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1. ENQUADRAMENTO

Antes de mais, importa saudar a iniciativa de conceção e discussão de um plano de recuperação e resiliên-
cia, lançando as bases para a criação de uma linha de orientação estratégica para os investimentos públicos 
futuros, com vista à resposta aos desafios societais e conjunturais que se colocam a Portugal.

O PPR é de grande qualidade e relevância, mas importa evoluir para um documento ainda mais ajustado e 
que, acima de tudo, seja orientador para a execução efetiva de medidas, capazes de provocar um choque 
competitivo no nosso país, gerador de mais inovação, maior coesão territorial, mas também de mais inclu-
são social, criando real valor para os cidadãos.

É neste sentido que o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos apresenta um conjunto 
de propostas, na convicção que estes contributos, a serem acolhidos, poderão melhorar o documento em 
discussão pública.
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2. O CONTRIBUTO DO SISTEMA POLITÉCNICO: 
      SITUAÇÃO ATUAL

A investigação tem demonstrado, de forma inequívoca, a importância da ciência e do ensino superior na ri-
queza, no desenvolvimento e no bem-estar das nações. Demonstra ainda a relevância da articulação entre 
os sistemas científico, tecnológico e educativo e o sistema produtivo na promoção da inovação e de níveis 
de produtividade mais elevados, com consequência inequívoca no valor acrescentado gerado em cada país. 
Esta evidência encontra respaldo em Portugal, designadamente nos principais motores que conduziram a 
que tenhamos sido considerados strong innovators: nível de qualificação, produção científica e, em parti-
cular, o grau de inovação das PMEs, assentes em elevada qualificação e orientação exportadora.

Os dados mais recentes do INE demostram que alcançamos 43% da população na faixa etária dos 30-34 
anos com diploma de ensino superior, superando a meta de 40% estabelecida para 2020.

Este resultado teve um contributo inestimável do ensino superior Politécnico público, o sub-sistema de 
ensino superior que mais cresceu, em número absoluto, nomeadamente ao nível do crescimento verifica-
do no número de estudantes, nos últimos anos, em particular nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, 
mas também nas Licenciaturas e nos Mestrados. Este crescimento teve um triplo impacto virtuoso, pois 
para além de contribuir para que Portugal alcançasse a meta da qualificação, criou em primeiro lugar maior 
equidade no acesso e frequência do ensino superior, porquanto a larga maioria destes estudantes provém 
do ensino profissional, sub-sistema do ensino secundário claramente ainda sub-representado no ensino 
superior. Em segundo lugar, assistimos a um crescimento de estudantes muito relevante em instituições 
localizadas em território do interior, mais deprimidas demograficamente. A este propósito refira-se que os 
Institutos Politécnicos estão presentes em cerca de 40% dos concelhos do país. A atração de estudantes, 
nacionais e internacionais, para estes territórios tem permitido o rejuvenescimento da população residente, 
a densificação da capacidade científica territorial, bem como dos sistemas regionais de inovação, fruto do 
crescimento de centros de investigação acreditados, dos projetos de investigação e dos laboratórios cola-
borativos entre outras estruturas de inovação criados. Em terceiro lugar, esta capacitação e qualificação da 
população, tem permitido a atração de empresas, a criação de empregos, na sua larga maioria qualificados, 
tornando os próprios territórios mais competitivos e internacionalizados. Territórios como Bragança, Fun-
dão, Viseu, Castelo Branco, Tomar e Portalegre são exemplos claros de como a ligação entre os Politécni-
cos, as empresas, as autarquias e demais atores locais tem funcionado e valorizado essas regiões.

Neste sentido, entendemos que o reforço do investimento na qualificação da população deverá ser con-
tinuado, reforçando o investimento nos CTeSP, até porque sabemos que uma percentagem elevada de 
titulares CTeSP prossegue os seus estudos para as licenciaturas, reforçando o capital humano da economia 
a médio prazo. Entendemos ainda que este investimento deverá permitir a melhoria das condições labo-
ratoriais, tecnológicas e físicas oferecidas na sua lecionação, para além de contribuir para a contratação de 
recursos humanos mais qualificados para as IES. Especial atenção deve ser dada à zona norte de Lisboa e 
também à cintura industrial do Porto, Braga e Guimarães, promovendo o crescimento desta oferta, pelo 
Ensino Politécnico, e de acordo com a legislação em vigor, para criar mais oportunidade à população destes 
territórios.

