desenvolvidas em cada ciclo e como se

integram entre ciclos. E a par, é igualmente

importante promover o investimento em

formação e educação em todas as idades,

ao longo da vida.

Portugal é um país onde o investimento

em formação é muito baixo. Ainda

é generalizada a perspetiva de que o

importante é completar o 12° ano de

escolaridade, quando possível escolher

um curso superior e, se este não incluir

um mestrado integrado, então considerar

fazê-lo logo a seguir, como se só se

aprendesse até uma certa idade ou fase da

vida. Esta perspetiva tem de mudar para
uma outra, em que se aceita que se aprende

ao longo da vida e que devemos continuar

a investir em formação. Em cada fase

da vida, a capacidade de aprendizagem

é diferente, pelo que o que se aprende

e como se aprende também deve ser

diferente. As famílias vêem a formação

como um investimento no futuro dos

filhos e netos e, as empresas também o

devem ver como um investimento na sua

capacidade produtiva, no seu potencial

de melhoria e de aumento de eficiência e,

assim, na sua sustentabilidade.

Isto tem de passar a ser o normal,

uma convicção. Para tal, as políticas

empresariais e políticas públicas podem

ajudar. É preciso desenhar políticas
de incentivo à formação. Investir nas

pessoas c o melhor investimento e investir

na formação tem retorno a curto, médio

e longo prazo.

2 No próximo ano continuaremos a

desenhar os programas de formação que
são necessários nos diferentes níveis de

ensino da Economia e da Gestão. Vamos

refletir sobre como ajustar os formatos

de desenvolvimento de competências

nesta área, para melhor responder às

necessidades dos jovens que nos escolhem

e das empresas que confiam em nós, na

preparação dos melhores profissionais

que Portugal e o mundo precisam. Mais

novidades serão partilhadas no devido

tempo

Rui Pedrosa
Presidente do Politécnico de Leiria

1 Durante a atual legislatura foram

dados alguns passos na afirmação dos

Politécnicos, particularmente na sua

capacidade para produzir conhecimento

e colocá-lo ao serviço da sociedade,

do ponto de vista económico, social e

cultural. Isto foi evidente na realização

de projetos de investigação e inovação,

mas também na avaliação muito positiva
das suas unidades de investigação. Neste

contexto, foi determinante a alteração

da lei de graus e diplomas, que abre a

porta a que os Politécnicos possam ter

doutoramentos que, na minha opinião,
devem ser de interface e construídos de

modo cooperativo com a sociedade, em

particular com empresas e instituições.

No entanto, ainda é preciso mudar

muita coisa. Destacaria três situações

absolutamente urgentes.
A primeira é a designação das

instituições politécnicas. É o

tempo da internacionalização, da

multiculturalidade, do conhecimento

global e da afirmação plena da qualidade
transversal do ensino superior em Portugal,

enquanto ativo maior para a captação

e retenção de talento. Neste contexto, a

designação Universidades Politécnicas é

determinante. Acredito que na próxima

legislatura vamos ter a Universidade

Politécnica de Leiria. A segunda

dimensão é a alteração da lei de bases do

sistema educativo c do regime jurídico
das instituições de ensino superior para

que seja possível que os doutoramentos

de interface nos Politécnicos sejam uma

realidade. Finalmente, é necessário

ter coragem para definir uma fórmula

de financiamento do ensino superior,

pois é insustentável vivermos sem

este instrumento há mais de dez anos.

Do ponto de vista mais operacional

e de recursos, destaco a necessidade

de investimento na transformação de

espaços para a inovação pedagógica,

bem como a necessidade de definir

instrumentos financeiros que permitam o

reforço de equipamentos laboratoriais e a

manutenção/requalificação dos edifícios

pedagógicos, científicos e de apoio à ação
social.

2 Antecipo um ano cheio de desafios,

muita atividade diferenciadora, mas

muito difícil. Desafios, pois estou

convencido que vamos continuar a crescer

na capacidade de atrair mais e melhores

estudantes nacionais e internacionais;

vamos ter mais de 150 projetos de

investigação e inovação em execução

a gerar valor para a sociedade; vamos

ter trabalho de apoio à candidatura de

Leiria a Capital Europeia da Cultura,

no âmbito da "Rede Cultura 2027";
vamos ter novas formações a arrancar

e novas propostas em desenvolvimento



para submeter à tutela; duplas titulações

com instituições de ensino superior

internacionais; projetos de cooperação

para o desenvolvimento em países

lusófonos; entre outras atividades. No

entanto, vai ser um ano muito difícil, pois

continuamos com um subfinanciamento

do Orçamento do Estado que não permite

fazer investimentos determinantes e

necessários para fazer face ao crescimento

e qualidade da nossa atividade, facto

que começa a ser insustentável, pois a

reposição orçamental que nos é devida

já tem um atraso de quase dois anos e

ultrapassa os dois milhões de euros.

