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1. Contexto
O Instituto Superior de Gestão e Administração de Leiria (ISLA – LEIRIA), de acordo com o artigo
45º da Lei 62/2007 de 10 de Setembro é um estabelecimento particular de ensino politécnico não
integrado de que é titular o ISLA — Instituto Superior de Leiria, Sociedade Unipessoal, Lda.. Nos
termos da lei, obteve do Ministério da Educação as necessárias autorizações e o reconhecimento
de interesse público (Decreto Lei 229/2015 de 9 de outubro), o que determinou a sua integração no
sistema do ensino superior politécnico.

2. Missão e Fins

O ISLA-LEIRIA é uma instituição dedicada à criação, transmissão, crítica e difusão de cultura,
ciência e tecnologia, que através da articulação do estudo, da docência, da investigação e da
animação social se integra na vida da sociedade, prosseguindo a sua atividade, atenta
especialmente ao desenvolvimento cultural, científico e técnico da região de Leiria.
São fins do ISLA-LEIRIA:
a) A formação humana, cultural, científica e técnica;
b) Realização da investigação fundamental e aplicada;
c) A participação ativa no sistema nacional de ensino;
d) A prestação de serviços à comunidade, numa perspetiva de valorização recíproca,
racionalização e aproveitamento máximo dos recursos do país;
e) A participação na defesa do ambiente;
f) A contribuição, no seu âmbito de atividade, para o desenvolvimento de Portugal, a
cooperação internacional e a aproximação entre os povos, com especial relevo para os
países de língua portuguesa e os países europeus.

3. Projeto educativo, científico e cultural
O ISLA-LEIRIA pretende desenvolver na região de Leiria um projeto no domínio do ensino superior
politécnico, ministrando essencialmente cursos técnicos superiores profissionais, licenciaturas,
mestrados e acessoriamente cursos de formação e de pós-graduação, acompanhados de
processos e linhas de investigação aplicada compatíveis com os recursos existentes e adequadas
aos cursos em funcionamento.
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O projeto do ISLA-LEIRIA pretende contribuir, em primeiro lugar, para o desenvolvimento humano,
técnico, cultural e científico da região que coincide com a área geográfica correspondente ao distrito
Através da oferta de um leque de cursos técnicos superiores profissionais, licenciatura e mestrado,
o ISLA-LEIRIA poderá contribuir para a melhoria dos índices de formação/qualificação dos jovens e
adultos bem como para a sua fixação na região. A dificuldade em encontrar respostas para as suas
necessidades de formação e qualificação ao longo da vida ao nível regional, leva a que muitas
pessoas abandonem a região para prosseguirem estudos em outras regiões do país, com o
consequente acréscimo de custos que essa opção envolve para as famílias, e também com o
crescente empobrecimento regional em termos de quadros superiores, já que muitos dos que
partem vêm a fixar-se em outras paragens. Muitos outros são obrigados a desistir de uma formação
de nível superior, pois não dispõem de meios para suportar estudos fora da sua terra normal de
residência. Outros ainda, estão já integrados numa carreira profissional, que não podem conjugar
com um período mais ou menos longo de estudos afastados do local habitual de residência e de
trabalho.
O projeto do ISLA-LEIRIA visando a formação superior dos recursos humanos da região onde se
insere, contribuirá indubitavelmente para um desenvolvimento mais equilibrado e mais sustentado
desta região, ao viabilizar o desenvolvimento de recursos humanos no seu local de residência ou de
