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O que é o IPPS-Iscte?
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O IPPS é uma instituição sem fins lucrativos
dedicada à promoção da qualidade das
políticas públicas e sociais. Fundado em 2011,
o Instituto resulta da associação entre o Iscte
e várias entidades dos sectores público
(ANQEP, IEFP, INA, Lusa, ERSE, C.M. Cascais,
C.M. Lisboa, C.M. Setúbal) e social (Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa e Associação
Mutualista Montepio Geral).
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Quais as principais
atividades de formação
do IPPS?
O IPPS oferece cursos obrigatórios para
dirigentes da Administração Pública
(CAGEP e FORGEP), pós-graduações (oito
programas em 2021), cursos de curta duração
(13 cursos em 2021, incluindo cursos gratuitos
para docentes do Iscte) e formação à medida
(por solicitação direta de entidades parceiras).
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Para que serve o IPPS?
O IPPS tem como missão fomentar a
cooperação entre o Iscte e os setores
público e social, tendo em vista qualificar
a administração pública, melhorar a qualidade
das políticas públicas e aumentar o impacto
social da universidade.
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Quais as principais
atividades de divulgação
do IPPS?
Ao abrigo do protocolo celebrado com o Iscte,
o IPPS assegura a organização de um conjunto
de iniciativas que visam promover a partilha
e a divulgação de conhecimentos no domínio
da sua atuação. Entre estas destacam-se:
o Fórum das Políticas Públicas, o relatório
anual “O Estado da Nação e as Políticas
Públicas”, o Prémio Iscte Políticas Públicas
e vários ciclos de seminários temáticos.
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O que faz o IPPS?
O IPPS prossegue a sua missão desenvolvendo
cursos de formação, atividades de partilha
e divulgação de conhecimento, e projetos
especiais que visam explorar áreas emergentes
na relação entre a universidade, a administração
e as políticas públicas.
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Quais os projetos inovadores
em curso?
Em 2021, o IPPS tem em curso quatro projetos
inovadores de referência: a plataforma
online “Indicadores do Estado da Nação” 
(em cooperação com o laboratório colaborativo
CoLabor), o projeto “IA>AP – Inteligência
Artificial na Administração Pública”
(em articulação com várias unidades de
investigação e mestrados do Iscte), o projeto
“Casos pedagógicos sobre a Administração
Pública portuguesa” e o programa sobre
Finanças Públicas para os PALOP e Timor-Leste
(em colaboração com o PNUD).
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Como está organizado
o IPPS?
A direção do IPPS é composta por cinco elementos
não remunerados (por regra, docentes do Iscte),
sendo eleita pelos associados em Assembleia Geral,
sob proposta da reitoria do Iscte. O modelo de
governação inclui também o Conselho Fiscal, 
o Conselho Consultivo e o Conselho Científico (estes
dois últimos de natureza informal). Em 2021, o staff
do IPPS é composto por uma Secretária-Geral e por
quatro elementos técnicos de apoio permanente,
assegurando as várias áreas de gestão operacional.
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Qual o envolvimento dos
docentes e estudantes do
Iscte no IPPS?
Os professores e investigadores do Iscte são
os principais animadores das iniciativas de
divulgação e dos projetos especiais do IPPS,
representando cerca de 2/3 dos docentes dos
cursos oferecidos pelo Instituto. As iniciativas
e os projetos referidos beneficiam também
do contributo frequente de estudantes de
mestrado e doutoramento do Iscte, em geral
ao abrigo de bolsas financiadas pelo IPPS.
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Como se financia o IPPS?
O financiamento do IPPS é assegurado por
receitas próprias que resultam, no essencial,
das atividades de formação. O orçamento de
cada curso do IPPS é estabelecido de modo
a assegurar o seu equilíbrio financeiro,
gerando resultados positivos quando
o número de formandos excede o limiar
mínimo estabelecido para o curso em causa.
Com o excedente obtido com as atividades de
formação, o IPPS financia as suas atividades
de divulgação e os projetos especiais.
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Qual a ligação do IPPS
ao ensino e à investigação 
do Iscte?
O IPPS tem uma função complementar às
atividades de ensino e de investigação do
Iscte: não oferece cursos conferentes de grau
(licenciaturas, mestrados ou doutoramentos),
nem desenvolve atividades de investigação.
No entanto, desempenha com frequência o
papel de facilitador das relações entre entidades
dos sectores público e
 social e as atividades de
ensino e investigação do Iscte, tirando partido
das relações institucionais estabelecidas.

Para saber mais
sobre o IPPS, consulte
o nosso site em
ipps.iscte-iul.pt. 
Poderá ainda enviar
um mail para
geral.ipps@iscte-iul.pt 
ou contactar os membros
da direcção através dos
seus e-mails institucionais
(disponíveis no site 
do Iscte).