Hugo Miguel Dias
PwCs Academy Partncr

1 Na minha opinião há sempre espaço para

evolução em qualquer atividade, não sendo

este setor uma exceção. Existe atualmente

uma enorme sede de conhecimento, sendo

muito desafiante para um profissional

manter-se a par da evolução constante da

sociedade ao nível de processos, tecnologia,

regulação e crescente complexidade

inerente.

Numa perspetiva de acesso à formação

relembro os resultados de um estudo

exploratório conduzido recentemente pela

revista "Human". Neste estudo, foi pedido

a duas dezenas de especialistas de empresas

ligadas à atividade de formação que

classificassem diferentes questões, numa

escala de 0 a 10: a "Aposta na formação

de líderes e quadros de topo por parte de

multinacionais presentes em Portugal" e a

"A relação com as universidades em termos

de formação por parte de multinacionais

presentes em Portugal". Os resultados

médios obtidos pelas multinacionais

foram de 7,47 e 7,71, respetivamente,

o que nos deixa com uma perspetiva

bastante otimista. Já em relação a "grandes

empresas nacionais", os valores decrescem

ligeiramente para os 7,06 e os 6,88. No

entanto, no que diz respeito às "PME",
os números decaem para os 5,18 e 4,47.
Sendo as PME a base do tecido empresarial

português, diria que o panorama nacional

da educação e formação tem ainda um

caminho a percorrer e, ao mesmo tempo,

um relevante potencial de crescimento.

2 Durante todo o ano temos grupos de

trabalho que reúnem para garantir que

a nossa oferta inclui as novidades mais

pertinentes para dar resposta às tendências

da sociedade c das empresas no mundo,

incluindo legislativas e regulatórias. No

digital e analytics surgirão novos cursos, nos

quais iremos partilhar ferramentas práticas

para que os participantes das formações

possam concretizar ações concretas para

implementação nas suas organizações.

Na modalidade de e-learning, lançaremos

novidades em temas como o FATCA e

a RGPD, bem como continuaremos a

apoiar o setor financeiro na formação

de continuidade da MiFID 11. O tema do

IVA em Angola é igualmente um exemplo

recente.

Acompanhando o feedback positivo da

nossa área comportamental, contamos

ter também novidades em áreas como o

coaching, o feedback e a gamification,

bem como prosseguir a nossa aposta em

metodologias desafiadoras baseadas em

atividades experienciais. Assim, antecipo

um próximo ano cheio de novidades, pelo

que convido todos a ficarem atentos.

Paulo Jorge Ferreira
Reitor da Universidade de Aveiro

1 Chegar a todos. Com o envelhecimento

da população e a internacionalização

crescente, há cada vez menos jovens

e cada vez mais públicos diferentes,

nacionais e internacionais no Ensino

Superior. Para chegar a todos precisamos

de mais ação social e de soluções de

formação apropriadas, no politécnico e no

universitário.

Transformar a sociedade. O problema
do emprego científico não se resolve só à

custa do Estado. Precisamos de educar

para inovar e atuar, de forma a criar uma

atmosfera empresarial propícia à inovação.

Muito mais que formar meros tecnocratas,

o ensino superior deve formar jovens

capazes de transformar conhecimento em

açao.

Financiamento. As universidades são

comparadas umas com as outras no

palco global do conhecimento, mas são

financiadas a níveis muito diferentes. Em

Portugal, o investimento do Estado por
estudante é inferior em cerca de 4.000 euros

à média europeia. É preciso ultrapassar

essa diferença para sermos globalmente

competitivos.

Estabilidade. O ensino superior é

fundamental para moldar o futuro do país,

mas o trabalho das instituições será vão

se não existir um mínimo de estabilidade

e continuidade nas políticas. Não adianta

apontar hoje um caminho às instituições e

logo depois outro bem distinto desse.

