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O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) 
celebra, este ano, o seu quadragésimo aniversário. 
Para assinalar a data a Comissão Organizadora das 
Comemorações do Quadragésimo Aniversário do 
IPCB promoveu a edição do livro IPCB 40 Anos: 
Partilhar o conhecimento, globalizando a formação. 
Este livro pretende evidenciar a dinâmica evolutiva 
do IPCB ao longo dos últimos 40 anos, bem como 
o impacto da sua atividade na nossa região, no país 
e no mundo.
A par da perspetiva histórica, o livro reuniu, sob 
a forma de testemunhos, os contributos de um 
conjunto de pessoas que, pela natureza da sua 
participação e colaboração com a  instituição 
representam o espírito e a visão que tem 
caracterizado o IPCB ao longo destes 40 anos de 
existência marcando, com a sua ação, os caminhos 
já percorridos e influenciando os caminhos a 
percorrer. 
O IPCB tem como missão a qualificação de 
alto nível dos cidadãos, a produção e difusão 
do conhecimento, bem como a formação 
cultural, artística, tecnológica e científica dos 
seus estudantes. O IPCB valoriza a atividade do 
seu pessoal docente, investigador e não docente, 
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estimula a formação intelectual e profissional 
dos seus estudantes e diplomados, promove a 
mobilidade efetiva a nível nacional e internacional 
e participa em atividades de investigação e 
desenvolvimento, difusão e transferência do 
conhecimento, assim como de valorização 
económica do conhecimento científico. Contribui 
para a compreensão pública das humanidades, das 
artes, da ciência e da tecnologia, promovendo ações 
de apoio à difusão da cultura humanística, artística, 
científica e tecnológica.
Considerando os princípios da democraticidade 
e da participação pelos quais se rege o IPCB, 
considerou-se importante, para favorecer a livre 
expressão da pluralidade de ideias e opiniões, 
que os quarenta testemunhos fossem prestados 
por pessoas, que na sua grande maioria, foram 
democrática e livremente eleitos no âmbito da 
instituição. No ensino superior as pessoas e as 
suas ideias são muito mais importantes que a sua 
estrutura orgânica. A pluralidade é determinante 
para a universalidade. A diversidade e a dinâmica 
imposta face às adversidades, nas instituições, tal 
como nas espécies, são determinantes para a sua 
evolução.

A visão caleidoscópica dos quarenta anos do 
IPCB aqui apresentada é um tributo ao respeito 
que a instituição tem pela sua história e pela 
pluralidade. A disponibilidade para assumir as 
suas responsabilidades, o entusiasmo e dinâmica 
de todas as pessoas que direta ou indiretamente 
constituem o IPCB, permitem encarar o futuro 
com confiança e otimismo.
Parabéns IPCB!
Venham mais quarenta anos!

A comissão,

Armando Lopes Ramalho
Ana Vaz Ferreira 
Fernanda Delgado de Sousa
Maria Eduarda Pereira Rodrigues
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Mensagem do Presidente
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Na qualidade de Presidente do Politécnico 
de Castelo Branco à data das comemorações 
do seu 40º aniversário, coube-me a nobre tarefa 
de escrever a mensagem introdutória para este livro. 
Estou profundamente satisfeito, grato 
e muito honrado por isso.
A ideia da elaboração deste livro não foi alguém, 
individualmente, resumir os 40 anos da história 
do IPCB. O risco de chegar a algo inacabado 
e imperfeito seria elevado e muito previsível. 
Contar todos os acontecimentos marcantes 
da vida da Instituição, recordando as pessoas, 
os momentos, os desafios, as experiências, 
os sucessos, os insucessos, os percalços, 
as dificuldades e as alegrias e conquistas, 
num contexto de memória e reflexão individual, 
limitaria a narrativa e, consequentemente, 
a abrangência e o alcance desejados com a iniciativa.
A valorização da riqueza individual foi conseguida 
através de testemunhos onde, cada um, através 
das suas próprias palavras, contou a sua história. 

E é de todas essas histórias que se conta a história 
do IPCB, necessariamente coletiva, e que a tantos 
diz tanto.
O livro contém 40 testemunhos, 20 focados 
na visão externa e 20 na visão interna. 
Foram escritos por pessoas de reconhecido 
empenho e intervenção, de diferentes quadrantes 
da comunidade académica e da sociedade civil, 
que aceitaram o convite numa clara demonstração 
do respeito, carinho e dever institucional 
para com o IPCB.
Um desejo final para que este livro contribua 
para mais uma década de novo dinamismo 
do IPCB, suportado por um desenvolvimento
que se deseja sustentável a todos os níveis. 
Parabéns IPCB!

O Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco

António Augusto Cabral Marques Fernandes
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A história de uma instituição
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Castelo Branco está inserida numa região marcada por um forte 
cariz rural em que ofícios tradicionais coabitam com novas ati-
vidades eivadas de pendor fortemente tecnológico. Esta região 
vem assistindo, nos últimos tempos, mau grado as sucessivas cri-
ses económicas que o país atravessa, à emergência de novas ativi-
dades em que a inovação se embebe nas atividades de carácter tra-
dicional, renovando-as e tornando-as competitivas. São os casos 
das indústrias agroalimentares, das indústrias ligadas ao setor da 
madeira, dos têxteis, das energias renováveis e, mais recentemen-
te, ligadas ao setor das tecnologias.
A cidade de Castelo Branco, capital do distrito com o mesmo 
nome, é uma cidade de dimensão média, no contexto português, 
possuindo o seu município cerca de 55.000 habitantes. Localizada 
no interior centro de Portugal e perpassada por uma rede viária 
que a torna facilmente acessível de todos os pontos do nosso país, 
dista, também, escassos 70 quilómetros da fronteira com Espanha. 
Até ao início da década de 80 do século XX a cidade de Castelo 
Branco, embora sendo capital de distrito, não possuía nenhuma 
instituição de ensino superior (IES) que refletisse claramente 
essa designação, lacuna que só veio a ser preenchida com a pu-
blicação da legislação que criou, em Portugal, o ensino superior 
politécnico.  
O Decreto-Lei n.º 513-T/79 de 26 de dezembro veio aplicar a 
designação de ensino superior politécnico áquele que, até então, 
era designado por ensino superior de curta duração, que tinha o 
objetivo principal de dotar o país de profissionais com um perfil 
adequado às suas necessidades de desenvolvimento, imprimin-
do-lhe uma tónica vincadamente profissionalizante. O mesmo 
diploma legal estipula que assistem ao ensino superior politécni-
co, a formação de nível superior de educadores de infância, pro-
fessores do ensino primário e de técnicos qualificados; a promo-

ção da investigação e desenvolvimento experimental ligados às 
atividades produtivas e sociais; o apoio pedagógico aos organis-
mos de ensino e de educação permanente; a colaboração no de-
senvolvimento cultural das regiões em que se insere; a prestação 
de serviços à comunidade contribuindo para a resolução de pro-
blemas. Como se verá mais adiante, as finalidades iniciais com 
que foi criado o ensino superior politécnico, não obstante todas 
as alterações legais, socioculturais e económicas produzidas ao 
longo do tempo, mantêm atualidade marcando presença nos 
diversos instrumentos legais e institucionais que determinam as 
atividades das instituições de ensino superior portuguesas, desig-
nadamente de ensino superior politécnico.
O Instituto Politécnico de Castelo Branco, adiante designado 
por IPCB ou simplesmente por Instituto, é uma instituição por-
tuguesa de ensino superior público politécnico. Foi criado em 
1979, através do já referido Decreto-Lei n.º 513-T/79 de 26 de 
dezembro, tendo iniciado a sua atividade, como instituição de 
ensino superior em outubro de 1980, após a tomada de posse da 
então primeira Comissão Instaladora, da qual foi presidente, en-
tre 1980 e 1981, o Professor José Geraldes Freire. Na sua primei-
ra versão, conforme consta do citado diploma legal, o IPCB era 
composto por duas escolas, a Escola Superior Agrária e a Escola 
Superior de Educação. 
Em 1984 toma posse como presidente da Comissão Instaladora 
do IPCB o Professor Vergílio António Pinto de Andrade, fun-
ções que vinha exercendo desde 1981, e que se prolongaram até 
1995, ano da sua aposentação. Durante este período foram ad-
ministradores do IPCB, o Dr. Adriano Minhós da Paixão e o Dr. 
José Ramos Vaz. Nesta época tiveram início as atividades letivas 
nas duas escolas iniciais, respetivamente a Escola Superior Agrária 
(ESACB), em 1983 e a Escola Superior de Educação (ESECB) em 
1985. A Escola Superior Agrária funcionou em instalações provi-

O Instituto Politécnico de Castelo Branco, foi criado em 1979, através do Decreto-Lei 
n.º 513-T/79 de 26 de dezembro, tendo iniciado a sua atividade, como instituição 
de ensino superior em outubro de 1980, após a tomada de posse da então primeira 
Comissão Instaladora, da qual foi presidente, entre 1980 e 1981, o Professor José 
Geraldes Freire. 