Se o reforço da formação inicial é crucial, de forma a podermos alcançar a meta definida de 60% da popu-
lação com 20 anos no ensino superior, em 2030, o CCISP revê-se no desiderato estratégico de reforço da 
formação ao longo da vida. Dados mais recentes revelam que apenas 4,5% da população ativa frequentou 
ações de formação, comparado com um valor de mais de 10% da média europeia. 
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O estudo mais recente1 publicado para a Comissão Europeia, revela que, em vários países europeus, a fre-
quência, por parte dos trabalhadores no ativo, produz efeitos relevantes não apenas no aumento dos salá-
rios dos próprios, mas também na produtividade das empresas onde trabalham. 

Esta necessidade sai reforçada quando analisamos o efeito da pandemia em termos económicos e sociais, 
mas também o impacto no desemprego, afetando os mais vulneráveis, em particular com menos qua-
lificações. Cursos conferentes de graus, como mestrados profissionais, co-criados com as organizações 
empreendedoras, pós-graduações, formações mais curtas, alinhadas com a estratégia europeia de imple-
mentação de micro-credenciais, devem ser fortemente apoiados. Entendemos que a articulação entre as 
IES deve ser promovida e valorizada, a par das parcerias com as entidades empregadoras, privadas e públi-
cas, autarquias e outras instituições relevantes.

Neste sentido, entende-se que o reforço da formação para a população ativa deve ser uma prioridade mais 
vincada no PRR, tal como especificaremos no ponto seguinte, em áreas que entendemos não estarem de-
vidamente contempladas.

O crescimento da qualificação da população portuguesa exige que se criem as condições mais adequadas 
para que os estudantes possam completar com sucesso os seus programas de estudo.

3. PROPOSTAS DO SISTEMA POLITÉCNICO PARA O PRR
Face ao exposto no ponto anterior o CCISP entende que o PRR deve ser reforçado, nas seguintes áreas:

3.1 Ao nível da Ação Social no Ensino Superior

• Reforçar o montante financeiro disponível para a ação social;

• Melhorar as condições das residências académicas e dos refeitórios existentes através da reabilita-
ção e renovação de espaços;

• Aumentar o número de camas disponíveis para alojamento no ensino superior, através da constru-
ção de novas residências, nas zonas onde não existem ou nas zonas onde a oferta pública é mani-
festamente insuficiente;

• Utilizar os edifícios públicos já identificados no âmbito do Programa Nacional de Alojamento Estu-
dantil, bem como outros que venham a ser adicionados;

• Aumentar a comparticipação a fundo perdido para este tipo de obras, à semelhança do que está 
previsto para as Câmaras Municipais no reforço da habitação.

3.2 Ao nível da Descentralização da Formação

O PRR assume uma centralidade importante da qualificação da população. Em particular, enfatiza-se a ne-
cessidade de formação e requalificação da Administração Pública. O CCISP valoriza esta opção e reconhece 
o papel do INA, com a sua mais recente transformação orgânica. No entanto, a sua localização em Lisboa li-
mita drasticamente a capacidade de atuação no território. Por outro lado, os desafios inerentes à formação 
dos trabalhadores em funções públicas, exige que o portefólio de competências seja diversificado, com 

1 Boosting Social and Economic Resilience in Europe by Investing in Education, EENEE Analytical Report No.42, Prepared for the European Commission
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diferentes níveis de profundidade em termos técnicos e científicos, para além de um número significativo 
de formadores que respondam aos objetivos ambiciosos incluídos no PRR. Neste sentido, dada a capilari-
dade dos Politécnicos, mas sobretudo as competências existentes disseminadas nas várias instituições, o 
número de docentes existentes, que ultrapassa os 10 mil, entendemos que o trabalho colaborativo entre 
o INA e os Institutos Politécnicos deve ser central, assente na articulação com a rede CCISP. Isto permitirá 
a criação de Programas de Formação e Capacitação em áreas específicas como as competências digitais, 
contabilidade pública e auditoria, cadastro, floresta e ordenamento do território, risco natural e antrópico, 
e inovação territorial e outras que se venham a revelar essenciais na identificação de necessidades.