2 O próximo ano é bastante promissor.

Em novembro arranca a Universidade



Europeia, que permitirá proporcionar

aos nossos estudantes uma experiência

internacional ainda mais rica. Com este

novo conceito, desenvolvido pelo Consórcio

Europeu de Universidades Inovadoras,

de que a UA é membro fundador desde

1998, os estudantes da UA podem

realizar uma formação interdisciplinar,

flexível e à medida das suas necessidades.

Os estudantes serão confrontados com

problemas reais e fulcrais para a sociedade

e estimulados a resolvê-los num ambiente

verdadeiramente interdisciplinar, no qual

o ensino e a investigação se cruzarão e

complementarão. É um projeto que nos

desafia e de que nos orgulhamos; um

projeto de construção de uma universidade

para a Europa e para o futuro.

Paulo Eduardo Oliveira
Diretor da Faculdade de Ciências e

Tecnologia da Universidade de Coimbra

1 Falta ao setor da educação e formação

superiores uma definição estratégica das

áreas em que o país necessita de formar

pessoas, com uma visão a médio ou longo

prazo, evitando as reações de curto prazo em

função do comportamento circunstancial do

mercado de emprego. Falta uma política de

financiamento e enquadramento do ensino

superior e investigação com estabilidade

que permita algum planeamento para
além do horizonte temporal imediato. E,

um dos aspetos mais importantes, falta

uma política estável de recrutamento

regular que permita um rejuvenescimento

consistente, continuado e planeado ao

longo do tempo de recursos humanos,

nas suas diferentes vertentes. Quanto a

este último aspeto, parece-me muito mais

importante a definição de procedimentos a

médio prazo do que a existência de picos

de contratação seguidos de longos períodos

de estrangulamento. Falta ainda uma

política com aplicação efetiva em todas as

instituições universitárias ou politécnicas de

apoio social aos estudantes que ingressam

no ensino superior.

2 A Universidade de Coimbra criou

mecanismos que permitem algum

planeamento a médio prazo no

recrutamento de docentes, embora esteja

dependente da definição de montantes

de financiamento decididos pelos órgãos

de governo do país. Espera-se que esta

política da Universidade se mantenha,

uma vez que permite algum do necessário

rejuvenescimento. Espera-se ainda que esta

política se possa estender ao recrutamento

de pessoal técnico. Por outro lado,

pretende-se melhorar o acompanhamento
da atividade das unidades de investigação

que permita fomentar uma evolução

positiva do impacto internacional do

trabalho produzido. A Faculdade de

Ciências e Tecnologia irá alargar a sua

oferta formativa respondendo à procura

em áreas em rápido desenvolvimento e com

potencial de crescimento continuado.

António de Sousa Pereira
Reitor da Universidade do Porto

1 Ê fundamental clarificar o modelo de

financiamento para o ensino superior.

Antes mesmo de discutirmos valores,

é crucial estabelecer um modelo de

financiamento duradouro que permita

dar estabilidade, confiança e capacidade

de previsão às universidades em matéria

de financiamento, para que estas possam

definir as suas estratégias em função dos

recursos disponíveis.

Ainda assim, é importante não escamotear

que o ensino superior está há alguns

anos em situação de subfinanciamento,

empurrando as universidades portuguesas

para a periferia do ensino superior

europeu, numa altura em que a competição

pela atração de talento e pela captação

de investimento é cada vez mais intensa

à escala global. Basta ver que, ainda

recentemente, o Governo anunciou

medidas como a redução das propinas,

a regularização dos precários da Função

Pública ou a integração dos bolseiros que,

apesar de bem-intencionadas, acarretam

significativos encargos financeiros para

as universidades, sem ter sido acautelada

a devida compensação no Orçamento do

Estado para estas instituições.

É, por isso, crucial que na próxima

legislatura sejam reforçados os níveis

de financiamento do ensino superior,

otimizados os modelos de governação das

instituições e aprofundada a simplificação

administrativa, em particular nas

candidaturas a fundos europeus e nos

processos de contratação pública.



2 O próximo ano será marcante no

que toca à internacionalização da

Universidade do Porto. Acabamos de ver

aprovada pela Comissão Europeia a nossa

parceria com as universidades de Paris-

Saclay, LMU Munique, Lund e Szeged

como uma das primeiras 17 alianças de

Universidades Europeias. Tendo decidido

associarmo-nos a algumas das mais

conceituadas universidades do continente

para concorrermos a este programa de

financiamento comunitário, a Universidade

do Porto deu um passo de gigante no seu

objetivo de se afirmar entre as melhores

universidades da Europa.