Instituto Politécnico de C
astelo Branco

Partilhar o conhecim
ento, globalizando a form

ação
20

sórias no Campus da Sr.ª de Mércules (quinta experimental com 
167 ha) até dezembro de 1989, quando foram inauguradas as suas 
instalações definitivas, no mesmo Campus. A Escola Superior de 
Educação ficou instalada nos edifícios que atualmente ainda ocu-
pa, localizados no centro da cidade de Castelo Branco.
Com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 
46/86 de 4 de outubro) IPCB passou a poder conferir, através 
das suas escolas superiores, para além do grau de bacharel, diplo-
mas de estudos superiores especializados (DESE), bem como 
outros certificados e diplomas para cursos de pequena duração, 
fazendo equivaler o DESE ao grau de licenciado.
Durante os anos 90 do séc. XX o IPCB aumentou em número 
de Escolas, cresceu em termos de número de estudantes, docen-
tes e pessoal técnico e administrativo, mas também em diversi-
dade de áreas de formação. Assim, em 1990 surgiu a Escola Su-
perior de Tecnologia e Gestão, atualmente com sede na vila de 
Idanha-a-Nova.
Em 1995 são publicados no Diário da República n.º 58, I Série-B, 
através do Despacho Normativo n.º 12/95 de 9 de março, os pri-
meiros Estatutos do Instituto Politécnico de Castelo Branco, os 
quais definem as finalidades, a natureza jurídica, os graus, a sede, 
a heráldica e simbologia, bem como a estrutura interna, órgãos, 
serviços e funcionamento. Os estatutos de então do IPCB deter-
minam que o mesmo é constituído por cinco unidades orgânicas 
a saber: a ESACB, a ESECB, a Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão (ESTIG), o Centro de Estudos e Desenvolvimento Re-
gional (CEDER) e os Serviços de Ação Social (SAS). As escolas 
dispunham de autonomia científica, pedagógica, administrativa, 
financeira e disciplinar, possuindo órgãos próprios. Os SAS, fun-
cionando nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 129/93 de 
24 de agosto, que estabeleceu as bases do sistema de ação social 
nas instituições de ensino superior, dispunham de autonomia ad-

ministrativa e financeira dispondo, também, de órgãos próprios.
Após a aprovação dos estatutos inicia-se o processo eleitoral 
tendo em vista a primeira eleição democrática do presidente do 
IPCB. Assim, em 25 de junho de 1996 inicia funções, como pri-
meiro presidente eleito do Instituto Politécnico de Castelo Bran-
co, o Professor Doutor Valter Victorino Lemos, posteriormente 
reeleito presidente para mais dois mandatos, mantendo-se nessas 
funções entre os anos de 1996 e 2005. Foram seus vice-presiden-
tes o Professor José Figueiredo Martinho e a Professora Doutora 
Ana Maria Baptista Oliveira Dias Malva Vaz, sendo administra-
dora a Dr.ª Otília Neves.
Na sequência de um processo de reorganização interna ao ní-
vel da estrutura do Instituto e da respetiva oferta formativa, em 
1997, mercê da extinção, nesse mesmo ano, da ESTIG, foram 
instituídas duas novas escolas pelo Decreto-Lei n.º 153/97 de 
20 de Junho: a Escola Superior de Gestão (ESGIN), a funcionar 
em instalações localizadas na vila de Idanha-a-Nova e a Escola 
Superior de Tecnologia (ESTCB) que passou a ocupar as suas 
novas instalações no Campus da Talagueira, numa área total de 
43.000m2. 
Mais tarde, em 1999, foi criada a Escola Superior de Artes Apli-
cadas (ESART). Esta escola funcionou em instalações provisó-
rias cedidas pela Escola Superior Agrária até ao ano de 2014, ano 
em que foram inauguradas as suas novas instalações no Campus 
da Talagueira. A ESART é hoje uma escola reconhecida nacional 
e internacionalmente pelos profissionais que forma, sobretudo 
nas áreas da música e do design.
Em 2001 com a integração, no IPCB, da Escola Superior de 
Saúde Dr. Lopes Dias (ESALD), cujas novas instalações foram 
inauguradas em 2009 no campus da Talagueira, o IPCB assume 
a dimensão que hoje possui em termos de número de escolas. A 
ESALD, herdeira natural da anterior Escola Superior de Enfer-
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magem Dr. Lopes Dias, com mais de meio século de existência.  
Em 11 de abril de 2005, inicia funções, como presidente do IPCB, 
a Professora Doutora Ana Maria Baptista Oliveira Dias Malva Vaz, 
tendo a sua Presidência decorrido até 2009. Foi seu vice-presidente 
o Professor Doutor João José Tavares Curado Ruivo, sendo admi-
nistradoras a Dr.ª Otília Neves e a Doutora Maria Eduarda Pereira 
Rodrigues, respetivamente. Durante o seu mandato ocorreram 
alterações substanciais no enunciado legal que regulamenta a or-
ganização e funcionamento das IES com naturais reflexos ao nível 
da organização interna da instituição, desde logo com a publicação 
do Decreto-Lei n.º 62/2007 de 10 de setembro, o Regime Jurídico 
das Instituições de Ensino Superior (RJIES). A sua implementa-
ção provocou alterações substanciais na organização interna das 
IES, havendo por isso necessidade de proceder à reformulação de 
alguns dos pressupostos em que assentava a gestão no âmbito do 
regime jurídico anterior. Para além das mudanças organizacionais 
esta nova lei veio permitir que as instituições de ensino superior 
politécnico, para além do grau de licenciado passassem também a 
atribuir o grau de mestre.
Tendo em consideração as obrigações das IES, implícitas no 
novo articulado legal, foi iniciado, internamente no IPCB, o 
processo de revisão estatutária que conduziria à forma vertida 
nos estatutos do IPCB atualmente em vigor. Fruto do trabalho 
da comissão entretanto designada para o efeito, após consulta aos 
órgãos e à comunidade académica em geral, os novos estatutos 
do IPCB foram homologados e publicados no Diário da Repú-
blica, n.º 216, 2.ª Série de 6 de novembro de 2008 através do Des-
pacho Normativo n.º 58/2008. Na redação dos novos estatutos 
todas as escolas do IPCB perderam a sua autonomia financeira, 
tendo mantido, no entanto, as autonomias pedagógica, científica 
e administrativa. O CEDER deixou de constar como unidade 
orgânica passando a unidade funcional. Surge também a figura 
do Provedor do Estudante, até aí inexistente, com as funções de 

defesa dos direitos e legítimos interesses dos estudantes. Os no-
vos estatutos criam novos órgãos consultivos tais como o Conse-
lho de Coordenação Académica e o Conselho para a Qualidade 
e Avaliação e refletem em termos de heráldica a nova simbologia 
do IPCB. É ainda durante o mandato da Professora Ana Maria 
Baptista Oliveira Dias Malva Vaz que outras mudanças legislati-
vas ocorrem, alterando o quadro legal da Administração Pública 
com a publicação da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro que 
continha o Regime de Vínculos, Carreiras e Remunerações na 
Administração Pública, a qual implicou mudanças significativas 
na gestão dos processos com alterações substanciais decorrentes 
das imposições que a mesma continha. Igualmente foi publica-
da uma versão nova do Sistema de Gestão e Avaliação do De-
sempenho na Administração Pública (SIADAP), através da Lei 
n.º 66-B/2007 de 27 de dezembro. O mesmo diploma obrigou 
também à elaboração dos Quadros de Avaliação e Referenciação 
(QUAR) cujo âmbito trata do acompanhamento e avaliação da 
instituição em geral.
Para além destas alterações foi também criado o embrião que da-
ria origem, no mandato subsequente, à implementação do mo-
delo de Sistema de Gestão da Qualidade do IPCB no âmbito da 
Norma ISO 9000, tendo sido elaborado e publicado o primeiro 
documento de Política de Qualidade do IPCB.
Verificou-se ainda em 2005 o despoletar do processo de transição 
dos cursos do IPCB para o modelo de Bolonha, com efeitos visí-
veis já no ano letivo 2006/2007 tendo ficado concluído no ano 
letivo 2010/2011.
Digna de nota, foi também a inauguração, em 2006, do Cam-
pus Virtual do IPCB infraestrutura tecnológica sustentada em 
ligações de Internet sem fios e banda larga extensível a toda a 
instituição. O projeto foi financiado a 65% pelo Programa Ope-
racional para a Sociedade de Informação (POSI). Esta alteração 
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foi paradigmática dela tendo partido o futuro desenvolvimento 
da instituição no domínio e utilização das tecnologias da infor-
mação e da comunicação.
Em termos de infraestruturas concluíram-se em 2009 as obras de 
construção da nova Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias lo-
calizada no Campus da Talagueira e inaugurada nesse mesmo ano.
Na sequência de eleições organizadas de acordo com o novo 
regime jurídico das instituições de ensino superior, toma posse 
como presidente do IPCB, em 7 de setembro de 2009, o Profes-
sor Doutor Carlos Manuel Leitão Maia, sendo vice-presidente 
o Professor Doutor José Carlos Dias Duarte Gonçalves e admi-
nistradora a Dr.ª Leonor Godinho. Em 2014 seria reeleito para 
novo mandato tendo como vice-presidentes o Professor Doutor 
António Augusto Cabral Marques Fernandes e o Professor Dou-
tor Nuno Filipe Alves Gaiola Castela, sendo administradores o 
Dr. Joaquim Raposo e a Doutora Maria Eduarda Pereira Ro-
drigues, respetivamente. Durante a sua presidência concluiu-se 
a adaptação das formações ao modelo de Bolonha, foi criado e 
aprovado o Regulamento de Avaliação do Desempenho do Pes-
soal Docente do IPCB (AVADOC), consolidou-se também o 
Sistema de Gestão da Qualidade no âmbito da Norma ISO 9000 
que culminou com a obtenção da certificação por parte da enti-
dade certificadora APCER e deu-se início ao estabelecimento de 
uma política de apoio à atividade de investigação com a criação 
de seis Unidades de Investigação e Desenvolvimento abrangendo 
diversas áreas do conhecimento. 
Foi também o momento em que se concluíram as obras da nova 
Escola Superior de Artes Aplicadas, localizada no Campus da 
Talagueira.
A estratégia de internacionalização do IPCB fortaleceu-se nesta 
altura, mercê da participação em diversas missões exclusivamente 