trabalho.
Para concretizar a sua missão, o projeto educativo do ISLA-LEIRIA desenvolve-se através da oferta
de formação especializada envolvendo as ciências empresariais, as ciências informáticas, a
engenharia e os serviços pessoais e de segurança, que constituem as áreas nas quais se
identifica maior potencial de empregabilidade no distrito, propondo-se criar e reforçar competências
suscetíveis de impulsionar o desenvolvimento económico e social do país e, em particular, da região
em que se insere. Assim para concretizar esta estratégia, o projeto educativo do ISLA-LEIRIA
integra uma oferta especializada envolvendo as áreas de estudo das ciências empresariais, ciências
informáticas, engenharia e serviços pessoais e de segurança.
As ciências empresariais estão, direta ou indiretamente, relacionadas com toda a atividade
económica, pretendendo-se apresentar uma oferta formativa que dê resposta especializada ao
crescimento evidenciado na região dos setores do comércio e dos serviços melhorando as
qualificações dos seus recursos humanos e contribuindo desse modo para o aumento da sua
competitividade.
As ciências informáticas, constituem uma das prioridades apontadas pelo estudo RSI3 do Centro
de Portugal 20201, visam a oferta de formação/qualificação essencial à modernização do tecido
empresarial da região, constituindo-se como uma necessidade transversal a todas as áreas de
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atividade. Pretende-se apostar numa oferta diferenciada e especializada que permita o
desenvolvimento e a melhoria dos processos de gestão empresarial suportados pela tecnologia,
visando suprir as necessidades identificadas na região.
Na engenharia pretende-se desenvolver uma oferta especializada de natureza profissionalizante
integrando as ciências da engenharia com as ciências empresariais de modo a apresentar uma
oferta capaz de suprir uma lacuna detetada na região ao nível da formação superior especializada
numa área de grande interesse estratégico para a região e para o país.
Os serviços pessoais incluem, entre outras, a hotelaria, e restauração e o turismo e lazer, que
constitui uma das áreas com maior número de empresas no distrito e que é apresentada pelo
estudo RSI3 do Centro de Portugal 20202 com uma das áreas prioritárias. Constatando que não
existem ofertas de formação superior que possa corresponder às necessidades de recursos
humanos qualificados de que essas empresas carecem, pretende-se deste modo suprir essa lacuna
em termos de formação de nível superior.
Os serviços de segurança complementam a oferta formativa da instituição numa área transversal
a todo o tecido empresarial, constituindo-se como uma oferta de formação técnica especializada,
visam dotar a região de quadros médios e superiores com formação de elevada qualidade numa
área de grande importância para a melhoria das condições de trabalho, nomeadamente no que se
refere à higiene segurança e saúde do trabalho, assegurando a existência de condições que
possibilitem a modernização e a melhoria da competitividade assente em padrões de qualidade ao
nível das economias mais desenvolvidas.
Com a finalidade de concretizar o seu projeto educativo o ISLA-LEIRIA pretende desenvolver a sua
atividade em torno destes quatro eixos de modo a curto prazo oferecer os cursos técnicos
superiores profissionais, licenciaturas, pós graduações e mestrados, nas áreas científicas para que
se encontra vocacionado, que seguir se apresentam.
Área científica