3.3 Ao nível da Saúde

O PRR apresenta uma aposta muito significativa na área da saúde, que se apoia. Há, no entanto, duas di-
mensões que o CCISP entende que devem ser reforçadas e ou estar presentes no plano:

• A primeira prende-se com a necessidade de criar um foco mais vincado em programas de preven-
ção da doença e do autocuidado. A forma como, atualmente o PRR está escrito, enfatiza essen-
cialmente as áreas estratégicas inovadoras, onde se incluem as “Ciências da vida, medicamentos e 
dispositivos médicos”. Ora, esta área reforça o foco na doença e não na sua prevenção, já que siste-
matiza as sub-áreas do medicamento e dispositivo médico. Na redação, que conduzirá necessaria-
mente ao alinhamento dos programas de financiamento com estas prioridades, parece tornar-se 
secundária a questão da prevenção da doença, apesar desta dimensão ser fator crítico de sucesso 
para a redução de incidência de doenças e promovendo, assim, maior racionalização nos custos de 
saúde. Isso significa também a necessária aposta em programas de capacitação e de literacia em 
saúde da população, como a “promoção do autocuidado”, que possuem um impacto muito signifi-
cativo na promoção da qualidade de vida e bem-estar da população;

O PRR pressupõe uma aposta muito evidente na construção de um conjunto de equipamentos e novas 
respostas, para além de querer promover a valorização e dignificação dos recursos humanos na área da 
saúde. Neste sentido, a segunda área que deverá ser acrescentada, prende-se com o reforço da capacita-
ção dos profissionais de saúde e desenvolvimento de programas em parceria com as IES, onde existem 
laboratórios que poderão ser melhorados com equipamentos de nova geração e colocados ao serviço das 
comunidades.

•  Entendemos que deveriam ser estabelecidas metas a este respeito, ao nível das qualificações, 
áreas de formação a privilegiar e respetivo desenvolvimento dos programas que suportem estas 
metas.

• Nas 3 reformas da Saúde, que incluem a “Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e 
Rede Nacional de Cuidados Paliativos” (p. 41) e da “Conclusão da Reforma da Saúde Mental (incluí-
do na rede hospitalar)” (p. 41), todas as medidas são relativas a aumentar camas, alargar lugares, 
criar unidades, construir ou alargar unidades, criar equipas, criar respostas. Embora estas medidas 
sejam importantes, carecem de recursos humanos qualificados na área da Saúde e não há nenhuma 
referência a formar recursos humanos. Em Portugal assinala-se a escassez de recursos humanos 
em várias áreas da Saúde, mesmo na situação atual sem criar novas estruturas ou dotar com novos 
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equipamentos. Reformas estruturais e físicas não funcionam sem profissionais qualificados para as 
implementarem. Por exemplo, nenhuma das unidades-piloto da Rede de Cuidados Integrados de 
Saúde Mental prevista desde 2017  abriu por falta de recursos humanos. 

• Ora a formação de enfermeiros especialistas decorre de mestrado profissionalizante no politécnico, 
tem a duração de 3 semestres e deverá ser incluída neste reforço de formaçáo e qualificação. 

• Entendemos ainda que, para o incremento das equipas domiciliárias de saúde em qualquer das 
áreas referidas é igualmente crítico o apoio profissional aos cuidadores informais que merece maior 
destaque no PRR.

• Tanto o apoio aos cuidadores informais como o atingir da meta “qualificar os cuidados” nas ERPIs 
(pág.50 ) requer capacitação dos profissionais e formação de profissionais na área da Saúde, com 
relevância para a intervenção dos politécnicos. A evolução tecnológica a que o setor está exposto, 
a necessidade de desenvolvimento de novas respostas, a requalificação que algumas profissões 
da saúde exigem, tornam urgente definir um programa de formação contínua permanente. A ex-
periência do desenvolvimento destes programas pelos Politécnicos, bem como a disponibilidade e 
competência para construir novas respostas, para além da confiança que existe entre as instituições 
da área da saúde e as IES, fruto de muitos anos de projetos em comum, garantem o necessário con-
forto organizacional para que estes programas possam ser implementados.