dedicadas ao estabelecimento de parcerias e protocolos com en-
tidades de outros países. Essas iniciativas resultaram no aumento 
significativo de estudantes internacionais no IPCB, designada-
mente nas licenciaturas, cursos técnicos superiores profissionais 
(CTeSP) e cursos de mestrado. No domínio da formação a dis-
tância foi estabelecida uma parceria com a Universidade Aberta.
Em cumprimento do disposto no RJIES é escolhido pelos estu-
dantes, em 2009, o primeiro provedor do estudante do IPCB. A 
escolha recaiu sobre a Professora Doutora Ana Maria Baptista 
Oliveira Dias Malva Vaz, tendo-se-lhe seguido como provedo-
res do estudante o Professor Doutor António Manuel Moitinho 
Nogueira Rodrigues e o Professor Doutor Fernando Manuel Ra-
poso. Atualmente é provedora do estudante a Professora Douto-
ra Catarina Maria Queirós Monteiro Ventura Gavinhos.
Em 10 de maio de 2018 toma posse, como presidente eleito do 
Instituto Politécnico de Castelo Branco, o Professor Doutor 
António Augusto Cabral Marques Fernandes, sendo vice-presi-
dentes o Professor Doutor Luís Pedro Mota Pinto de Andrade 
e o Professor Doutor Nuno Filipe Alves Gaiola Castela e admi-
nistradora a Doutora Maria Eduarda Pereira Rodrigues. O novo 
presidente viu aprovado o seu plano estratégico para o quadrié-
nio 2019-2022, sendo este o documento normativo pelo qual se 
pautará a sua presidência, em termos de opções estratégicas de 
âmbito institucional. Durante o tempo que leva o seu mandato o 
IPCB renovou a certificação do seu Sistema de Gestão da Quali-
dade junto da APCER. Sob a orientação da nova equipa concre-
tizaram-se, também, alterações na estrutura funcional dos Servi-
ços Centrais e da Presidência tendo em vista dotá-los de maior 
eficácia em termos de resposta às solicitações. Tal foi o caso dos 
Serviços Financeiros e Patrimoniais nas suas diversas valências, 
do Gabinete de Gestão de Projetos no âmbito do CEDER e dos 
Serviços Técnicos. Igualmente reforçada foi a aposta na capta-
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ção de estudantes internacionais com destaque para as parcerias 
e protocolos tendo sido, adicionalmente, tomadas importantes 
decisões relativamente à oferta formativa, designadamente no 
âmbito dos CTeSP. Em concomitância com a análise da situação 
financeira do IPCB em anos anteriores foram tomadas diversas 
medidas ao nível da gestão das contratações, racionalização dos 
serviços e dos pedidos de reembolso de despesa efetuados por con-
ta de projetos de I&D, tendentes à obtenção do equilíbrio finan-
ceiro por intermédio de meios próprios, tendo em vista diminuir a 
dependência de pedidos de reforço orçamental aos Governos.  
Uma palavra para o associativismo juvenil o qual tomou forma 
com a fundação das primeiras Associações de Estudantes respe-
tivamente na Escola Superior Agrária e na Escola Superior de 
Educação, tendo-se criado as restantes associações de estudantes, 
à razão de uma por escola e que, como convém, sempre desempe-
nharam um papel de grande proatividade na vida académica do 
Instituto, apoiando os estudantes nas suas problemáticas e orga-
nizando eventos e iniciativas que visam a integração do estudan-
te na instituição e o enriquecimento da sua vivência enquanto 
elementos integradores da academia. 
Como conclusão desta nota que pretendeu resumir, seriando 
cronologicamente o percurso desta relevante instituição, ao 
longo dos últimos 40 anos, pode-se afirmar que o Instituto Po-
litécnico de Castelo Branco (IPCB) é uma instituição pública 
de ensino superior que iniciou a sua atividade em 1980 e que se 
constitui hoje como um referencial de confiança na qualificação 
de alto nível dos cidadãos, na produção e difusão do conheci-
mento, bem como na formação cultural, artística, tecnológica e 
científica dos seus estudantes num quadro de referência interna-
cional. Esta dimensão está bem patente nos prémios e menções 
honrosas com que têm sido distinguidos, a título individual ou 
coletivo, docentes e estudantes do IPCB em várias organizações 

de nível nacional e internacional, mas também alguns serviços 
pela forma como desenvolvem a sua atividade a qual determina a 
obtenção de reconhecimento a partir de entidades externas. Tal 
é o caso dos prémios atribuídos ao Gabinete de Relações Inter-
nacionais do IPCB, designadamente de boas práticas pela Agên-
cia Nacional ERASMUS e de excelência pela União Europeia e 
ainda do Repositório Científico do IPCB no âmbito do Projeto 
do Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, um 
projeto FCCN/FCT.
Dotado de um corpo docente altamente qualificado nas diversas 
áreas do conhecimento, disponibiliza uma ampla oferta forma-
tiva nas suas seis escolas superiores: Escola Superior Agrária; Es-
cola Superior de Artes Aplicadas; Escola Superior de Educação, 
Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, Escola Superior de 
Gestão e Escola Superior de Tecnologia. Como instituição do 
ensino superior o IPCB dispõe de um conjunto de infraestrutu-
ras que suportam as suas atividades de ensino/aprendizagem, in-
vestigação e apoio à comunidade. Todas as escolas funcionam em 
edifícios próprios que albergam, igualmente, todos os equipamen-
tos e serviços necessários ao desenvolvimento da vida académica, 
nomeadamente salas de aula, laboratórios, auditórios, bem como 
todos os restantes equipamentos que possibilitam a lecionação e a 
investigação. Todas as escolas possuem uma biblioteca.
O esforço de apoio às Unidades de Investigação e Desenvolvimen-
to entretanto criadas e em funcionamento tem ajudado a melhorar 
os indicadores de produção científica do IPCB, designadamente 
no domínio da publicação em meio científico. Assim, em 2019 
o IPCB viu a Unidade de Investigação CERNAS-IPCB obter a 
classificação de Muito Bom junto da Fundação para a Ciência e 
Tecnologia, esperando-se que outras Unidades de Investigação si-
gam o mesmo trajeto obtendo assim o financiamento necessário às 
atividades de investigação que se proponham realizar.
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No domínio da responsabilidade social o IPCB dispõe de uma 
Comissão de Ética formalmente constituída que, no âmbito das 
suas competências, zela pela observância e promoção de padrões 
de qualidade ética, nomeadamente de integridade e honestidade, 
bem como dos princípios deontológicos na atividade das diver-
sas Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação que integram o 
IPCB e departamentos dele dependentes, e na conduta dos seus 
membros nas respetivas áreas.
Observando a legislação em vigor o IPCB designou o seu encar-
regado de proteção de dados, o qual na sua esfera de atividade 
tem apoiado a ação do IPCB no sentido da correta utilização 
dos dados pessoais dos elementos da comunidade académica do 
IPCB e de quem com ela se relaciona.
Trata-se, portanto, de uma instituição ativa, dinâmica, e viva, 
que possui recursos humanos capazes de promover e fortalecer 
sinergias internas e externas, locais e regionais, nacionais e inter-
nacionais, e empenhada em cooperar com o poder político local, 
instituições sociais e culturais, organizações empresariais e outras 
instituições de ensino, promovendo o crescimento científico, 
técnico, artístico, cultural e cívico dos jovens e dos adultos que 
procuram a Instituição. Refira-se a título de exemplo o concur-
so Poliempreende, concurso que teve a sua génese no IPCB, em 
2003, alargando-se, em 2006, a todos os institutos politécnicos 
do país bem como a algumas escolas não integradas, as Confe-
rências Helix, os desfiles de moda em que participam estilistas 
de craveira nacional e internacional a par com os estudantes e 
docentes do IPCB, os inúmeros concertos que a Orquestra Sin-
fónica da ESART e outros grupos ad-hoc promovem  em tantos 
locais, as atividades de apoio à comunidade realizadas por docen-
tes e estudantes da área da saúde, o apoio às atividades produtivas 

do setor agropecuário e silvícola, o apoio à elaboração dos planos 
diretores municipais de diversos municípios do distrito de Cas-
telo Branco, o apoio a iniciativas de caráter empresarial, os cursos 
realizados em colaboração com diversas ordens tais como a or-
dem dos engenheiros ou a ordem do técnicos oficiais de contas 
e tantas outras realizações de carácter nacional e internacional 
que atestam a capacidade do Instituto para se projetar como ins-
tituição produtora de ciência, indutora de novas competências 
técnicas e inovadora do ponto de vista tecnológico. 
O capital humano do IPCB, onde se incluem os docentes, o pes-
soal técnico e administrativo, os estudantes e os representantes 
da sociedade, constitui o mais importante ativo da instituição. 
Nesse sentido o IPCB tem apoiado de forma inequívoca os seus 
docentes, designadamente concedendo-lhes condições e apoio 
para a realização de ciclos de estudo conducentes à obtenção do 
grau de doutor, bem como do título de especialista. A formação 
ao longo da vida é também uma das preocupações da instituição 
que, anualmente, disponibiliza ao seu corpo de colaboradores 
técnicos, administrativos e operacionais um plano de formação 
interno e apoios para a realização de formação no exterior. 
O IPCB é uma instituição que privilegia o mérito, é uma insti-
tuição fortemente comprometida com o ensino de qualidade e 
está determinado a evoluir para uma instituição mais preparada 
para competir e vencer todos os desafios que se lhe colocam num 
mundo em constante mudança, tornando-se uma instituição 
mais forte e mais interventiva e dando um contributo determi-
nante ao desenvolvimento social, cultural e económico da região 
e do país, na linha do que tem sido a sua intervenção ao longo 
destes 40 anos de existência.
Parabéns IPCB!
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Presidentes do Instituto Politécnico de Castelo Branco:
 

José Geraldes Freire
 1980 - 1981

Vergílio António Pinto de Andrade
 1981 - 1995

Valter Victorino Lemos
 1996 - 2005

Ana Maria Batista Oliveira Dias Malva Vaz
 2005 - 2009

Carlos Manuel Leitão Maia
 2009 - 2018

António Augusto Cabral Marques Fernandes
 2018 até ao momento atual
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Nas Instituições de Ensino Superior (IES) a dimensão Ação 
Social é uma componente fundamental, funcionando como fer-
ramenta de apoio ao desenvolvimento do processo de ensino/
aprendizagem, contribuindo, em muitas ocasiões, de maneira 
decisiva e consciente, para o sucesso do percurso académico dos 
estudantes.
Aos Serviços de Ação Social compete, em regra, assegurar o cum-
primento das políticas de ação social, observando princípios de 
qualidade, equidade e compromisso.
Os Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Caste-
lo Branco (SAS), pese embora a sua ação  se ter iniciado ante-
riormente, ganharam expressão com a publicação do Despacho 
Normativo n.º 12/95 de 9 de março, que publica os Estatutos 
do Instituto Politécnico de Castelo Branco, constituindo uma 
unidade orgânica enquadrada pelo disposto no Decreto-Lei n.º 
129/93 de 22 de abril, que estabelece as bases do sistema de ação 
social das instituições de ensino superior.
Os SAS, dotados de personalidade jurídica e de autonomia ad-
ministrativa e financeira, têm órgãos próprios, o Conselho de 
Ação Social e o Administrador. O Conselho de Ação Social é 
presidido pelo Presidente do IPCB, Administrador dos SAS e 
dois estudantes sendo um deles bolseiro. 
São atribuições dos SAS facilitar o acesso aos apoios sociais di-
retos, tais como bolsas de estudo, auxílio de emergência e bolsas 
de estudo por mérito e ainda disponibilizar apoios sociais  indi-
retos, designadamente fornecimento de serviços de alojamento, 
de alimentação (refeitórios e bares), serviços de saúde, incluindo 
consultas de psicologia, apoio aos estudantes com necessidades 