Basta ver que o consórcio tem como meta

para os próximos dez anos colocar 50%

dos estudantes a realizar uma parte do seu

curso numa das restantes universidades

associadas. Para além da mobilidade de

estudantes e da criação de programas

de ensino conjuntos (cujo diploma será

conferido pelas cinco universidades),

esta parceria abre portas à partilha de

recursos e ferramentas entre as diferentes

comunidades académicas. Para a UPorto,

representa, por exemplo, a oportunidade

de aceder a um conjunto de infraestruturas

tecnológicas únicas na Europa, incluindo os

dois aceleradores de partículas instalados

nas universidades de Lund e de Paris-Saclay.

Esta aposta em parcerias estratégicas

trouxe-nos também este ano um dos

maiores financiamentos de sempre a

um centro de investigação português:

mais de 80 milhões de euros para o

desenvolvimento do projeto BIOPOLIS,

coordenado pelo consórcio entre o Centro

de Investigação em Biodiversidade e

Recursos Genéticos da Universidade do

Porto (CIBIO), a Porto Business School

e a Universidade de Montpellier. Temos,

por isso, os componentes base para fazer

da internacionalização o grande driver

estratégico da UPorto durante o próximo

ano, depois de em 2018/19 termos já batido

os recordes de estudantes internacionais,

com um total de 5.600, provenientes de

mais de 90 países, correspondendo a 18%

da nossa comunidade estudantil.

Amílcar Falcão

Reitor da Universidade de Coimbra

1 Os desafios que hoje se colocam ao ensino

superior são complexos e multifacetados.

Questões como a restrição demográfica,

o envelhecimento do corpo docente e as

novas tecnologias, colocam às Instituições

de ensino superior exigências inéditas em

contextos geopolíticos e societais em grande

mutabilidade. A renovação dos modelos

e processos pedagógicos, as preocupações

com a empregabilidade e a educação ao

longo da vida e, sobretudo, a construção de

um ensino de qualidade, não se compadece

com modelos de financiamento público

cada vez mais restritivos. A otimização da

rede de instituições de ensino superior é

crucial e deveria ser encarada como uma

prioridade. Isso pressupõe que o ensino

superior seja efetivamente colocado como

um eixo central na agenda política e na

definição das prioridades do Orçamento

do Estado, assumindo aliás, de forma

consequente, a relação entre um desiderato

e discurso de desenvolvimento e afirmação

do país pela qualidade dos seus efetivos c

pela inflexão na "fuga de cérebros". Sob

tais pressupostos e necessária uma maior

clarificação e estabilidade da estratégia

governamental para o ensino superior,

assegurando respeito pelas especificidades

e coesão territorial.

2 Em 2020 a Universidade de Coimbra

irá iniciar a implementação do seu

novo Plano Estratégico, decorrente da

entrada em funções da atual equipa

reitoral durante o presente ano. Nesse

sentido, iremos concentrar esforços na

promoção de investigação de elevada

qualidade, no reforço da inovação e do

empreendedorismo, na valorização das

pessoas e na abertura à comunidade, na

empregabilidade e no aprofundamento da

internacionalização. Será um ano pleno de

desafios, mas também de realizações e de

efetivação de um caminho consolidado,

porque queremos aumentar a atratividade

da nossa instituição.

Miguel Varela
Diretor do Instituto

Superior de Gestão (ISG

1 Nem sempre quando os governos

passam, as políticas mudam. As

novidades no setor da educação são

tradicionalmente morosas, pois trata-se

de uma área social naturalmente sensível

em todos os níveis do ensino, quer

primário e secundário, quer superior.

Desde que a área da educação foi

dividida por duas tutelas - o Ministério

da Educação e o Ministério da Ciência

e Ensino Superior, que existe cada vez

maior desarticulação de uma política de

educação que não deve separar o ensino

superior (universitário e politécnico)

do ensino secundário. Cada vez mais

estas políticas devem ser integradas

até pelo facto de o ensino obrigatório

ser hoje o 12° ano e cada vez é maior a

percentagem de jovens que concluem o

secundário, regular ou profissional, que

seguem depois para o ensino superior,

em especial desde a implementação do

processo de Bolonha (2006/2007). A

percentagem da população portuguesa

com ensino superior triplicou nos últimos



anos, aproximando-se atualmente de

20%, quando em 2001 essa percentagem

era de 6,8%.
A área do ensino superior tem sido fértil em

legislação pobre e incompleta nos últimos

dez anos, que procura resolver problemas
de legislações anteriores. Veja-se por

exemplo o caso dos alunos internacionais,

o caso das creditações de competências e

até dos alunos internacionais.

