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ISDOM - FORTE LIGAÇÃO AO MEIO EMPRESARIAL

O ISDOM é um Instituto 
Politécnico cujo enfoque está 
em ministrar cursos na área das 
tecnologias, design, contabilidade, 
comércio e gestão. Sediado 
na Marinha Grande desde 
1990, nasceu como solução às 
necessidades sentidas pelo meio 
empresarial, de quadros médios 
e superiores mais qualificados 
e com défices de formação 
especializada a nível mais 
elevado. Na sua oferta formativa, 
apresenta cursos com 100% de 
empregabilidade e em entrevista 
a diretora Cristina Simões 
mostra-se orgulhosa do passado 
e presente desta instituição e 
entusiasmada com o futuro 
auspicioso dos seus discentes.  

Moldes; Sistemas Mecatrónicos e de Pro-
dução; Comércio Internacional; Gestão da 
Qualidade, Ambiente e Segurança; Gestão 
e Organização Industrial; e o mais recen-
te Ctesp - Gestão da Produção Aeronáutica. 

Para além dos cursos de Licenciatura e 
dos Ctesps, o ISDOM também promove cur-
sos de atualização, de pós-graduação e de 
especialização vocacionados para quadros 
médios e superiores de escolas, empresas e 
serviços. Para o próximo ano letivo estamos 
a oferecer várias pós-graduações: Gestão e 
Estratégia de Internacionalização, Produção 
e Inovação Industrial, Gestão Industrial para 
Executivos; Gestão da Distribuição e Logís-
tica, Gestão da Manutenção e Segurança no 
Trabalho; Liderança, Gestão e Inteligência 
Emocional, Psicogerontologia Social, Turis-
mo da Natureza, Design, entre outras. Con-
tinuamos também a oferecer cursos Livres: 
Preparação para o Exame OCC; Mandarim; 
Business English; Edição de Vídeo digital; 
Programação, entre outros cursos.

 A aposta na formação superior é um 
investimento seguro, cada vez mais neces-
sário num mundo global e tecnológico, com 
crescentes desafios e adversidades, que só 
com competências conseguiremos vencer.

Existe uma preocupação com a 
comunidade e área geográfica 
que integram para colmatar uma 

necessidade de maior presença e 
soluções de ensino?

Ao longo de 30 anos o ISDOM atualizou os seus 
cursos, qualificou o corpo docente, e inovou 
na oferta de licenciaturas e outros cursos, 
tendo em conta as necessidades manifesta-
das pelo mercado de trabalho e das empresas 
da região.  A tendência será cada vez mais um 
ensino que faça a ligação ao mercado de traba-
lho. Citando Kant “É no problema da educação 
que assenta o grande segredo do aperfeiçoa-
mento da humanidade.” Continuaremos a 
potenciar o conhecimento e as competên-
cias disponíveis na nossa instituição e colo-
cá-las ao serviço da comunidade, da região e 
do país. Este ano marca também a abertura 
de um pólo do ISDOM em Torres Vedras.

Como estão a lidar com os novos 
desafios e que novos métodos de 
ensino adotaram, face à pandemia e 
termo do ensino presencial?

Gostaria a esse propósito de citar Jacques 
Delors quando escreveu que a Educação 
“devia fazer com que todos pudessem des-
cobrir, reanimar e fortalecer o seu poten-
cial criativo e revelar o tesouro escondido 
em cada um de nós”. Ora, isso só é possível 
se tivermos a capacidade de ultrapassar a 
visão puramente instrumental da educação, 

milhares de alunos, jovens e menos jovens, 
e temos a certeza que tivemos  a sua quota-
-parte de responsabilidade na formação de 
muitos quadros de empresas, que em nós 
confiaram e aqui se diplomaram, saindo 
desta instituição de ensino melhor prepa-
rados para vencer os desafios do futuro. 