educativas especiais, apoio a atividades culturais, lúdicas e des-
portivas e ainda apoio social extraordinário.
Os SAS dispõem de quatro residências de estudantes, três em 
Castelo Branco e uma em Idanha-a-Nova as quais, no seu con-
junto, permitem alojar um total de 424 estudantes. Dispõem 
ainda de cinco refeitórios, quatro funcionando em Castelo Bran-
co e um em Idanha-a-Nova. Possuem seis bares, um em cada 
escola superior. No complexo de residências de Castelo Branco 
funciona também o Restaurante Académico.
Ao longo do tempo os SAS têm desenvolvido projetos que 
procuram acompanhar necessidades e carências identificadas 
dos estudantes do IPCB, através de mecanismos de apoio com 
responsabilização dos intervenientes, como é o caso das Bolsas 
de Colaboração e Apoio Complementar e do caso do Banco de 
Bens do IPCB. 
Os SAS têm também abraçado novos projetos, como por exem-
plo a participação como membro efetivo no Observatório de 
Responsabilidade Social das Instituições de Ensino Superior 
(ORSIES) e, mais recentemente, a criação de uma linha de apoio 
ao estudante, a Linha Talk2US, que se encontra em preparação.
Do ponto de vista institucional os SAS têm todos os seus pro-
cessos incluídos no Sistema de Gestão da Qualidade do IPCB 
sendo um dos serviços certificados pela APCER.
A ação dos SAS é orientada, diariamente, para a satisfação das 
necessidades dos estudantes do IPCB, com particular relevo 
para aqueles que mais dificuldades enfrentam na passagem pelo 
ensino superior. Para cumprir os seus objetivos os SAS dispõem 
de colaboradores competentes e disponíveis que, em cada dia, as-
seguram o seu funcionamento de forma exemplar.

Serviços de Ação Social Escolar
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Administradores dos Serviços de Ação Social:
 

Maria Suzete Belo da Costa Valente
 1996 - 2009

Maria da Conceição Magalhães Mendes Domingos 
Riscado Venâncio
 2009 - 2014

Joaquim Raposo Nunes
 2014 - 2016

Maria Eduarda Soares Monteiro Pereira 
Nogueira Rodrigues
 2016 até ao momento atual
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A Escola Superior Agrária de Castelo Branco (ESACB) foi 
criada pelo Dec. Lei n.º 513-T/79 de 26 de setembro e surgiu 
como um instrumento de modernização e desenvolvimento 
da agricultura da região através da formação de técnicos com 
qualificação de nível superior, realização de projetos de inves-
tigação aplicada, mantendo protocolos de colaboração com 
destacadas instituições de investigação nacionais e estrangeiras 
e prestação de serviços à comunidade.
A ESACB foi a primeira escola do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco a iniciar as suas atividades letivas no ano letivo 
de 1983/84, então com dois cursos de bacharelato – Produção 
Agrícola e Produção Animal. Dois anos mais tarde (1985/86), 
um terceiro curso passou a ser ministrado na Escola, concreta-
mente o de Produção Florestal. Em 1989/90 foi a vez de se dar 
início às atividades letivas do curso de Bacharelato em Maqui-
naria Agrícola. 
Dando resposta às solicitações crescentes, em matéria de am-
biente e recursos naturais, foi criado o curso de Engenharia 
de Ordenamento dos Recursos Naturais em 1994/95 e em 
1996/97 o curso de Engenharia Rural, respondendo à crescen-
te necessidade de mecanização da produção agrícola, animal e 
florestal.
Com a publicação da Portaria nº 413-E/98 de 17 de julho de 
1998, as instituições do Ensino Superior Politécnico passam a 
poder conferir, em simultâneo, o grau de bacharel e de licencia-
do, tendo-se iniciado uma nova etapa no percurso das forma-
ções da ESACB, com a aprovação das licenciaturas bietápicas, 
em Ciências Agrárias, Engenharia Florestal, Engenharia de 

Ordenamento dos Recursos Naturais, Engenharia da Produ-
ção Animal, Engenharia das Ciências Agrárias e Ambiente e 
Proteção Civil. 
Com a publicação da Portaria n.º 714-A/2006 de 14 de julho, 
as instituições de ensino superior politécnico passam a poder 
conferir o grau de licenciado, em um só ciclo, por oposição à 
legislação anterior que previa, para a ESACB, licenciaturas bie-
tápicas.
Começa assim um novo ciclo para a ESACB, que a par desta 
dinâmica de ensino, sempre acompanhou a evolução do co-
nhecimento técnico-cientifico, no envolvimento dos docentes, 
técnicos e estudantes em inúmeros projetos de Investigação e 
Desenvolvimento tanto nacionais como internacionais.
Surgiram cursos em novas áreas de formação, nomeadamente 
as licenciaturas em Recursos Naturais e Ambiente, Enferma-
gem Veterinária, Engenharia Agronómica, Engenharia Bioló-
gica e Alimentar, Ecoturismo, Nutrição Humana e Qualidade 
Alimentar e  Paisagismo e Design de Jardins.
Como se pode constatar nesta nota histórica, a oferta formati-
va foi-se ajustando à realidade do país e da região, ao longo do 
tempo e, atualmente, é bastante diversificada, incluindo Cur-
sos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), Licenciaturas, 
Mestrados, cursos de Pós Graduação, Cursos em regime de En-
sino a Distância, Cursos de Formação Certificada e Cursos de 
Curta Duração.
A mobilidade implementada pelos programas comunitários de 
Aprendizagem ao Longo da Vida, como os Programas Erasmus 
e Leonardo da Vinci tiveram, desde o início grande aceitação na 

Escola Superior Agrária 
de Castelo Branco



In
sti

tu
to

 P
ol

ité
cn

ic
o 

de
 C

as
te

lo
 B

ra
nc

o
Pa

rt
ilh

ar
 o

 co
nh

ec
im

en
to

, g
lo

ba
liz

an
do

 a 
fo

rm
aç

ão
29

academia agrária, tendo surgido ao longo dos anos promissoras parcerias 
com instituições de diversos países dentro e fora da União Europeia.
A ESACB está instalada no Campus Quinta da Senhora de Mércules 
(com cerca de 167 ha) que foi adquirida para o efeito, e que dispunha 
na época de algumas construções que foram sendo recuperadas e remo-
deladas até à construção de um novo edifício que se iniciou em 1987 
e foi inaugurado em 1989. Assim, a ESACB possui um vasto conjun-
to de instalações e infra-estruturas bem equipadas de apoio ao ensino, 
teórico e prático, à investigação e de prestação de serviços à comuni-

dade (salas de aula e de informática, anfiteatros, laboratórios, biblio-
teca, picadeiro, ovil, pomares, olival, vinha, parque botânico, viveiro 
florestal), tendo passado a contar mais recentemente com o Centro de 
Investigação de Zoonoses.
Esta Escola tem uma história longa, marcada por aqueles que ali têm 
passado e por aqueles que ali trabalham diariamente, tendo crescido 
em qualidade, procurando cumprir sempre o seu lema a Aprender- Fa-
zendo.
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Diretores:

Vergílio António Pinto de Andrade
 1980- 1995 - Comissão Instaladora

Maria Leopoldina Vieira da Rosa
 1985 - 1997 - Comissão Instaladora

António Manuel Moitinho Nogueira Rodrigues
 1989 - 1997 - Comissão Instaladora

João Pedro Várzea Rodrigues
 1997 - 2000 - Diretor

José Carlos Dias Duarte Gonçalves
 2000 - 2003 - Diretor

José Sarreira Tomás Monteiro
 2003 - 2006 - Diretor

António Manuel Moitinho Nogueira Rodrigues
 2006 - 2010 - Diretor

Celestino António Morais de Almeida
 2010 - 2019 - Diretor

João Pedro Várzea Rodrigues
 2019 até ao momento atual - Diretor
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Longa é a história da Escola de Enfermagem de Castelo Branco, com 
início no ano de 1948, como instituição particular, fundada com a 
finalidade de superar as carências em enfermeiros nesta região do 
interior do país, passando em 1973 a ser uma instituição oficial (De-
creto-Lei nº 393/73 de 4 de agosto).  Nesta data altera-se a sua deno-
minação, de Escola de Enfermagem de Castelo Branco para Escola 
de Enfermagem do Dr. Lopes Dias. Em 1989 foi integrada na rede 
de Escolas Superiores de Enfermagem (Portaria nº 821/89 de 15 de 
setembro) e passou a denominar-se Escola Superior de Enferma-
gem do Dr. Lopes Dias ainda não integrada no ensino politécnico. 
O papel pensado pelo Dr. Lopes Dias foi integralmente cumprido, 
permitindo um enorme salto evolutivo na capacidade de assistência 
à saúde na região.
Em 2001 a Escola foi integrada no Instituto Politécnico de Castelo 
Branco (IPCB) ficando a tutela exclusiva do Ministério da Educação 
(Decreto-Lei nº 99/01 de 28 de março) e convertida em escola supe-
rior de saúde com a denominação de Escola Superior de Saúde Dr. 
Lopes Dias (ESALD) (Portaria nº 693/01 de 10 de julho). Para além 
da formação em enfermagem, nesse mesmo ano foi autorizada a lecio-
nar dois novos cursos: as licenciaturas em Análises Clínicas e de Saú-
de Pública e em Fisioterapia. Destaca-se a visão pioneira tendo sido a 
primeira Escola Superior de Enfermagem a ser convertida em Escola 
Superior de Saúde, exemplo posteriormente replicado em todo o País.
Com a finalidade de acolher os novos cursos e de superar a insufi-
ciência de espaço que já se vinha fazendo sentir no edifício situado 
no Largo Dr. José Lopes Dias, onde a Escola funcionava desde 1963, 
o Instituto Politécnico de Castelo Branco alugou as instalações de um 
antigo palacete na Rua de S. Sebastião. 
Em 2002, na sequência das novas regras a que fica subordinado o en-
sino de enfermagem (Decreto-Lei nº 353/99 de 3 de setembro), foi 
publicado o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Licenciatura de 

Especialização em Enfermagem (Portaria nº 268/02 de 13 de março). 
Atenta às necessidades de saúde locais e regionais, a Escola propôs a 
lecionação de um curso de Pós-Licenciatura de Especialização em En-
fermagem de Saúde Materna e Obstetrícia (Portaria nº 864/2004 de 
19 de julho) cuja lecionação se iniciou em outubro de 2004.
Em 2004, e de acordo com o previsto no plano de desenvolvimento 
da Escola, foram propostos e aprovados os cursos de licenciatura em 
Radiologia  e de licenciatura em Cardiopneumologia.
Ainda no ano de 2004, sob proposta conjunta da Escola Superior de 
Saúde Dr. Lopes Dias e da Escola Superior de Gestão, foi aprovado o 
Curso de Pós-Graduação em Gestão em Saúde.
Em 2005 foi proposta e autorizada a lecionação do curso de pós-gra-
duação em Cuidados Paliativos, posteriormente convertido em curso 
de mestrado.
Em 22 de setembro de 2008 iniciaram-se as aulas de todos os cursos 
nas novas instalações do Bloco Pedagógico da Escola Superior de Saú-
de – Campus da Talagueira que viriam a ser inauguradas em 18 de 
maio de 2009. 
Durante o ano letivo de 2008/09 iniciou-se a lecionação do curso 
de licenciatura em Enfermagem com o Plano de Estudos adequa-
do ao processo de Bolonha, o mesmo acontecendo no ano letivo de 
2009/10, aos cursos de Análises Clínicas e de Saúde Pública, Cardiop-
neumologia, Fisioterapia e Radiologia.
No ano letivo 2014/2015 a ESALD iniciou uma nova Licenciatura  
em Fisiologia Clínica (substituição da Licenciatura em Cardiopneu-
mologia e no ano 2015/16  duas novas Licenciaturas em Ciências 
Biomédicas Laboratoriais (substituição da Licenciatura em Análises 
Clínicas e de Saúde Pública) e em  Imagem Médica e Radioterapia 
(substituição da Licenciatura em Radiologia, fruto da necessária adap-
tação à evolução que as tecnologias da saúde estão a sofrer.

Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
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Diretores:
 

Ana Maria Batista Oliveira Dias Malva Vaz:
 1999 – 2002 - Diretor

Carlos Manuel Leitão Maia
 2003 – 2009 - Diretor

Ana Paula Gonçalves Antunes Sapeta
 2010 – 2019 - Diretor

Francisco José Barbas Rodrigues
 2019 até ao momento atual - Diretor
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A Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART) foi criada pelo 
Decreto-Lei nº 264/99 de 14 de Julho e está instalada no Cam-
pus da Talagueira. Possuiu fortes alicerces na rede do ensino su-
perior artístico, preparando artistas e técnicos altamente qualifi-
cados nas áreas da Música e Artes do Espetáculo, bem como em 
Design, Moda e Equipamentos, numa perspetiva de integração 
artística e técnica numa mesma escola, potenciando a criativida-
de e os recursos. 
No ano letivo 1999/2000, entraram em funcionamento os ba-
charelatos em Artes da Imagem e Música (variante de instrumen-
to). 
As atividades letivas  da ESART funcionaram, primeiramente, no 
Cine-Teatro Avenida de Castelo Branco e mais tarde no Campus 
da Quinta de N. Sr.ª de Mércules. O ano letivo de 2014/2015 
foi marcante na vida da instituição, porque a ESART passou a 
funcionar em novas instalações, no Campus da Talagueira.
A sua oferta formativa foi-se alterando substancialmente, não só 
através da criação de licenciaturas e mestrados, mas também do 
alargamento da oferta educativa a novas áreas.
A oferta formativa da ESART abarca as áreas da música, artes do 
espetáculo, moda, design e artes visuais, oferecendo um CTeSP, 

quatro licenciaturas e cinco mestrados. Tal perspetiva permi-
te a existência de cursos cujo perfil abrange simultaneamente 
um espectro largo de competências artísticas e uma preparação 
orientada às necessidades exigidas pelo mercado. A forte liga-
ção à comunidade, nas mais variadas vertentes artísticas, tem 
possibilitado diferentes prestações de serviço e organização de 
atividades culturais que enriquecem a região. O trabalho desen-
volvido na Escola tem sido distinguido e premiado, a nível na-
cional e internacional, tornando a ESART numa escola única 
no panorama nacional e com destacada projeção internacional. 
No sentido de proporcionar aos alunos novas experiências no 
âmbito do ensino aprendizagem, a ESART desenvolve inúme-
ras atividades, entre elas o Fórum ESART, evento que procura 
aproximar o ensino ao mercado de trabalho, nas diversas áreas 
de atuação.
A ESART é uma escola jovem, que tem uma história ainda 
curta, tendo conseguido crescer em qualidade, oferecendo 
experiências de aprendizagem e ensino de elevado nível, num 
ambiente criativo e de bem-estar.
A sua história é feita sobretudo através da formação de pessoas 
que adquirem os recursos e as competências necessários num 
mundo profissional sempre em mudança.

Escola Superior de Artes Aplicadas
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Diretores:
 

Fernando Manuel Raposo:
 1999 – 2010 - Diretor

José Filomeno Martins Raimundo
 2010 - 2019 - Diretor

José Francisco Bastos Dias de Pinho
 2019 até ao momento atual -  Diretor
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A Escola Superior de Educação de Castelo Branco (ESECB) en-
contra-se localizada no centro da cidade de Castelo Branco e tem 
como missão a qualificação dos cidadãos, a produção e difusão do 
conhecimento e a prestação de serviços à comunidade nas áreas de 
formação e de investigação.
A Escola Superior de Educação de Castelo Branco (ESECB) foi 
criada pelo Decreto-Lei 513-T/79 de 26 de dezembro. Iniciou a 
sua atividade em 1985, com a Formação em Serviço de Professo-
res do Ensino Básico e Secundário e, no ano seguinte, entraram 
em funcionamento os seus primeiros cursos de formação Inicial, 
no âmbito da formação de Professores do 1º e 2º Ciclos do Ensi-
no Básico e de Educadores de Infância.
Atualmente possui novas áreas formativas, seja ao nível do 1º ci-
clo com cursos de Desporto e Atividade Física, Serviço Social, 
Secretariado e Educação Básica e, ao nível do 2º ciclo, de Geron-
tologia, Educação Especial, Intervenção Social Escolar, Supervi-
são Educativa e Avaliação, Atividade Física, Educação Pré-Esco-
lar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico. 
A ESECB prossegue os seus objetivos específicos nos domínios 
da Educação, nomeadamente:
- A formação de professores, educadores e técnicos, com elevado 

nível de preparação nos aspetos culturais, científicos, técnicos 
e profissionais, autónomos e criativos que saibam situar-se de 
forma crítica e atuante face à realidade social que os rodeiam;

- O apoio à formação contínua e incentivo à formação ao longo 
da vida;

- A formação humana, cultural, científica e técnica de todos os 
seus membros, numa atitude que não privilegiando o academi-

cismo, procure um conhecimento assumido criticamente e que 
saiba relacionar em termos de saber e de saber-fazer;

- A realização de atividades de pesquisa e investigação que per-
mitam o aprofundamento de atitudes de autoaprendizagem e 
autoformação, baseadas na reflexão e que perspetivem desen-
volvimentos inovadores;

- O intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições 
congéneres ou que visem objetivos convergentes;

- A prestação de serviços à comunidade em geral e à comunidade 
educativa em especial;

- A colaboração no desenvolvimento da região em que está inse-
rida e o desenvolvimento de projetos de formação, atualização 
e reconversão profissional de todos os agentes da ação educati-
va, assim como dos técnicos e profissionais que diretamente se 
relacionam com as áreas de formação da escola.

Contribui para a formação de profissionais nas áreas de Educa-
ção e Formação de Professores, Proteção Social, Serviços e Des-
porto e Comunicação Empresarial. Ao longo de mais de três dé-
cadas de vida, a ESECB tem sabido adaptar-se às necessidades do 
mercado formativo adequando o seu leque de oferta formativa 
de forma dinâmica. A par da oferta formativa direcionada para o 
primeiro ciclo, a Escola aposta nos cursos de mestrado que cons-
tituem um fortíssimo eixo estratégico de intervenção. A ESECB 
é hoje uma escola de referência, com excelente ambiente estudantil 
e de relacionamento humano, onde os valores do conhecimento e 
da educação se expressam no seu dia-a-dia.

Escola Superior de Educação 
de Castelo Branco
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Diretores:
 

José Figueiredo Martinho:
 1984 - 1997 – Comissão Instaladora

Domingos dos Santos Rijo
 1985 - 1997 – Comissão Instaladora

Valter Victorino Lemos
 1985 - 1996 – Comissão Instaladora

Luís do Rosário Dias da Costa
 1997 – 2000 - Diretor

José Dias dos Santos Pires
 2000 – 2006 - Diretor

Henrique Manuel Pires Teixeira Gil
 2006 – 2010 - Diretor

Cristina Maria Gonçalves Pereira 
 2010 – 2014 - Diretora

João Júlio de Matos Serrano 
 2014 até ao momento atual - Diretor
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Situada em Idanha-a-Nova e instalada num palacete do séc. XIX, 
reconstruído e adaptado para atividades académicas, possui um 
campus único que integra excelentes salas de aula, laboratórios de 
informática, auditório, biblioteca, gabinetes de docentes e espaços 
de estudo para os alunos.
A Escola Superior de Tecnologia e Gestão – ESTIG, criada no 
âmbito do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) pelo 
Decreto-Lei n.º 355/90 de 10 de Novembro, surgiu como um 
instrumento de modernização e desenvolvimento das empresas da 
região, dando assim resposta a um anseio várias vezes manifestado 
pelas forças vivas da região. Iniciou as suas atividades no pólo de 
Idanha-a-Nova, em instalações cedidas pela Câmara Municipal, 
em outubro de 1991, com os cursos de Bacharelato em Contabi-
lidade e Gestão Financeira e Contabilidade e Gestão de Pessoal. 
No ano de 1997, é extinta a ESTIG e são criadas duas novas esco-
las, uma na área das Tecnologias, sediada no Campus da Talaguei-
ra, em Castelo Branco, e a Escola Superior de Gestão, em Idanha-
-a-Nova (ESGIN). O ano de 2002 marca a história da instituição 
com a aprovação dos estatutos deste estabelecimento de ensino. 
São criadas novas formações na área do Markting, Recursos Hu-
manos e na área das Ciências Jurídicas. Mais tarde a ESGIN vai 
alargar o leque das formações para a área de Hotelaria e Turismo.
Em 2012, vê as suas instalações aumentadas com a permissão de 
utilização do Restaurante Pedagógico Sr.a da Graça, propriedade 
da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova.
Em 2015, numa parceria com a Autarquia e o Centro Munici-

pal de Cultura e Desenvolvimento, cria o Monsanto GeoHotel 
Escola.
No contexto atual, a construção de uma dimensão internacional 
do ensino superior de qualidade e competitividade, suscetível de 
atrair estudantes de outros continentes, impôs-se.
A qualidade do ensino, essencial para o sucesso competitivo, cen-
tra-se no trabalho do aluno e nas competências que deve adquirir 
ao longo da formação. Por isso promovem-se sinergias que con-
solidem a Sociedade do Conhecimento, desenvolvendo esforços 
convergentes para valorizar o Ensino Superior e a Investigação, 
para inovar preservando a diversidade. 
Atualmente leciona cursos técnicos superiores profissionais, de 
licenciatura, de pós-graduação (presencial e a distância) e de mes-
trado.
O relacionamento entre a ESGIN e as empresas e instituições da 
região pauta-se por uma atitude de cooperação efetiva, consubs-
tanciada na prestação de serviços, no desenvolvimento de projetos 
conjuntos e na realização de estágios curriculares e extracurricu-
lares.
Encontra-se perfeitamente integrada com a dinâmica de inovação 
e desenvolvimento local e regional, contando com especialistas do 
mundo empresarial e institucional de forma a garantir uma inter-
ligação permanente entre a formação teórica e as necessidades de 
mercado, expressa nos inúmeros protocolos de cooperação exis-
tentes.
A ESGIN é uma escola com memória, com história e identidade.