Curso Técnico Superior Profissional

Situação

Ciências empresariais

Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança

Registado pela DGES

Ciências empresariais

Gestão Comercial e Vendas

Registado pela DGES

Ciências empresariais

Gestão Administrativa de Recursos Humanos

Registado pela DGES

Turismo e Lazer

Gestão de Turismo

Registado pela DGES

Ciências Informáticas

Informática de Gestão

Registado pela DGES
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Área científica

1º ciclo – Licenciaturas

Situação

Serviços de segurança Engenharia da Segurança do Trabalho

Acreditado por 6 anos

Ciências empresariais

Gestão de Recursos Humanos

Acreditado por 6 anos

Ciências empresariais

Gestão de Empresas

Acreditado por 6 anos

Ciências empresariais

Gestão Comercial

Acreditado por 6 anos

Turismo e Lazer

Gestão Turística

A submeter a acreditação

Área científica
Ciências empresariais

2º ciclo – Mestrados
Gestão de Recursos Humanos

Acreditado por 6 anos

O projeto educativo, científico e cultural do ISLA-LEIRA, resulta de uma análise cuidada da
realidade do distrito. Os cursos técnicos superiores profissionais, licenciatura e mestrado a ministrar
possuem entre si uma evidente coerência lógica, pois abrangem, a nível regional, e de uma forma
complementar algumas das áreas de formação em relação às quais se detetam carências que a
presente oferta pretende suprir. Vale ainda a pena salientar que os planos de estudo dos diversos
cursos englobam disciplinas e áreas científicas que, para além de constituírem a matriz vocacional
da instituição, possibilitarão não só uma articulação horizontal entre todos eles, como uma mais
eficaz utilização dos recursos humanos pós-graduados disponíveis a nível regional.
Consciente da centralidade que assume o processo da aprendizagem ao longo da vida, o ISLALEIRIA assume-se ainda e de modo crescente, como um pólo de qualificação de distintos públicos,
designadamente através de ofertas renovadas de formação contínua.
O projeto educativo, científico e cultural do ISLA-LEIRIA, tendo em vista a excelência do ensino e o
prestígio institucional, aponta para os seguintes objetivos:
 Manter uma matriz vocacional, própria e profissionalizante, dos seus cursos e demais
atividades;
 Articular-se com a formação secundária e pós-secundária profissionalizante;
 Assegurar formação dos seus estudantes, nas vertentes: cultural, científica, artística, humana
e técnica, com elevada capacidade de desempenho;
 Garantir a realização de estudos de pesquisa e de investigação científica e tecnológica,
devidamente articulados com os cursos ministrados e a ministrar;
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 Celebrar de acordos de cooperação cultural, científica e técnica com outras instituições de
ensino e com outras entidades nacionais e estrangeiras, como forma de contribuir para a
melhoria do ensino ministrado;
 Participar em projetos de cooperação e desenvolvimento, nacionais e estrangeiros, no âmbito
dos cursos ministrados e a ministrar;
 Estabelecer e aprofundar relações com organismos públicos e entidades privadas, por forma
a tornar mais eficaz o ensino ministrado e a investigação desenvolvida;


Prestar serviços à comunidade como garante de inovação e utilidade social de toda a sua
atividade;

 Contribuir para o desenvolvimento cultural, científico, artístico, humano e técnico da região.
Os objetivos primordiais do ISLA-LEIRIA desenvolver-se-ão através de várias estratégias paralelas
e complementares:
 O recrutamento e a formação de um corpo docente cada vez mais especializado, sempre que
possível residente na região;
 A diversificação da oferta de cursos adequados às necessidades específicas da região,
nomeadamente nas áreas do turismo e da hotelaria, da gestão de pequenas e médias
empresas, da gestão especializada de recursos humanos, dos serviços de segurança e
higiene do trabalho e das tecnologias informáticas;
 O desenvolvimento de projetos de formação e de investigação em colaboração com
instituições regionais, como as autarquias, as empresas e as instituições de solidariedade
social;
 A organização de um dinâmico programa de atividades extracurriculares, incluindo cursos
livres, exposições, conferências, colóquios, congressos e outras manifestações;
O ISLA-LEIRIA pretende implantar-se na região onde se insere, promovendo, através de uma
adequada estratégia pedagógica e científica, a formação profissional da população e a fixação de
quadros na região, permitindo a inversão do processo de desertificação cultural de parte significativa
do distrito.
O ISLA-LEIRIA pretende assumir-se como um importante potenciador do desenvolvimento regional
a todos os níveis. Assim, para além de pretender ministrar ensino superior politécnico de qualidade
aos seus estudantes, visa congregar um conjunto de largas dezenas de docentes das mais variadas
especialidades, possibilitando a muitos deles o início ou a retoma de projetos de formação a nível
pós-graduado. O mundo do ensino superior, como é bem sabido, tem a virtualidade de se
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interpenetrar com todos os sectores da sociedade, desde o núcleo familiar, de onde saem os
estudantes, às instituições e empresas onde são promovidos estágios e protocolos, às escolas,
empresas e IES onde são recrutados os docentes, para não falar no mais imediato tecido
económico que gravita em torno dos estudantes e dos docentes que farão de Leiria o centro
geográfico das suas atividades.
Em síntese, o ISLA-LEIRIA pretende como o seu projeto educativo, científico e cultural, impor-se a
nível local e regional:
 Como fornecedor de serviços educativos de qualidade;
 Como promotor da dinamização cultural da região;
 Como promotor de projetos de investigação e desenvolvimento;
 Como promotor de iniciativas de natureza cultural;
 Como dinamizador do desenvolvimento global da cidade, do concelho e do distrito.
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Registo de alterações:
- Alterado em 14.03.2016 – Acreditação de 1º ciclo em Gestão Comercial
- Alterado em 04.07.2016 – Registo de CTeSP
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