
 
 

 

Nota de Imprensa  

  

 
 
 
O Instituto Politécnico de Bragança promove, de 28 de janeiro a 1 de fevereiro de 2019, a semana aberta 
da Internacionalização e competitividade do Ensino Superior Politécnico. 
 
Durante esta semana desenvolvem-se várias atividades de debate e de reflexão sobre as estratégias de 
internacionalização,  nas  suas  diferentes  perspetivas  e  âmbitos,  enquanto  instrumento  de  promoção  da 
competitividade do ensino superior politécnico nacional, bem como das regiões onde estas instituições se 
inserem. 
 
Como  internacionalizar  as  instituições  de  ensino  superior  para  aumentar  a  sua  competitividade  num 
contexto de globalização? 
 
Que estratégias de inovação formativa importa desenvolver para garantir essa competitividade global? 
Como aproveitar o potencial de atração de alunos internacionais das IESP para promover estratégias de 
recomposição demográfica das regiões? 
 
Como envolver as empresas e as organizações, os estudantes e os investigadores em plataformas de co-
criação e de inovação, criando verdadeiros laboratórios vivos que promovam a competitividade das regiões, 
numa perspetiva de internacionalização? 
Que  caminhos  de  valorização  e  especialização  científica  prosseguir,  ajustando-os  às  estratégias  de 
especialização inteligente das regiões? 
 
 
O desenvolvimento da semana da internacionalização e competitividade 
 
A semana desenvolve-se em cinco eventos.  
 

Abre  com  o  dia  do  IPB,  que  inclui  um  momento  de  homenagem  a  uma  instituição 
Angolana,  que  muito  tem  cooperado  com  Portugal  e  com  o  Instituto  Politécnico  de 
Bragança  em  particular  e,  simultaneamente,  de  celebração  da  cultura  angolana, 
sublimada  na  palestra  (oração  de  sapiência)  que  o  escritor  Angolano  Ondjaki  irá 
proferir. Homenageia-se também Amadeu Ferreira, pelo seu enorme contributo para a 
valorização  da  cultura  e  língua  mirandesa  e,  desse  modo,  para  a  afirmação  da 
diversidade e universalidade da lusofonia. 

O dia termina com um jantar de homenagem a João Sobrinho Teixeira. 
 
  

No segundo dia (dia 29) realiza-se um simpósio dedicado às estratégias de 
internacionalização das Universidades de Ciências Aplicadas (UAS) na Europa, 
procurando debater as formas como estas instituições se devem coordenar entre si e 
orientar  para  promover  a  competitividade  na  Europa,  qualificando  pessoas  numa 
relação próxima com as empresas, preparadas para as novas competências e 
profissões  e  estabelecendo  com  as  empresas  relações  criativas  de  inovação.  Este 
seminário  será  dedicado  a  João  Sobrinho  Teixeira,  reconhecendo  o  seu  significativo 

contributo  para  a  valorização  e  internacionalização  do  sistema  politécnico  português  e  contará  com  a 
presença do Ministro da CTES e dos principais representantes das UAS europeias. 
 
No período da tarde deste mesmo dia será realizado o lançamento do Laboratório Colaborativo MORE. 
 

1 

2 

Semana aberta da Internacionalização e Competitividade 



 
O  terceiro  dia  foca-se  nas  relações  de  cooperação  com  os  países  de  expressão 
portuguesa, centrando-se, em particular, na discussão da organização e 
desenvolvimento  do  CIMO  –  Cabo  Verde,  um  novo  Centro  de  Investigação  a 
desenvolver em Cabo Verde, numa parceria estreita entre o CIMO e a Universidade 
de Cabo Verde e com um foco especial na valorização dos produtos naturais daquele 
país. 
 
 
O quarto evento será dedicado à discussão das formas com devem ser estabelecidas 
parcerias  com  as  empresas  e  organizações,  juntando  investigadores,  empresas  e 
alunos,  com  o  objetivo  de  criar  verdadeiros  laboratórios  vivos  de  inovação.  Esta 
reflexão pretende incluir a perspetiva do potencial da relação transfronteiriça, incluindo 
no debate empresas de Espanha.  
 
 
Por fim, a semana encerra-se com um dia de debate mais centrado no IPB, juntando 
igualmente  empresas  e  organizações  da  região  com  a  comunidade  do  IPB  numa 
jornada de reflexão visando discutir a forma como as estratégias de diferenciação do 
IPB se devem desenvolver, aproveitando os seus ativos e garantindo que promove a 
inovação formativa e se afirma como um agente central no desenvolvimento de uma 
economia regional inovadora. 

 
 
Momentos de interação com a Imprensa (sujeito a alteração): 
 
Dia  29,  12H00  –  Auditório  Alcínio  Miguel  (ESTIG)  –  Conclusões  do  “Simpósio  “Internacionalização  e 
competitividade do Ensino Superior Politécnico”. 
 
Dia 29, 13H00 – Brigantia EcoPark – Cerimónia de assinatura de protocolo entres os Institutos Politécnicos 
e o Grupo SONAE e entre o IPB e empresas do Cluster Digital – Bragança, com a presença do Sr Ministro 
da  Ciência  Tecnologia  e  Ensino  Superior  e  o  Presidente  do  Conselho  Coordenador  dos  Institutos 
Politécnicos. 
 
Dia 29 15h00 – Brigantia EcoPark – Lançamento do Laboratório Colaborativo MORE com a presença do 
Presidente da Agência de Inovação (ANI) 
 
Dia 30 12H30 – Conclusões do seminário de lançamento do Centro de Investigação CIMO - Cabo Verde 
 
Dia 1 – 12H30 – Conclusões das jornadas de reflexão Criação de laboratórios vivos de inovação IPB / 
Empresas e da inovação formativa no IPB. Conclusões da semana aberta de inovação e competitividade 
do IPB. 
 
 
  
  

 
http://saic.ipb.pt  
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