Escola Superior de Gestão 
de Idanha-a-Nova
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Diretores:
 

Domingos dos Santos Rijo:
 1997 – 2000 - Diretor

João José Tavares Curado Ruivo
 2000 – 2005 - Diretor

António Mendes Pinto
 2005 – 2010 - Diretor

Ana Rita Baptista Garcia
 2010 – 2018 - Diretora

Sara Margarida Isidoro Frade de Brito Filipe
 2018 até ao momento atual - Diretora
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A Escola Superior de Tecnologia está estrategicamente situada na 
zona de lazer da cidade, no Campus da Talagueira, junto à Associa-
ção Empresarial da Beira Baixa, ao Centro de Empresas Inovado-
ras e à zona industrial da cidade.
A ESTCB ocupa uma área total de 43.000 m2, repartindo-se a sua 
área construída por 4 blocos com diferentes alturas e interligados 
entre si, formando um conjunto harmonioso e inserido na pai-
sagem envolvente. Para apoio das atividades desportivas a Escola 
possui um campo polidesportivo que está localizado junto à zona 
de lazer de Castelo Branco.     
A Escola Superior de Tecnologia e Gestão – ESTIG, criada no 
âmbito do Instituto Politécnico de Castelo Branco, IPCB, pelo 
Decreto-Lei n.º 355/90 de 10 de Novembro, surgiu como um 
instrumento de modernização e desenvolvimento das empresas da 
região de Castelo Branco, dando assim resposta a um anseio várias 
vezes manifestado pelas forças vivas da região. Pretendeu-se, com a 
sua criação, reforçar o tecido produtivo através de uma ação tripar-
tida, ou seja, através da formação de técnicos qualificados de nível 
superior, da realização de projetos de investigação e da prestação de 
serviços de apoio técnico-científico à comunidade.
A Escola iniciou as suas atividades no pólo de Idanha-a-Nova, em 
instalações cedidas pela Câmara Municipal, em outubro de 1991, 
com os cursos de Bacharelato em Contabilidade e Gestão Finan-
ceira e Contabilidade e Gestão de Pessoal. Em outubro de 1993, 
nas instalações da Escola Superior Agrária, em Castelo Branco, 
iniciou a lecionação de cursos na área de engenharia com o Bacha-
relato em Construção Civil. Em outubro de 1995, nas novas ins-
talações no atual Campus da Talagueira, iniciou a lecionação dos 
cursos de Bacharelato em Engenharia Informática e Engenharia 

das Comunicações. No ano letivo seguinte iniciou a lecionação do 
Bacharelato em Engenharia Industrial.
A Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco (ESTCB) 
nasceu a partir da extinção em 1997 da Escola Superior de Tecno-
logia e Gestão (Decreto-Lei n.º 153/97 de 20 de Junho), tendo daí 
resultado a criação de duas escolas: a ESTCB, em Castelo Branco 
e a ESGIN, Escola Superior de Gestão, em Idanha-a-Nova. A ES-
TCB integrou os cursos, docentes e alunos da área de engenharia.
A ESTCB manteve a sua essência de formação nas áreas de tec-
nologias de informação e multimédia, engenharia informática, 
engenharia civil, engenharia eletrotécnica e das telecomunicações 
e engenharia industrial tendo incorporado posteriormente a for-
mação em engenharia das energias renováveis e adequado as suas 
formações, à medida que a legislação permitiu ao ensino politéc-
nico a concessão de outros graus. Com a publicação da Portaria 
nº 714-A de 14 de julho, transformou os seus cursos em licencia-
turas, e quando as condições o permitiram criou os seus cursos de 
Mestrado. Em 2003, em colaboração com Escolas Profissionais da 
Região, criou os primeiros Cursos de Especialização Tecnológica. 
Posteriormente foram criados na ESTCB os Cursos Técnicos Su-
periores Profissionais. Em 2004 disponibilizou as primeiras for-
mações com certificação empresarial.
Atualmente, a oferta formativa é bastante diversificada, incluindo 
Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), Licenciaturas, 
Mestrados, Cursos de Formação Certificada, cursos em regime de 
Ensino a Distância e Cursos de Curta Duração. Os cursos desta 
Escola caracterizam-se por uma elevada taxa de empregabilidade 
dos respetivos diplomados e por substancial procura por parte de 
entidades empregadoras. 

Escola Superior de Tecnologia
de Castelo Branco
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Diretores:
 

Francisco José Freire Lucas:
 1997 – 2002 - Diretor

Armando Lopes Ramalho
 2002 – 2010 - Diretor

José Carlos Meireles Monteiro Metrôlho
 2010 – 2018 - Diretor

Fernando Reinaldo da Silva Garcia Ribeiro
 2018 até ao momento atual - Diretor
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40 anos 
40 testemunhos
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A visão externa
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Ana Cristina Teles de Menezes Hormigo
 Diplomada da Escola Superior de Educação

O Instituto Politécnico de Castelo Branco foi sem dúvida 
um alicerce fundamental da minha formação académica.  
Ingressei pela primeira vez no Ensino Superior em 1998 na 
Escola Superior de Educação de Castelo Branco (ESECB) 
no curso Tradução e Relações Internacionais, tendo ter-
minado o Bacharelato em 2001. Enquanto albicastrense e 
estudante do ensino superior em Castelo Branco, conside-
ro que foi uma mais-valia ter optado por estudar “em casa” 
num período da minha vida que conciliava o ensino supe-
rior e a carreira de atleta de alto rendimento. Sempre senti 
um grande apoio de toda a comunidade escolar, dando-me 
uma certa tranquilidade e motivação para prosseguir tan-
to nos estudos como na Seleção Nacional. Mais tarde, e já 
após a minha participação nos Jogos Olímpicos de Pequim 
2008, procurei formar-me na área do desporto para com-
plementar a minha formação desportiva como treinadora 
de judo. Assim, regressei à ESE em 2009, desta vez para 
ingressar na licenciatura em Desporto e Atividade Física. 
Foi com grande entusiasmo que encontrei novamente na 
ESECB uma oportunidade única de estudar desporto e 
melhorar a minha formação na área do treino desportivo, 
não só porque ainda era atleta de alto rendimento, mas es-
sencialmente porque ambicionava investir na minha futura 
carreira profissional como treinadora. O curso de Despor-
to e Atividade Física deu-me assim o conhecimento geral 
necessário em Ciências do Desporto, tendo adquirido as 
competências essenciais para aplicar na minha modalidade 

e profissão. Dei assim o primeiro passo importante na mi-
nha formação académica na área do Desporto que veio for-
talecer a minha profissão atual como Selecionadora Nacio-
nal da Equipa Sénior e Olímpica feminina. Foi na ESECB 
que aprendi a investigar na área e aprofundei técnicas de 
investigação que ainda hoje me auxiliam no dia-a-dia. Em 
2012, foi com um enorme prazer que aceitei ser assistente-
-convidada na licenciatura de Desporto e Atividade Física, 
demonstrando que existe uma forte aposta e um reconhe-
cimento nos alunos licenciados pelo Instituto Politécnico 
de Castelo Branco. Hoje, do outro lado do ensino, tento 
transmitir aos alunos da licenciatura toda a minha expe-
riência, não só enquanto profissional da área desportiva, 
mas também como licenciada pelo Instituto Politécnico, 
demonstrando-lhes que no interior do país existe um en-
sino de qualidade e com êxito nas mais diversas áreas. Há 
uma procura constante por docentes qualificados de forma 
a garantir um ensino superior de sucesso. Há que reconhe-
cer toda a comunidade escolar, desde os órgãos diretivos 
aos docentes e funcionários, a qual prima pelo profissiona-
lismo e empenho na interação com os estudantes, propor-
cionando a quem por lá passa, um percurso académico de 
excelência marcado por boas e saudosas memórias do Ins-
tituto Politécnico de Castelo Branco e da nossa cidade. Da 
minha passagem guardo experiências ímpares, recordações 
únicas e amizades que se perpetuam. 
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Ana Maria Pereira Abrunhosa
 Ministra da Coesão Territorial
 Presidente da Comissão de Coordenação e 
 Desenvolvimento Regional do Centro de 2014 a 2019

