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Editorial
A edição deste primeiro número da GESTIN, revista
científica da Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Castelo Branco, revela-se como um marco decisivo
para a história recente desta instituição.
Desde logo, porque anuncia um salto qualitativo no
desenvolvimento interno da Escola. Depois, porque aqui
se materializa o enorme esforço de formação e de investigação dos nossos docentes. Finalmente, porque consolida
os nossos laços com outras instituições de Ensino Superior
congéneres, materializados em colaborações de professores
e investigadores de incontestado prestígio.
Por tudo isso é com incontido orgulho que vemos
nascer mais este projecto da Escola, sabendo quanto isso irá
contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional dos
nossos professores e alunos, bem como para a consolidação
desta instituição no competitivo mundo da comunidade
científica nacional.
A Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
reclama-se de ter alcançado um considerável nível de excelência na formação inicial de técnicos que não conhecem
o desemprego e cujas competências aqui desenvolvidas e
adquiridas são sistematicamente reconhecidas pelo mundo
empresarial. Nesse sentido estamos no caminho certo e é
reconfortante sabermos que traçámos o rumo adequado ao
pulsar da inovação. Neste momento abalançámo-nos na criação de novas valências de formação inicial e pós-graduada.
Importa, pois, que esta nova fase de desenvolvimento seja
acompanhada e sustentada por projectos de investigação e
desenvolvimento que esta revista –a GESTIN – pretende vir
a acolher e a divulgar.
Reconhecer as nossas capacidades e mais valias não
envergonha. Antes prenuncia o rigor colocado no trabalho
de cada dia e o nobre alento com que nos entregamos a
cada desafio que o futuro nos coloca. Melhor que ninguém
os leitores julgarão da qualidade e diversidade dos artigos
publicados neste primeiro número. Sabendo, porém, que
apenas se trata de um primeiro fôlego que nos anima para
continuar e prosseguir na consolidação desta instituição que
nos envolve de nobreza e mérito e à qual tanto nos orgulha
pertencer.
Por aqui estamos bem.
Prof. Doutor João Ruivo