Também a rede de ensino superior público

parece satisfazer muito mais os objetivos
das autarquias e dos professores instalados

do que propriamente o interesse dos

alunos. A divisão incompreensível entre

os subsistemas politécnico e universitário

(que conceptualmente faria sentido) mas

que na prática é uma aberração, e o papel

regulador da A3ES neste sentido acaba

por não existir.

Também uma especial atenção à falta de

preocupação com critérios pedagógicos

no ensino superior, em que a avaliação

parece apenas focada em considerar as

instituições de ensino superior como se

fossem centros de investigação. Nada

mais errado e subversivo de toda a lógica

de universidade.

2 O ISG é uma instituição pró-ativa e

atenta ao fluir da sociedade desde há

praticamente meio século. O próximo

ano dará início a um ciclo diferente no

contexto do ensino superior. A mobilidade

e a internacionalização vão ter uma

importância crescente, como os números

já revelam nos últimos anos. A cidadania

europeia e mundial começa na escola! O

número de população em idade universitária

deverá começar a decrescer este ano, pois

as taxas de natalidade imediatamente a

seguir ao ano 2000 começaram a decrescer

acentuadamente e é essa faixa etária que

hoje tem entre 18 e 21 anos.

O ISG mantém a sua estratégia de

focalização da oferta formativa na área

das ciências económicas e empresariais,

a nível de cursos de I o
e 2° ciclo bem

como de formação de executivos e pós-

graduações.

Clara Raposo
Presidente do ISEG

Manuel Mira Godinho
Vice-presidente do ISEG

1 O Ensino Superior público deve ser

uma prioridade nacional - sem maiores

e melhores qualificações não será possível

sustentar crescimento económico

competitivo com base em inovação e

qualidade. O ensino superior sofre de um

enorme subfinanciamento. O desejo para
a década de 2020, é que esta situação
sofra uma reversão, com um maior

comprometimento do orçamento público

com o ensino superior. As limitações ao

financiamento do setor têm condicionado

o ritmo a que conseguimos implementar

novos projetos e contratar professores

qualificados. Um outro aspeto que

condiciona a universidade é a dificuldade

de previsão de medidas que serão tomadas

de um ano para o outro. A educação é um

investimento de longo prazo, pelo que a

alteração de regras, sistematicamente,

dificulta a nossa análise, planeamento e

capacidade de resposta. Seria importante

para as instituições que existisse uma

maior estabilidade para pensarem

estrategicamente, a longo prazo, com

verdadeira autonomia.

2 O ISEG progrediu imenso, aumentando

o número de licenciaturas, mestrados e

doutoramentos, formando um número

significativo de graduados muito

qualificados e produzindo um número

de artigos científicos que nos coloca,

em termos cumulativos nos anos mais

recentes, em primeiro lugar entre

as escolas de economia e gestão em

Portugal. Além disso, temos apostado

na internacionalização e um quinto dos

nossos alunos provêm de outros países.

Acordos de cooperação assinados com

universidades como a Western Michigan

University nos EUA, a Universidade de

Kozminski na Polónia ou a Universidade

Bocconi em Itália e o facto de o ISEG

fazer parte da Universidade de Lisboa e da

universidade europeia UNITE! University
Network for Innovation, Technology
and Engineering, irá, igualmente,
contribuir para a forte atração de alunos

estrangeiros.

As melhorias registadas são, porém, algo

paradoxais, tendo em conta a diminuição
de financiamento público registado nos

últimos anos. Estamos certos que, em

2020, o ISEG vai continuar a melhorar,

embora muito mais se poderia fazer

num quadro de financiamento público
mais próximo do padrão internacional

relevante. Em 2019-2020, iremos

também apresentar muitas novidades

na nossa oferta de formação executiva,

com grande qualidade, indo ao encontro

das novas exigências das empresas e dos

profissionais. Irão juntar-se a nós novos

professores, renovando a nossa equipa

com um perfil cada mais internacional

e que dá resposta à vontade de termos

uma investigação reputada e de valor

acrescentado.



