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| Redacção/Lusa | 

A nova presidente do Conselho

Coordenador dos Institutos Su-

periores Politécnicos (CCISP),

Maria José Fernandes, conside-

rou ontem fundamental que es-

tas instituições possam atribuir o

grau de Doutor, classificando a

luta por esta medida como uma

das prioridades o seu mandato.

Maria José Fernandes acres-

centou que em breve será nova-

mente submetida, na Assembleia

da República, a iniciativa legis-

lativa de cidadãos para que os

Politécnicos possam atribuir o

grau de Doutor e vejam, ainda,

alterada a sua designação para

Universidades Politécnicas.

Afirmar o ensino superior poli-

técnico no panorama nacional e

internacional é outro dos objec-

tivos da nova presidente do Con-

selho Coordenador dos Institu-

tos Superiores Politécnicos, a

primeira mulher a assumir este

cargo.

Maria José Fernandes, que

também é a presidente do Insti-

tuto Politécnico do Cávado e do

Ave (IPCA) tomou ontem posse

como presidente do CCISP, no

auditório nobre do Instituto Poli-

técnico de Setúbal, numa ceri-

mónia que agraciou com a Me-

dalha de Ouro de Mérito Manuel

Heitor, ex-ministro da Ciência

Tecnologia e Ensino Superior,

“pelo trabalho de excelência de-

senvolvido em prol da afirmação

do ensino superior português e

da investigação, ao nível nacio-

nal e internacional”.

A nova presidente do CCISP,

que sucede a Pedro Domingui-

nhos, defende que “a visão estra-

tégica dos Politécnicos, enquan-

to agentes de transformação das

sociedades e das regiões onde

actuam, deve continuar a orien-

tar-se para a concretização dos

desafios societais, através do de-

senvolvimento de actividades de

ensino, investigação e de inte-

racção com a sociedade que pro-

movam a aquisição das futuras

competências avançadas”.

Neste sentido, para o seu man-

dato, assumiu como objectivo

continuar a afirmar o ensino su-

perior politécnico no panorama

nacional e internacional, em arti-

culação permanente com todo o

ecossistema: tecido empresarial,

autarquias, instituições púbicas

e privadas, famílias, entre ou-

tras.

No campo da investigação, de-

senvolvimento e inovação, o ob-

jectivo que traçou vai no sentido

alinhar toda a estratégia com os

European Innovation Hubs, pro-

movendo o aumento do impacto

societal da actividade realizada e

provocando a transformação das

regiões e o seu desenvolvimento

sustentável. 

Para o futuro, a nova presiden-

te do CCISP reiterou que “há re-

formas fundamentais a serem

concretizadas nos próximos

anos, em que o CCISP pretende

ter um papel preponderante, no-

meadamente, a Revisão do Re-

gime Jurídico das Instituições de

Ensino Superior (RJIES) e o Es-

tatuto da Carreira de Pessoal

Docente do Ensino Superior Po-

litécnico, diplomas que conside-

ra estruturantes para o sistema

de ensino superior.

A cerimónia de posse contou

ainda com a presença da minis-

tra da Coesão Territorial, Ana

Abrunhosa, da secretária de Es-

tado do Desenvolvimento Re-

gional, Isabel Ferreira, e do se-

cretário de Estado do Ensino

Superior, Pedro Nuno Teixeira.

Pedro Nuno Teixeira conside-

rou que este é um momento de

celebração para todo o ensino

superior uma vez que em 2022

já não é necessário justificar a

importância do ensino politécni-

co para o país e o contributo pa-

ra a coesão e por um país menos

desigual.

Criado em 1979, o Conselho

Coordenador dos Institutos Su-

periores Politécnicos é o órgão

de representação conjunta das

instituições públicas de ensino

superior politécnico. 

Actualmente, integram o

CCISP todos os institutos supe-

riores politécnicos públicos,

bem como, as escolas superiores

não integradas e as universida-

des dos Açores, Algarve, Aveiro

e Madeira.

Maria José Fernandes defende que
politécnicos atribuam grau de Doutor
MARIA José Fernandes tomou posse como presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, onde
apresentou as prioridades do seu mandato. Destaca-se a reivindicação de que os politécnicos possam atribuir o grau de Doutor.
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Maria José Fernandes, presidente do IPCA desde 2017, é a primeira mulher a liderar o CCISP

DR

Sessão de tomada de posse decorreu no Instituto Politécnico de Setúbal

+ mais
A nova presidente do
CCISP é licenciada em
Gestão, Doutorada em
Ciências Empresariais
(área da Contabilidade) e
tem o título de agregada
em Gestão pelo Instituto
Superior de Economia e
Gestão da Universidade
Técnica de Lisboa (ISEG). 
Desde 2017 que é
presidente do IPCA e,
desde 2018, assumia
funções como 
vice-pre-sidente do CCISP. 
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IPCA MARIA JOSÉ FERNANDES TOMOU POSSE NA CCISP

POLITÉCNICOS
REIVINDICAM
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BRAGA
Universidade do Minho
prepara comemoração
do 50.º aniversário
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VIEIRA DO MINHO
Município apresentou ‘trunfo’
para combater a sazonalidade
do fluxo turístico
Págs. 12 e 13 
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A SUA NOVA
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VIANA DO CASTELO
BRAGA 
GUIMARÃES
PORTO
AVEIRO
LISBOA
PARIS

+351 258 359 800 info@casapeixoto.pt

MESA DE 

PIQUENIQUE
Dimensões: 180x160x71 cm

REF. 6249965

€169 €209,27

Válido até 5 de maio de 2022

é tão bom  
poupar assim

BRAGA PARQUE
DE 26 DE ABRIL A 02 DE MAIO

20%
POUPE EM TODOS OS QUEIJOS  

DE OVELHA

DE TERÇA A SEGUNDA

253 209 510

Rua Custódio Vilas Boas, 32, S. Vicente
Junto à Central de Camionagem

BRAGA
AMI-1877

Solar do Minho
Med. Imobiliária, Lda

A SUA IMOBILIÁRIA
DE CONFIANÇA!

VISITE-NOS!

A SUA IMOBILIÁRIA

Junto à Central de Camionagem

AMI-1877

eenticilas Boas, 32, S. Vtódio VRua Cus

253 209 510

BRAGA

DE CONFIANÇA!

Med. Imobiliária, Lda

VISITE-NOS!
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