3.4 Ao nível das Respostas Sociais

O programa de respostas sociais, incluído no PRR, prevê um investimento superior a 500 milhões de euros, 
com equipamentos de nova geração, entre outras medidas. Reconhecendo este papel essencial, enten-
demos que há espaço e necessidade de capacitar estas instituições da economia social, como IPSS, Miseri-
córdias, cooperativas, entre outras. A crise pandémica veio demonstrar que estas desempenham um papel 
essencial do ponto de vista da coesão social e territorial, mas colocou também a nu as suas fragilidades 
em diversas áreas, ao nível da gestão e logística, das tecnologias de informação e comunicação, respostas 
sociais, entre outras áreas2. Neste sentido o CCISP sugere a criação de um programa de capacitação para 
estas instituições, acompanhado de um plano de formação e capacitação para os seus funcionários. Aten-
dendo à capilaridade dos Institutos Politécnicos no território, bem como às suas competências específicas, 
entende-se que deve ser definido e apoiado pelo PRR um programa conjunto entre estas instituições e os 
Institutos Politécnicos, com monitorização da Segurança Social, especialmente pela sua intervenção atra-
vés dos Centros Distritais do ISS.

3.5 Ao nível da Digitalização

Acompanhamos o propósito estratégico no eixo da digitalização preconizado no PRR, nas suas mais va-
riadas vertentes. Contudo, sugerimos a inclusão e ou reforço de duas dimensões que nos parecem funda-
mentais. A primeira relaciona-se com as estratégias de reskilling e upskilling necessárias para o reforço das 
competências da população, em especial a população ativa. Os Politécnicos têm vindo a desenvolver um 
conjunto de iniciativas enquadradas nos vários eixos da iniciativa INCODE, que importa reforçar. 

2 Veja-se a este propósito o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos Politécnicos de Setúbal e Portalegre, anexando artigo a ser publicado em 
livro internacional brevemente.
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Destacamos o crescimento significativo dos CTeSp nas áreas STEAM, bem como do número de estudantes 
envolvidos, em particular provenientes dos cursos profissionais. A participação envolvida dos Politécnicos 
e com capilaridade no território nacional, em estreita articulação com o IEFP e também com a APDC, dos 
programas Competências Digitais + e Upskil – Digital Skills and Jobs, veio demostrar a sua capacidade de 
conceberem e implementarem programas a nível nacional, fazendo uso do efeito rede CCISP. Este esforço 
necessita de ser continuado e intensificado, não apenas para reforçar as competências para os jovens, mas 
sobretudo para a população adulta e ativa, enquadradas nos programas STEAM, previstos no PRR. Enten-
demos ainda que estas iniciativas se devem enquadrar e articular com as prioridades da digitalização e da 
coesão territorial, reforçando o reskilling da população empregada na transição para funções e profissões 
mais digitais, quer ainda atuando nas agendas de competitividade dos territórios, garantindo a qualificação 
necessária para a implantação de projetos empresariais geradores de valor acrescentado, transformação 
digital, empregos mais qualificados e com orientação global, ou ainda na modernização dos setores de 
atividade. Estes projetos devem garantir, sempre que possível, o envolvimento dos atores territoriais, des-
de as autarquias, empresas, organismos públicos, escolas e outras organizações, de forma a garantir a sua 
sustentabilidade.

O plano de investimento “Transição digital na Educação”, refere que este será da responsabilidade da Se-
cretaria-Geral da Educação e Ciência. Neste âmbito, será importante reforçar que este fundo é de aplicação 
no âmbito do ensino básico, secundário e superior. 

No que se refere à aquisição de equipamentos, e no caso do superior, recomenda-se que a sua aplicação 
seja da responsabilidade da DGES, integrada no SICABE - Suporte Informático ao Concurso de Atribuição 
de Bolsas de Estudo do Ensino Superior, para melhor articulação das necessidades efetivas e dos recursos 
disponíveis.