Filipe Santos

Dean da Católica Lisbon School of

Business & Economics

1 Na educação, tema central para o

desenvolvimento e progresso do nosso

país, têm prevalecido visões muito

ideológicas do tema, o que leva cada

governo a inverter as políticas do governo
anterior. Uma política educativa arrojada

e inovadora não se faz em ciclos de quatro

anos. É fundamental o nosso país conseguir

desenvolver uma visão de longo prazo

para a política de educação, construída

pelos principais partidos com ambição

governativa num largo consenso com

os parceiros e agentes da educação. Essa

política definirá linhas centrais sobre as

quais cada novo governo possa construir,

continuando aquilo que os governos

anteriores já desenvolveram. Essas linhas

deverão basear-se nas melhores práticas

internacionais e contemplar diferentes

modelos institucionais - público e privado.

Na formação, fala-se muito do défice de

qualificação dos gestores portugueses e

os fundos europeus são muitas vezes a

fonte principal de financiamento para a

formação. Devia-se mudar o paradigma e

criar políticas ativas fiscais de promoção

dessas qualificações, em particular para as

médias empresas que não têm escala ou

cultura para investirem na formação dos

s?us quadros. Essas políticas incentivam a

q"ue as empresas aumentem o investimento

em formação com fundos próprios, o

que se traduz em escolhas mais virtuosas

e compromissos mais fortes com a

formação, em particular formação que

conduza à obtenção de graus académicos

e na formação executiva em áreas chave da

gestão, da inovação e competências digitais.

2 Para a CATÓLICA-LISBON, o próximo

ano será um ano de aprofundamento da

nossa internacionalização, reforçando a

nossa posição como umas das business

schools de referências na Europa, onde

estamos no top 30 Europeu e número um

em Portugal. Neste momento, mais de

metade dos nossos alunos de mestrado já

são internacionais, e os nossos programas

estão entre os 30 melhores do mundo

nos rankings do Financial Times. Na

licenciaturas em Economia e Gestão temos

estados a subir as médias de entrada e

afirmarmo-nos como o curso de gestão e

economia do país com maior qualidade e

empregabilidade. Na formação executiva

temos standards alinhados com a melhores

práticas internacionais e a estamos a ganhar

como clientes importantes empresas e

instituições internacionais. A qualidade da

nossa investigação em gestão não tem igual

no panorama português e está alinhada com

as melhores referências mundiais. Portanto,

para vencer os desafios que a demografia

irá colocar a todas as instituições do ensino

superior, a nossa aposta é clara - Qualidade

no ensino e investigação, Inovação e

Internacionalização.

Alice Donat Trindade
Vice-presidente ISCSP da ULisboa;

Diretora ISCSP-lEPG

1 A formação universitária tem crescido

em Portugal: mais instituições de ensino

superior, estudantes, investigação, mais

atividades de extensão universitária

e correspondente participação na

sociedade que, por sua vez, interage
de forma cada vez mais próxima

com este interlocutor respeitado.

A universidade abriu portas a mais

públicos, inclui grupos que até há bem

pouco tempo não eram considerados

nas suas características, necessidades

e potencialidades. É claro para as

Instituições de ensino superior que

os seus ciclos de funcionamento têm

que ser longos para terem sucesso: os

investimentos em educação, e aqui não

referimos apenas os financeiros, têm

efeitos a longo prazo e devem suceder-se

ao longo da vida dos diferentes atores.

O ISCSP é uma das 18 faculdades da

Universidade de Lisboa, que, a partir
deste território acolhe e colabora com

muitos parceiros: universidades, grupos
de investigação, estudantes de geografias

bem diferentes que nos enriquecem

quando os acolhemos ou quando nos

recebem. Assim, a universidade precisa
de orientações a prazos suficientemente

longos para que os seus projetos se

realizem, os seus estudantes completem
ciclos longos de formação, quando
evoluem da graduação para estudos

avançados. A Universidade portuguesa
tem resiliência, planeamento e

qualidade. Precisa ser valorizada,

como valoriza os seus Estudantes e a

Sociedade onde se encontra.

2 O próximo ano trará ao ISCSP maior

consolidação da prática contínua de

qualidade verificada nos últimos anos.

O respeito que os nossos estudantes e as

suas famílias nos exigem é correspondido

pelo esforço contínuo de melhoria

das condições de aprendizagem; por
docentes envolvidos em atualização

constante; por mais e melhor

investigação; pelo reconhecimento da

marca ISCSP, ULisboa, como garantia
da melhor escolha nas áreas de Ciências

Sociais e Políticas.




