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As políticas de gestão de uma instituição de ensino superior pública devem assumir centrali-
dade nos contextos regionais de proximidade, colocando o conhecimento ao serviço da sociedade 
através da geração de impacto direto no desenvolvimento sustentável humano. No caso do Politéc-
nico de Leiria, as estratégias institucionais têm foco na intervenção e desenvolvimento regional, ten-
do por base uma rede colaborativa de parcerias nacionais e internacionais capaz de endogeneizar os 
resultados alcançados de diferentes projetos de formação, de investigação ou de partilha e valor-
ização de conhecimento e, simultaneamente, suportar e influenciar políticas públicas nacionais e 
internacionais. Na verdade, a internacionalização e a multiculturalidade académica é, muito provav-
elmente, o maior fator replicador com capacidade de influenciar políticas públicas nacionais e inter-
nacionais, quer estejamos a falar de estudantes, de mobilidade de professores e investigadores ou de 
projetos de inovação e investigação internacionais, incluindo aqueles em contexto de cooperação 
para o desenvolvimento. A inovação com impacto social é hoje um tema incontornável em qualquer 
instituição de ensino superior. Nesse contexto, o Politécnico de Leiria tem a inovação social como 
um dos seus objetivos estratégicos, enquanto fator crítico de sucesso, tendo precisamente por base o 
desenvolvimento humano sustentável. Neste âmbito, foram desenvolvidos vários projetos e ex-
periências na área da integração, inclusão, responsabilidade social e conhecimento promotor de 
cidadania, designadamente o programa FASE — Fundo de Apoio Social ao Estudante, o CRID — 
Centro de Recursos para a Inclusão Digital, o Projeto 100% IN — Inovação Social para a inclusão 
Integral de estudantes com necessidades educativas especiais, o projeto U-Bike, o projeto Leiria So-
cial Innovation Hub, a Cátedra Unesco em “Gestão das Artes e da Cultura, Cidades e Criatividade” 
ou a realização do Complemento em Enfermagem em Cabo Verde, que importa partilhar, discutir, 
disseminar e melhorar em redes nacionais e internacionais. 


