
 

Projeto PPIN - “Polytechnics International Network”  

Investimento superior a 1,8 milhões de euros “Polytechnics International Network” (PPIN) é o 

nome do gigantesco projeto liderado pelo Politécnico do Porto, que envolve 14 instituições 

politécnicas, entre as quais o Instituto Politécnico de Tomar,  e representa um investimento de 

cerca de 1,8 milhões de euros, resultado de uma candidatura ao Sistema de Apoio a Ações 

Coletivas do Portugal 2020.  

O projeto define o estabelecimento de uma rede presencial de ensino superior no estrangeiro, 

estreitando a relação com as empresas e reforçando a captação consistente de estudantes 

internacionais 

Outro objetivo importante deste “PPIN Project” passará pela “criação de uma rede de 

embaixadores dos politécnicos portugueses em todo o mundo.  Para conseguir este objetivo, o 

PPIN vai estabelecer uma rede presencial do ensino superior politécnico no estrangeiro, 

disponibilizando um sistema de informações em mercados estratégico (Angola, Brasil, Cabo 

Verde, Chile, Colômbia, Marrocos, Moçambique e Perú) onde serão estabelecidas redes de 

embaixadores do ensino superior politécnico, ao mesmo tempo que se estabelece uma lógica 

de interligação com as empresas.  Para além das 15 instituições politécnicas, colaboram ainda 

como parceiros associados o CCISP, o Turismo de Portugal, o IAPMEI e dezenas de entidades 

empresariais.  

O projeto implica ainda a participação conjunta em eventos internacionais, a realização de 

encontros nacionais de internacionalização e a recolha, tratamento e análise de informação no 

âmbito da internacionalização, assim como a construção de uma Plataforma PPIN que permitirá 

a partilha de conhecimento e capitação sobre os mercados externos fornecendo à rede de 

internacionalização presencial a informação sobre as necessidades e vontades do tecido 

empresarial português apoiado pela excelência do Ensino Superior Politécnico Português.  

O orçamento do IPT e o apoio FEDER estão evidenciados no quadro abaixo 

Código/Code POCI-02-0752-FEDER-046021 

Acrónimo/Acronym PPIN 

Nome do Projeto/Project’s Name Portugal Polytechnics International Network 

Entidade Beneficiária/Beneficiary IP Porto 

Co-Promotores/Partners ESECoimbra, ESEPorto, IPBeja, IPBragança, 

IPCastelo Branco, IPCávado e Ave, IPCoimbra, 

IP Guarda, IPLeiria, IPPortalegre, IPSantarém, 

IPTomar, IP Viana do Castelo, IPViseu 

Responsável no IPT/Responsible at IPT Prof. Rita Anastácio 

Investimento IPT/IPT’s Budget  26070,71€ 

Apoio FEDER/FEDER Funding 22160,10€ 



Período de execução/Project timeline 01/07/2020 – 22/07/2022 ( alteração 

autorizada do inicio do projeto  de 22/07 para 

01/07) 

 