Ainda, relativamente ao quadro de investimento “Transição digital na Educação”, importará, relativamente 
à criação de Laboratórios de Educação Digital, reforçamos a necessidade de incluir as instituições de ensino 
superior nas estruturas de gestão desses laboratórios.

A RCTS caracteriza-se ainda por uma enorme assimetria da capacidade de transmissão de dados entre o 
interior e o litoral. Oito entidades de Ensino Superior só recentemente viram a sua ligação à RCTS passar de 
2Gbps para 10Gbps (Instituto Politécnico de Bragança, Instituto Politécnico de Beja, Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Instituto Politécnico de Viseu, Instituto Politécni-
co de Tomar, Instituto Politécnico da Guarda, Universidade da Beira Interior e Universidade Trás-os-Montes 
e Alto Douro), quando as restantes instituições do Sistema Científico e Tecnológico Nacional beneficiam já 
de uma rede de fibra a 100Gbps. Este fosso (Digital Divide) não é admissível e impossibilita estas instituições 
de aceder a redes de comunicação e computação de grandes volumes de dados e utilização partilhada de 
infraestruturas digitais de investigação. 

O período pandémico que vivemos, reforçou a necessidade de uma aposta mais vincada nas áreas da inova-
ção pedagógica e no desenvolvimento de metodologias em que a digitalização assume particular relevân-
cia. Adicionalmente, a aposta na formação ao longo da vida exige outras formas de relacionamento com a 
população ativa e com públicos adultos, onde a tripla conciliação (trabalho, estudo e família) assume par-
ticular desafio no âmbito do PRR. Não temos qualquer dúvida que as plataformas tecnológicas assumirão 
um papel de mediação importante. 

Desta forma, o pilar da “Transição digital na Educação” deve contemplar um programa específico para o 
Ensino Superior, que permita responder aos desafios elencados anteriormente.
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3.6 Ao nível da Simplificação Administrativa ancorada na Digitalização

Ainda, no que se refere à transição digital, importa verificar que o PRR não apresenta dotação para investi-
mentos em infraestruturas digitais e no alargamento e cobertura de redes, que sabemos serem essenciais 
para promover um acesso universal a todos os cidadãos, serviços públicos e empresas, para além de serem 
fator essencial na coesão e desenvolvimento territorial. 

As IES estão hoje obrigadas ao fornecimento de um conjunto significativo de informação, assente maiori-
tariamente no seu preenchimento manual, com recursos a ficheiros excel ou de natureza análoga. Neste 
sentido, a aposta nos serviços eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos 
dados e data analytics para um aumento da transparência e eficiência deve ser reforçada. Propomos que 
se elimine, gradualmente e num prazo a definir, o preenchimento manual de informação de reporte em 
plataformas e/ou ficheiros de excel, e passando a utilizar API (Application Programming Interface) entre 
aplicações das IES e da Administração Pública para o processamento e reporting automático e em real time 
dessa mesma informação.

O procedimento atual duplica tarefas sem valor acrescentado e ocupa recursos humanos necessários para 
realizarem atividades de valor acrescentado, para além de dilatarem no tempo a informação que pode ser 
obtida, quase em tempo real, desta forma. Elencamos um conjunto de áreas onde é essencial atuar:

• Área Académica: RAIDES (Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior); Concursos 
de acesso ao ensino superior; Concurso de Atribuição de Bolsas de Estudo do Ensino Superior (SI-
CABE), designadamente na informação académica dos estudantes;

• Área de Recursos Humanos: Inquérito ao Emprego no Ensino Superior Público; Inquérito ao Poten-
cial Científico e Tecnológico Nacional; Sistema de Informação da Organização do Estado; Platafor-
ma de Registo dos Contratos de Emprego Científico e Docente;

• Área Financeira: Portal Base (recolha de informação sobre a fase de formação e de execução do 
contrato de adjudicação de bens e serviços e empreitadas); Sistema de Recolha e Validação de In-
formação (eSPap); SIGO (Sistema de Informação de Gestão Orçamental); Despesa associada à pan-
demia da doença COVID-19.