Olhando para o passado, sentimos um 
enorme orgulho. O Ensino superior na Mari-
nha Grande, preconiza uma aproximação 
aos agentes económicos, sociais, políticos 
e culturais desta região. A constante par-
tilha de saberes entre o ISDOM e o tecido 
empresarial onde se insere, tem permiti-
do, ao longo dos anos, assegurar uma efeti-
va transferência de conhecimentos entre o 
mundo Académico e o mundo Empresarial. 
Cabe à escola, neste caso ao Instituto apostar 
na qualidade e na diferenciação, apostando 
no conhecimento especializado assumindo-
-se como uma escolha de excelência.

Enquanto mulher e diretora de um 
Instituto de Ensino, quais foram 
os principais desafios encontrados 
quando assumiu este cargo?

Sou professora deste Instituto há muitos 
anos, desde 1995, e aceitei o desafio de ser 
diretora em 2012. É um estabelecimento de 
ensino na Marinha Grande, terra de que sou 

natural e da qual tenho um enorme orgu-
lho. Contribuir com o meu trabalho para o 
ISDOM, é contribuir para o desenvolvimen-
to da minha terra e duma instituição que 
também sinto como a minha casa.

Tendo em conta as 
responsabilidades inerentes às suas 
funções, de que forma concilia a 
vida profissional com a vida pessoal?

Colocando em tudo o que faço a certeza de 
que, mais cedo ou mais tarde, consegue a 
vitória quem nela crê completamente, e 
acreditando sempre que eu consigo con-
ciliar a minha vida pessoal e profissional, 
desde que haja uma entrega da minha parte 
e uma forte motivação. Como me disseram 
muito recentemente, neste mundo, o Suces-
so começa pela Intenção.

Estando num cargo de liderança, 
que conselhos deixaria a mulheres 
que pretendam atingir ocupações 
semelhantes?

Às mulheres e aos homens ! Liderar é fazer 
a LUZ de cada elemento da minha família 
ISDOM brilhar! É acompanhá-los lado a lado 
e motivá-los em cada passo para que acre-
ditem que conseguem alcançar o Sucesso.

De que forma se distingue a 
Formação Superior Politécnica? Quais 
as mais-valias para o aluno e de que 
forma influencia o Plano Educativo?

O estabelecimento de protocolos com enti-
dades e empresas da região envolvente 
proporcionando estágios aos nossos alu-
nos tem contribuído fortemente para a sua 
formação e para o sucesso da sua empre-
gabilidade. Os protocolos com as empresas 
proporcionam aos alunos estágios no local 
de trabalho, disponibilizando laboratórios 
e oficinas para desenvolvimento de mode-
los e protótipos, o que é vital para o desen-
volvimento do projeto. Temos atualmente 
parceria com mais de 200 empresas.

Além do Ensino Politécnico, o ISDOM 
também tem também como oferta 
formativa cursos de pós-graduações, 
CTSP, cursos livres e até Formação 
Modular Financiada. De que forma o 
vosso plano de estudos se destaca?

Os Cursos de Técnico Superior Profissio-
nal – CTESP criados pelo ISDOM são uma 
aposta na resposta ao meio: Automação e 
Produção Industrial; Contabilidade e Ges-
tão; Design e Multimédia; Design de Pro-
duto; Gestão Administrativa de Recursos 
Humanos; Gestão de Turismo; Projeto de 

considerada como a via obrigatória para 
atingir certos resultados, e passarmos a 
considerá-la em toda a sua plenitude, como 
realização da pessoa que na sua totalidade 
aprende a ser. Esta pandemia demonstrou-
-nos a necessidade de estarmos à altura de 
novos obstáculos e os transformarmos em 
oportunidades, aproveitarmos este desafio 
global e explorarmos todas as ocasiões para 
atualizarmos, aprofundarmos e enriquecer-
mos os conhecimentos, até mesmo à distân-
cia e com o recurso às plataformas digitais.

Olhando agora para o futuro, o que 
pretende o ISDOM alcançar?

Apostamos na investigação aplicada e na 
internacionalização. No ISDOM a apren-
dizagem científica é reforçada com a com-
ponente prática e em contexto de trabalho.  
Ao longo dos 30 anos, aqui se diplomaram 