40 anos de sucesso a repetir

O Instituto Politécnico de Castelo Branco celebra os seus 40 
anos. 40 anos de idade, mas, mais ainda, de serviço público 
dedicado à região e ao país. 
40 anos que produziram os melhores quadros profissionais 
para Portugal e para o mundo. Que permitiram um ensino 
dinâmico, rico nas mais diversificadas áreas do saber, da Agri-
cultura às Artes, da Educação à Gestão. 
40 anos em que o Instituto Politécnico de Castelo Branco foi 
responsável por um acompanhamento próximo e uma correta 
adaptação aos desafios constantes de uma sociedade moderna 
e exigente: qualificando o seu corpo docente, enriquecendo 
os seus currículos, aumentando e diversificando a sua oferta 
educativa, melhorando os seus cursos e os seus centros de in-
vestigação. 
E, em tempos de pandemia, adaptação que passou pelo alar-
gamento do prazo de pagamento das propinas, numa de-
monstração de solidariedade, mas sobretudo de profunda 
compreensão das necessidades dos seus estudantes e das difi-
culdades vividas não só por eles, mas por todos os portugue-
ses. Neste caso tão concreto, uma amostra da capacidade do 
IPCB, enquanto instituição, de perceber a realidade que o cir-
cundava e que assolava toda a região e de se adaptar de forma 
rápida e contundente para solucionar problemas.
Mas 40 anos que foram também de permanente desenvolvi-
mento, de esforço constante de acompanhamento, para o bem 
da região, da realidade do país e do mundo. E de acompanha-

mento, também, do que a região faz de melhor: com um olhar 
atento sobre as suas pessoas, sobre os atores e instituições lo-
cais, sobre as empresas e associações empresariais e sobre as 
restantes instituições de ensino. 
O resultado? Uma instituição que partilha saber e saber fazer. 
Conhecimento científico, artístico e cultural que não hesita 
em disseminar no seu território, pelas suas pessoas.
E se a aposta no Ensino Superior em Portugal deu frutos, que 
colhemos agora com uma distribuição justa e harmoniosa de 
instituições por todo o território, sabemos que esses frutos só 
se tornarão mais saborosos e sumarentos com uma ligação ain-
da maior ao terreno, às realidades locais e regionais. Disso, o 
IPCB sempre foi exemplo. Não só pelos 40 anos, mas também 
por essas razões, está de parabéns.
E está também de parabéns pelo sucesso alcançado já neste 
ano de 2020: acompanhando uma tendência de todo o país, o 
IPCB registou um número maior de colocados na 1ª fase do 
Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior do que havia 
registado em 2019. Uma prova do vigor desta instituição que, 
40 anos depois, continua a aliciar jovens para o Interior do país. 
Que estes e outros feitos sejam, mais do que uma amostra do 
bom exemplo que o IPCB representa, um presságio de garan-
tido sucesso para esta quadragenária instituição e para todas 
as que trabalham, diariamente, por um Portugal mais conhe-
cedor, qualificado e bem formado.
Votos de mais 40 anos de sucesso!
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António Forte Salvado
 Antigo Professor do Instituto Politécnico 
 de Castelo Branco
 Poeta

Até à Escola Superior de Educação, 
de Castelo Branco

No meu extenso itinerário profissional, muito cedo ini-
ciado e que se estende por um horizonte matizado por 
algumas dezenas de anos, foram múltiplas as “paragens” 
assinaladas no seu fluir, determinadas por situações, exi-
gências ou circunstâncias de recortes multiformes.
E, entre essas “paragens”, duas se evidenciaram com efu-
sivo colorido: o ensino e a museologia. Deixemos, por 
agora, esta segunda (que, no essencial, se singularizou nos 
dezoito anos em que assumi a direcção do Museu Tavares 
Proença), para me focalizar na primeira, o ensino, tam-
bém materializada em dimensão temporal mais longa do 
que a que se definiu na segunda.
Em “paragem” fugaz mas inesquecível no Ensino Técni-
co-Profissional (Escola Industrial Marquês de Pombal, 
em Lisboa), foi no Ensino Secundário (Liceu Nacional 
Passos Manuel, em Lisboa; Colégio Militar, em Lisboa; 
Liceu Nacional de Salvador Correia, em Luanda; Liceu 
Nacional de Nuno Álvares, em Castelo Branco) que o 
timbre maior da minha vocação para o ensino se concre-
tizou. Com fulgor e paixão, acompanhei gerações e ge-
rações de alunos, a estes ensinando, mas com os mesmos 
aprendendo a conviver, isto é: a viver com.
Mas motivos vários exigiram que, após a “paragem” pelo 
ensino secundário e após a “paragem” na museologia, o 

meu percurso profissional no ensino ganhasse nova di-
rectriz, em surpreendente perspectiva que me conduziu 
ao Ensino Superior Politécnico, mediante a docência na 
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco. Aliciante docência, repartida por cadei-
ras da área das Letras e da área das Artes, que o corpo 
do meu coração perenemente recorda com a mais pro-
funda saudade. Aulas durante as quais, a “comunhão” se 
avivava de modo comum: o que eu transmitia com usual 
entusiasmo aos alunos, com o mesmo entusiasmo me era 
devolvido mediante a certeza da boa assimilação das ma-
térias. E, depois, o trato tão admirável com os colegas e 
com o outro pessoal não docente. Não vale a pena indi-
car nomes; porém, todos eles conservam lugar na minha 
memória.
Falta-me dizer, ainda, que foi pela Escola Superior de 
Educação que me jubilei. A saber: que soube envolver o 
meu futuro de júbilo, de alegria.
E (porque não confessá-lo?), nas variadas “paragens” 
acontecidas durante o meu trajecto profissional, é a di-
mensionada pela Escola Superior de Educação aquela 
que, no recôndito do meu ser, continua a harmonizar-se 
com uma mais vibrante acuidade e com uma firmeza sen-
timental bem mais imorredoira.
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Carlos Manuel Jordão Coelho
 Membro do Conselho Geral do Instituto Politécnico 
 de Castelo Branco
 Direção Executiva - Projetos Energia - Altri, SGPS, S.A.

Recordo com enorme emoção os meus primeiros contactos com o 
Instituto Politécnico de Castelo Branco, no ano de 2015. Na quali-
dade de Diretor Fabril da Celtejo – Empresa de Celulose do Tejo, 
SA, sediada em Vila Velha do Ródão, olhava o Politécnico de Cas-
telo Branco enquanto instituição competente e distinta, de enorme 
relevância e fundamental para o desenvolvimento económico e em-
presarial da região.
A oportunidade de aproximação com o IPCB surgiu naturalmente. 
Foram longas as conversas com o António Fernandes, atual Presi-
dente do IPCB, onde desenhámos e planeámos formas de coope-
ração entre a Celtejo e o Instituto, assim como projetos conjuntos 
a desenvolver. Recordo o entusiasmo mútuo ao imaginarmos o fun-
cionamento de uma edição da licenciatura em Engenharia Industrial 
do IPCB, em ambiente empresarial. A realizar na Celtejo, claro!
Recordo, também com grande emoção, os magníficos momentos 
musicais proporcionados por professores e estudantes da ESART 
– Escola Superior de Artes Aplicadas, realizados na fábrica em 
ocasiões muito importantes para a empresa, nomeadamente nos 
diversos eventos de portas abertas concebidos para a comunidade 
e que nunca serão apagados da memória de todos aqueles que, dia-
riamente, lutavam pelo melhor para a Celtejo. Sobre este aspeto, não 
posso deixar de agradecer a total disponibilidade, desde o primeiro 
contacto, do Professor José Raimundo, Diretor da ESART naquele 
período, sempre pronto para aceitar qualquer desafio, e de quem fi-
quei verdadeiramente amigo.
Em 2017, recebi o honroso convite para integrar o Conselho Geral 
do IPCB. A proximidade com a Instituição foi, dessa forma, refor-
çada e percebi ainda melhor o seu potencial. Acresce a oportunidade 
que tive de conhecer outras pessoas do IPCB e também os conse-
lheiros cooptados. Tem sido uma experiência enriquecedora e, até 

à presente data, estive presente em todas as reuniões. A todos, e na 
pessoa do Senhor Presidente do Conselho Geral, professor Doutor 
Vítor Santos, agradeço a partilha de opinião e a disponibilidade 
para escutarem as minhas intervenções focadas numa visão talvez 
demasiadamente empresarial, mas que considero essencial na gestão 
e foco estratégico de qualquer organização que queira crescer sus-
tentadamente no futuro próximo , onde as Instituições de Ensino 
Superior também se enquadram.
Em 2018 passei a exercer outras funções no grupo Altri, na qualida-
de de Administrador da Bioelétrica estando fisicamente mais afasta-
do da Instituição. No entanto, continuo a acompanhar diariamente 
a vida do IPCB e a sentir as dificuldades e preocupações face ao mo-
mento que atravessamos.
Esta visão mais afastada reforça a ideia que tenho sobre o inegável 
papel do IPCB enquanto agente promotor do desenvolvimento em-
presarial e, consequentemente, do desenvolvimento económico da 
região e do país. Os desafios que, atualmente, se colocam às institui-
ções de ensino superior estão muito além das missões tradicionais, 
sendo urgente e imprescindível a implementação e operacionaliza-
ção de dinâmicas de desenvolvimento suscetíveis de alterar positi-
vamente a organização e que sejam promotoras de melhores níveis 
de eficácia e eficiência. Revejo-me no caminho que o IPCB está a 
seguir e considero o seu futuro muito promissor, tendo em conta o 
percurso evolutivo que está a desenvolver.
Progredir inovando deve estar sempre presente na mente de todos 
nós e, principalmente, na mente dos que têm o papel de construir e 
garantir o futuro das instituições e das gerações futuras.
Desejo os maiores sucessos ao Instituto Politécnico de Castelo Bran-
co, símbolo de conhecimento e do progresso da região.
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Han Lili
 Professora do Instituto Politécnico de Macau

Em nome da Escola Superior de Línguas e Tradução (ESLT) 
quero felicitar o Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) 
pelo seu quadragésimo aniversário. 
Criado em 1980, o Instituto Politécnico de Castelo Branco 
(IPCB) oferece um ensino de excelência, tendo sido, ao longo 
destes 40 anos, uma instituição de referência na produção de co-
nhecimento científico, assim como na formação e qualificação 
profissional de estudantes, em diferentes domínios do saber. 
O Instituto Politécnico de Macau (IPM) e o Instituto Politéc-
nico de Castelo Branco (IPCB) encetaram uma estreita colabo-
ração quando, depois de assinado um protocolo conjunto, em 
dezembro de 2016, os estudantes do segundo ano da Licencia-
tura em Português, da Escola Superior de Línguas e Tradução 
(ESLT), instituição que hoje dirijo, realizaram o seu ano de in-
tercâmbio, na Escola Superior de Educação (ESECB), no ano 
lectivo 2017-2018. Este seria o primeiro ano de intercâmbio do 
qual resultaria uma estreita e profícua colaboração entre a ESE-
CB e a ESLT que se prolonga até à actualidade.
O início do presente ano civil trouxe com ele uma epidemia que 
obrigou as instituições de Ensino Superior, nos diferentes conti-
nentes, a fazer alterações profundas ao seu funcionamento. Con-
sequência da situação epidémica que, até hoje, abala o mundo, 
a ESLT e a ESCB criaram uma relação estreita e de confiança, a 
qual permitiu aos alunos que efetuavam o seu ano de intercâm-
bio no IPCB superar esta etapa da melhor forma possível. Foi, 

assim, possível, que os objectivos programáticos, constantes do 
seu plano de estudos, não fossem afetados, tendo os alunos sido 
muito bem acompanhados quer pela Direcção, Coordenação e 
corpo docente da ESECB, quer pela Direcção, Coordenação e 
corpo docente da ESLT.
Gostaríamos, deste modo, de assinalar que as boas relações entre 
ambas as instituições, assim como entre as coordenações e os do-
centes daquelas, foram fundamentais para a plena superação dos 
obstáculos e dificuldades que então se colocaram.  Estamos, por 
isso, muito gratos ao IPCB e, em particular, à ESECB.
As direções de ambas as instituições, com o apoio das respetivas 
coordenações e corpo docente, estiveram em permanente con-
tacto durante o surto epidémico que afetou o segundo semestre 
letivo, tendo, desde logo, juntado sinergias para que os alunos 
pudessem continuar a sua aprendizagem, em segurança e com a 
tranquilidade possível.
Cremos que a colaboração entre ambas as instituições perdurará 
e se estreitará no futuro, confirmando que a cooperação institu-
cional internacional é uma realidade cada vez mais premente e 
necessária nos tempos atuais.
Uma vez mais, felicitamos o IPCB por estes 40 anos de vida, de-
sejando-lhe que muitos outros se sigam com a mesma qualidade 
na produção e difusão de conhecimento, assim como na qualida-
de da formação educativa internacionalmente reconhecida.
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Helena Maria de Oliveira Freitas
 Membro do Conselho Geral do Instituto Politécnico 
 de Castelo Branco
 Professora Catedrática da Universidade de Coimbra