3.7 Ao nível das Agendas/Alianças Mobilizadoras 

No que reporta às “Agendas/ Alianças Mobilizadoras para a Reindustrialização” refere o PRR que a iniciativa 
será focada numa lógica inspirada das “parcerias para a inovação” do Horizonte 2020”. Presume-se que 
seja inspirada, antes, no quadro do programa Horizonte Europa e não Horizonte 2020. Reconhecemos, no 
entanto, a importância de uma estratégia multifundo, devendo as IES e o sistema científico e tecnológico 
ser capaz de mobilizar/angariar outros fundos de gestão centralizada na Europa. Sabemos, também, que 
os resultados do quadro que agora está a terminar, demonstra a necessidade de diversificação das institui-
ções beneficiárias destes fundos, de forma a se poder duplicar os montantes financiados. Neste sentido, 
propomos a criação de um programa específico de contratação de Recursos Humanos qualificados, com 
grau de doutor, mediante concurso competitivo, com indicadores de resultado, para reforçar as equipas das 
IES nas áreas da gestão de projetos e empreendedorismo e, desta forma, capacitá-las para a realização de 
candidaturas e obtenção de mais financiamento.
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Ainda neste campo, a forma como estão estruturadas as Agendas mobilizadoras, obriga a que sejam as 
empresas as líderes de projeto. Compreende-se o objetivo, a promoção da inovação empresarial, ainda 
que em parceria com as entidades do sistema científico e tecnológico. O CCISP entende que podem existir 
agendas de outra natureza. Um exemplo, prende-se com as agendas mobilizadoras de base territorial, ca-
pazes de transformar e reconverter um território, perfeitamente enquadrado com os objetivos do PRR, em 
especial no objetivo da Resiliência. Desta forma, entendemos que fará todo o sentido aceitar/criar outra ti-
pologia de agendas mobilizadoras de reindustrialização, lideradas pelas IES, mas em que a participação das 
empresas é obrigatória e essencial, para além de poder contar com a presença de outros parceiros, como 
as autarquias, que aportam outro tipo de competências e ativos para estas agendas.

3.8 Ao nível da Agenda da Inovação para a Agricultura.

Sabemos que a agricultura enfrenta hoje um conjunto de desafios significativos, em que a inovação de-
sempenha um papel essencial. Saúda-se a aprovação da Agenda da inovação para a Agricultura. Não se 
compreende, no entanto, que as IES estejam ausentes dessa mesma agenda. São instituições que têm 
reforçado a sua capacidade de investigação e de produção de conhecimento, atestada pelos projetos de-
senvolvidos, muitos deles financiados por fundos europeus, pelas publicações internacionais e acima de 
tudo pelo desenvolvimento de projetos de investigação aplicada, com produção de valor claro para a eco-
nomia. Propõe-se, assim, que sejam incluídas as IES em geral, e os Politécnicos em particular, com escolas 
agrárias e escolas de tecnologia, e onde a prioridade do reforço da aliança entre a agricultura e a tecnologia 
se poderá concretizar, no contexto desta agenda tão relevante para o país e para o desenvolvimento do 
interior e da coesão territorial.

Sabemos que há projetos que, para promoverem a sua sustentabilidade, carecem da mobilização de fun-
dos de outros programas e não apenas dos que podem ser garantidos no Âmbito do PRR. Neste sentido, 
deve existir, a valorização da capacidade de integrar outros programas de financiamentos, quer públicos 
quer privados, que permitam a sua escalabilidade.
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NOTAS FINAIS
Uma preocupação que deve estar presente na implementação do PRR relaciona-se com a necessária sim-
plificação administrativa inerente às candidaturas e mecanismos de controlo, que sabemos serem funda-
mentais.

Importa também garantir a celeridade na avaliação das candidaturas. Propõe-se que se intensifiquem os 
programas de financiamento assentes na metodologia de custos unitários, essencialmente baseados nos 
resultados e no compromisso das instituições com os mesmos. 

Sugere-se ainda, que à semelhança do regime de contratação pública criado para enquadrar as despesas 
de investigação e desenvolvimento, possa ser estudado mecanismo semelhante para os projetos incluídos 
no âmbito do PRR.
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