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Ensino

Instituto Piaget

Olhar o futuro assente na
experiência sólida do passado
Há quase 40 anos que o Instituto Piaget se dedica a um ensino
superior de confiança e qualidade, privilegiando a criatividade e
inovação em projetos que promovem a formação, investigação,
proximidade e intervenção comunitária, quer no âmbito nacional
quer internacional, nomeadamente nos países-membros da CPLP.
Somos futuro quando o passado fala por nós.
As quase quatro décadas de experiência e know-how que tem o Instituto Piaget são uma enorme mais-valia quando se pensa no futuro de
uma instituição com essa dimensão
global e que, ao longo dos anos, tem
vindo a pensar, inventar e reinventar
soluções que contribuam para a missão que está na génese de todo o seu
projeto.
A particularidade de ser uma cooperativa sem fins lucrativos permitiu o
seu crescimento em Portugal, privilegiando sempre as zonas mais periféricas, e a forte aposta na dimensão internacional, que se tornou uma das
suas maiores forças.
Fundado com uma matriz humanista
e integradora, que tem nos seus princípios contribuir para a coesão nacional, o Instituto Piaget assume, desde o
primeiro dia, a missão de formar pessoas e profissionais, dinamizar as regiões adjacentes aos centros urbanos,

proporcionando oportunidades únicas, estando presente de norte a sul
do país, designadamente em Macedo
de Cavaleiros, Mirandela, Vila Nova
de Gaia, Viseu, Almada, Santo André
e Silves. Esta missão foi mais tarde
alargada para a dimensão internacional, para locais onde nem todos querem ir pelos desafios que se encontram nestes países, fazendo cumprir
assim aquilo que se consideram ser
responsabilidades de qualquer instituição, nomeadamente na área do ensino, para a afirmação da CPLP com a
promoção e difusão da língua portuguesa.
Como instituição dedicada ao ensino, o Instituto Piaget assume um caráter eclético, com uma oferta diferenciada de áreas de formação. Com
mais de 40 mil diplomados que confirmam os elevados níveis de empregabilidade e satisfação que a instituição
tem, o Instituto promove um ensino

de proximidade e de referência nas
mais diversas áreas, designadamente
Educação, Saúde, Gestão, Desporto,
Psicologia e Engenharia. Assumindo
sempre uma visão pioneira em relação às tendências e abordagens profissionais, esta foi a primeira instituição
portuguesa a ter a licenciatura em Osteopatia acreditada.
Ainda no âmbito da formação, tem
início neste presente mês de setembro, o projeto da Escola Profissional
Jean Piaget em Macedo de Cavaleiros, com uma oferta formativa no âmbito da Saúde e Bem-estar, áreas relevantes para as necessidades futuras da
região. O Instituto Piaget tem também
a funcionar, há vários anos, um Centro Qualifica no Nordeste Transmontano, através do qual se têm validado
as competências de centenas de pessoas, promovendo a crescente qualificação dos profissionais nesta zona do
país.
Cumprindo a vários níveis a sua
missão principal na formação, o
campo de atuação do Instituto Piaget assenta também no âmbito da
sua investigação e consequente extensão à comunidade. É uma instituição bem conotada e implemen-
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tada nos locais onde se encontra.
A título de exemplo, o Instituto
Piaget no seu campus em Almada é
há mais de dez anos responsável
pelos projetos de acompanhamento e apoio à família em vários agrupamentos do concelho, num projeto de sucesso, com um trabalho desenvolvido de qualidade, que foi
transformado num projeto de investigação.
A Unidade de Investigação do Instituto Piaget - RECI, acreditada pela
FCT, tem como principal objetivo a intervenção comunitária, privilegiando
os projetos investigação-ação, pela
possibilidade que têm de introduzir
mudanças. Um dos principais exemplos é o projeto E-learning em Estabelecimentos Prisionais - EPRIS, que
tem permitido dar formação a reclusos, para que possam à saída, pela
melhoria das suas competências, sentir-se mais capazes, proporcionando
uma melhor reintegração na sociedade.
No sentido de ligar a investigação à
intervenção comunitária, a APDES
(Agência Piaget para o Desenvolvimento), associação que faz parte do
Grupo, integra também esta Unidade.

Instituto Piaget
Dos novos projetos desenvolvidos,
o Instituto salienta também a abertura do Instituto Pushkin, o primeiro
Centro de Língua e Cultura Russa
em Portugal, inaugurado o ano passado em parceria com a Universidade russa de Pyatigorsk. Este centro
tem dois polos nos campi de Almada
e Viseu.

