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PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA ESG 
 
 

ID Contributo Respostas 

Pedro Nunes 

Concordo com a versão dos estatutos da ESG, salientando apenas: 

a)  que se poderia aproveitar a oportunidade para alterar a composição do CTC de 23 para 25 elementos 

como dispõe o RJIES. No panorama das escolas politécnicas públicas, a grande, se não a maioria, parte da 

escolas bem mais pequenas do que a ESG está no máximo dos elementos. Esta regra poderia, face ao 

tamanho, nesta fase, aplicar-se pelo menos à ESG dada a sua dimensão. Sou da opinião que até se poderia 

vir a afetar os 2 novos elementos às unidades de investigação (para além dos que já estão) por forma a 

tornar o órgão mais vocacionada à investigação prática. 

b) penso que a competência disposta na alínea n) do art.º 45, onde se refere que o diretor do curso de 

mestrado preside aos júris, possa colidir com as competências do diretor da ESG ou mesmo da Presidente 

do IPCA. Competência essa que tem vindo a ser, e muito bem, apenas delegada e não própria como a leitura 

da alínea induz. Em alternativa esclarecer de quem é a competência. 

 

 
a) Neste momento a ESG tem uma unidade de investigação (CICF) reconhecida e avaliada 
positivamente nos termos da lei, conforme prescreve a alínea b) do n.º 3 do artigo 102.º do 
RJIES e n.º 3 do artigo 59º dos Estatutos do IPCA. A ESG/IPCA é membro da unidade de 
investigação UNIAG, que resulta da colaboração do IPB; IPCA; IPP e IPVC, e também 
reconhecida e avaliada positivamente pela FCT. 
A proposta de Estatutos da ESG já prevê três mandatos a serem atribuídos às unidades de 
investigação, sendo que, neste momento, só poderão ser atribuídos dois mandatos. 
Assim, é entendimento da direção da ESG que é adequado o número máximo de 23 membros 
do Conselho Técnico-científico da Escola Superior de Gestão. 
 
 
 
 
 
 
b) A redação da alínea n) do artigo 45º parece confusa porque a competência (que pode ser 
delegada) para a designação dos júris das provas académicas é do presidente do IPCA, nos 
termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 38.º dos Estatutos do IPCA. A competência para propor 
o júri é do Conselho Técnico-científico pelo que é importante corrigir a redação desta alínea 
n) do artigo 45º: 
   
NOVA REDAÇÃO: 
n) Apresentar ao conselho técnico-científico da ESG a composição do júri para a apreciação 
das dissertações/ projetos/ relatórios de estágio, devendo ser presidido pelo diretor do curso 
de mestrado, exceto se for orientador da dissertação, devendo, neste caso, ser presidido por 
outro professor da ESG; 
  
 

 