Dimensão Internacional:
O Instituto Piaget não tem
fronteira e vai além-fronteiras
Com a experiência adquirida em
Portugal, o projeto do Instituto Piaget
foi alargado para a dimensão internacional, tendo nos últimos anos consolidado a sua presença no espaço
CPLP, através da criação dos recursos
necessários para uma formação superior de qualidade em Angola, Cabo
Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e
Brasil. Apesar do pioneirismo ter um
preço, esta dimensão internacional de
relevo trouxe coesão ao Instituto Piaget e tem permitido ajudar a fazer
cumprir a sua missão de desenvolvimento dos países da CPLP.
O projeto de Angola, criado em
1999, tem atualmente a Unipiaget,
próxima de Luanda, e o Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela, tendo-se tornado numa das
maiores instituições de ensino superior do país. Da mesma forma, o Instituto Piaget é uma referência em Moçambique, Cabo Verde e Brasil.
O projeto da Unipiaget da Guiné-Bissau é considerado um dos maiores

investimentos privados neste país africano, estando a funcionar de forma
plena no seu contributo para a formação da população, o que tem levado a
que outras instituições portuguesas estabeleçam protocolos com o Instituto
Piaget, alargando a sua rede de parcerias.
A vasta experiência do Instituto
Piaget tem permitido assim contribuir para o desenvolvimento local
nesses países. Sempre com construção de instalações próprias, e assumindo os riscos inerentes, o Instituto
Piaget demonstra que está nestas
comunidades para perdurar, pretendendo criar raízes sólidas e integrar
a sua identidade, adequando-se à
cultura local.
A possibilidade de haver mobilidade,
quer de docentes quer de alunos, é
uma mais-valia, o que contribui para
uma partilha de conhecimentos. Alunos dos Estados-Membros da CPLP
estão em todas as escolas da instituição distribuídas pelo nosso país, nomeadamente na licenciatura de Engenharia de Petróleos (única no país),
muito procurada por alunos angolanos.

O Grupo Piaget
Com um forte dinamismo, o Grupo
Piaget desenvolve atividades nos mais
variados setores a nível nacional.
Em 2006, foi criada a ASPI (Associação Piaget Internacional), que reúne todas as instituições do Grupo, e
tem por base fomentar e garantir a

coesão e interajuda institucionais, contribuindo para a promoção de um desenvolvimento humano, social, económico, educativo e cultural.
Para desenvolver e potenciar as práticas dos seus futuros profissionais na
área de Educação, o Instituto Piaget
criou a Nuclisol Jean Piaget, que é
atualmente uma IPSS a nível nacional,
e que detém um conjunto de unidades
(creches, infantários, escolas primárias e básicas), incluindo a valência de
ensino especial.
O Piaget Alimentar, sedeado em
Mirandela, é um projeto associado
que tem como objetivo desenvolver
atividade na produção, formação,
gestão, comercialização, análise e
investigação na área alimentar, bem
como a prestação de serviços de restauração coletiva a todas as unidades
do Instituto, bem como a empresas
externas.
A Litoalentejo é a empresa gestora
do Hotel Vila Park, em Vila Nova de
Santo André, um espaço hoteleiro
que surgiu para os alunos do curso de
Gestão de Hotelaria e Turismo aplicarem os seus conhecimentos. Esta unidade hoteleira de 4 estrelas, em pleno
funcionamento, comprova o caráter
visionário da instituição, ajudando a
preencher uma lacuna que o litoral
alentejano apresenta nesta área.
Em 1998, com o intuito de disponibilizar em língua portuguesa o que de
melhor se escreve na Europa e no
mundo, nascem as Edições Piaget.
Com mais de 1700 títulos, a editora
assegura a publicação de importantes
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obras internacionais, bem como a edição de autores nacionais, num esforço
de permanente difusão do conhecimento.
A APDES (Agência Piaget para o
Desenvolvimento), ONGD sem fins lucrativos, é fundada com o objetivo
principal de desenvolver projetos de
promoção e melhoria no acesso à saúde, emprego e educação de comunidades e públicos em situação de vulnerabilidade, desenvolvendo projetos a
nível nacional e internacional de intervenção social.
Mais recentemente, surgiu a Piaget
Saúde, tendo em vista a criação, gestão, formação e investigação de serviços na área da saúde em geral, e a
Piaget Formação e Consultoria, vocacionada para a criação e gestão de estabelecimentos de ensino destinados a
ministrar o ensino em geral, bem como o ensino tecnológico, artístico e
profissional.
“Uma das vantagens de ser uma instituição já com alguma antiguidade é a
nossa capacidade de fazer acontecer.
Internamente, existe sempre a possibilidade de as boas ideias serem valorizadas e aplicadas. Somos por isso
uma instituição aberta, flexível, dinâmica e atenta, sem nos alhearmos da
realidade nacional. O nosso projeto é
a demonstração da nossa capacidade
de crescer, mas também de saber
manter o foco, estando atentos às novas tendências, e reajustando continuamente o projeto às necessidades e
exigências emergentes no panorama
nacional e internacional”.