No quadragésimo aniversário do Instituto Politécni-
co de Castelo Branco (IPCB), e numa circunstância 
em que tenho o privilégio de acompanhar com maior 
proximidade o desempenho académico e científico 
desta instituição, registo com especial agrado o seu 
importante contributo para o desenvolvimento da 
região e do país. Neste sentido, para além do apoio 
à indústria e à atividade económica em geral, visível 
na expressão crescente das redes colaborativas entre 

os diferentes departamentos do IPCB e múltiplas en-
tidades públicas e privadas da região, quero destacar 
a intervenção social e cultural desta instituição, e o 
seu papel inspirador de iniciativas e soluções para o 
progresso e bem-estar societal. Por último, destaco o 
indispensável papel do IPCB na capacitação das insti-
tuições e das pessoas, em especial dos jovens, garantin-
do as dinâmicas de vitalidade indispensáveis ao futuro 
da região.
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João Paulo Marçal Lopes Catarino
 Diplomado da Escola Superior Agrária
 Secretário de Estado da Conservação da Natureza,
 das Florestas e do Ordenamento do Território
 Secretário de Estado da Valorização do Interior de 2018 a 2019
 Presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova de 2005 
 a 2016

Se me perguntarem qual foi a medida ou decisão política 
tomada em democracia que mais contribuiu para a coesão 
territorial e para a democratização do ensino superior em 
Portugal não tenho qualquer dúvida em afirmar que foi 
a criação do ensino politécnico e a sua disseminação por 
todo o território nacional. 
Sem o ensino politécnico milhares de portugueses e 
agora também estrangeiros, em especial provenientes da 
lusofonia, não teriam tido acesso ao ensino superior. 
Sem o ensino politécnico disseminado pelo país não teria 
sido possível em pouco mais de três décadas transmitir 
e produzir conhecimento ajustado às necessidades e 
especificidades dos territórios que acolhem essas escolas de 
saber, sendo um fator de extrema importância na criação 
de emprego e, portanto, na economia das regiões.
O ensino politécnico em Portugal constitui também um 
verdadeiro polo de desenvolvimento cultural e de relevantes 
serviços prestados à comunidade, nas regiões onde estão 

inseridos. De alguma forma os institutos politécnicos 
vão também conseguindo fixar pessoas no interior, quer 
pelo número de alunos que frequentam os cursos, quer 
pela instalação de setores económicos ligados à indústria, 
comércio e serviços. Para perceber a influência do Instituto 
Politécnico de Castelo Branco no desenvolvimento 
económico e social de toda a região da beira interior basta 
procurar quem está por detrás do melhor queijo de Castelo 
Branco, dos melhores vinhos, dos melhores azeites, dos 
rótulos com a melhor imagem ou com a imagem melhor 
conseguida, ou quem são os profissionais de saúde que nas 
instituições de saúde melhor tratam e percebem os beirões 
que com eles se cruzam. 
O Instituto Politécnico de Castelo Branco é hoje o 
fator diferenciador na região, como outros institutos 
politécnicos o são também de uma forma geral por todo o 
interior de Portugal e o sucesso dos seus alunos só atesta a 
qualidade dos seus professores. 
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“O meu contributo para o desenvolvimento da 
região”

Quando o Instituto Politécnico de Castelo Branco foi criado, em 1980, 
eu já era autarca e estava, por isso, envolvido no desenvolvimento das 

nossas terras. Vi o aparecimento do IPCB como um grande polo de pro-
gresso e prosperidade para a região sul da Beira Baixa, quer pela mais va-
lia que trazia no conhecimento, inovação, progresso e coesão territorial, 
quer pela vinda de milhares de jovens para as suas escolas.
O primeiro impulsionador do IPCB foi Vergílio Pinto de Andrade que 
partiu do zero e implantou uma estrutura que se veio a revelar da maior 
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Joaquim Morão Lopes Dias
 Membro do Conselho Geral do Instituto Politécnico 
 de Castelo Branco
 Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco de 1998 a 2013
 Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova de 1982 a 1997

importância para a região de Castelo Branco.  Criou as primeiras escolas 
do politécnico, que lhe deram prestígio a nível nacional (a Agrária era 
uma referência), e que marcou o arranque definitivo da instituição. O 
professor Pinto de Andrade, pessoa por quem tive sempre grande respei-
to e reconhecimento pelo seu trabalho, teve uma visão estratégica para a 
implantação do Politécnico que foi fundamental para aquilo que é hoje.
O meu envolvimento na região leva-me, com a publicação do Decreto 
Lei 355/90 que cria a Escola Superior de Tecnologia e Gestão (sem que 
lhe fossem atribuídos quaisquer meios financeiros por parte do Ministé-
rio), a propor ao então presidente do IPCB, Virgílio Pinto de Andrade, 
a criação da escola em Idanha-a-Nova, suportando a autarquia todos os 
custos. Ficou então acordado que ali seria instalado um polo da ESTIG, 
que viria a funcionar muito antes da Escola abrir em Castelo Branco. 
Mais tarde, já com Valter Lemos na presidência do IPCB, a ESTIG deu 
origem a duas escolas superiores: Gestão (com sede e instalações em 
Idanha-a-Nova) e Tecnologia (Castelo Branco). Esta alteração foi fun-
damental para consolidar o ensino superior na região, tendo-se tornado 
uma referência de descentralização do ensino a nível nacional.
A minha vida como autarca continuou e, como presidente da Câmara 
de Castelo Branco, vi sempre no IPCB um dos principais instrumentos 
de desenvolvimento, não só do concelho mas de toda a região. Por isso, 
no seu crescimento envolvi todo o meu capital político e institucional. 
É sob a presidência do professor Valter Lemos, com quem tive um forte 
relacionamento institucional, que o Politécnico cresce, quer em número 
de alunos, oferta formativa, prestígio e em número de escolas.
É com Valter Lemos, como presidente do IPCB, que se dá outro passo 
importante para a afirmação da instituição. Foi elaborado um plano es-
tratégico para o Politécnico, que incluiu a criação das referidas escolas 
de Gestão e Tecnologia, e das escolas de Artes Aplicadas e de Saúde, as 
quais foram assim, sucessivamente criadas. 
Uma das grandes discussões que no final dos anos 90 surgiu, foi a insta-
lação da Faculdade de Medicina na Covilhã. Discussão muito marcante 
em Castelo Branco. Mas a cidade não poderia ter a faculdade por não 

ter universidade. Sempre estivemos presentes na defesa dos interesses do 
IPCB e ao lado do presidente do Politécnico, na reivindicação para que 
fosse contemplada a par da criação da faculdade de medicina a criação 
da Escola Superior de Saúde em Castelo Branco. O que aconteceu, ten-
do sido a primeira do género em Portugal.
Valter Lemos foi o presidente no momento certo e na conjuntura do 
país, com elevada capacidade de trabalho, para tornar o IPCB numa 
grande instituição.
Em Castelo Branco as Escolas de Saúde e Artes Aplicadas iniciaram a 
sua atividade em instalações provisórias e a grande tarefa do Politécnico 
era a construção de edifícios definitivos para o seu futuro desenvolvi-
mento. É criado o Campus da Talagueira para o qual a Câmara de Cas-
telo Branco cedeu, a título gratuito, cerca de cinco hectares para a sua 
instalação. Terreno que a autarquia tinha adquirido há pouco tempo, na 
quinta do Chaparral.
Com as presidências dos professores Ana Maria Vaz e Carlos Maia de-
mos todo o nosso apoio para que as instalações definitivas das escolas 
fossem uma realidade, quer colaborando financeiramente, quer politi-
camente, para desbloquear tudo o que estivesse na sua frente para que os 
novos edifícios fossem construídos.  Quando o Governo de então quis 
impedir a construção da Escola Superior de Artes Aplicadas, já aprovada 
nos Fundos Comunitários, mas sem dinheiro para a parte nacional, aí 
esteve a Câmara a suprir aquilo que competia ao Governo.
Colaborei com todos os presidentes do Politécnico desde a sua criação, 
de uma forma franca e leal, inclusivamente com o atual, professor Antó-
nio Fernandes, num momento em que eu já não desempenhava funções 
públicas, mas sempre estive disponível para colaborar no que ele enten-
desse que era útil para o IPCB.
O Politécnico foi sempre visto por mim, ao longo dos 40 anos da sua 
existência, quer como político, quer como cidadão ou até mesmo como 
membro do Conselho Geral do IPCB, como um dos grandes instru-
mentos ao dispor desta região como o grande polo que proporcionará o 
desenvolvimento futuro das nossas terras.
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José Augusto Rodrigues Alves
 Membro do Conselho Geral do Instituto Politécnico 
 de Castelo Branco
 Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco 
 Provedor da Santa Casa da Misericórdia 
 de Castelo Branco

Celebrar o aniversário do Instituto Politécnico de Castelo 
Branco é celebrar a vida e o sucesso de quem aqui traba-
lha e estuda. São 40 anos de história, de uma instituição de 
excelência, com técnicos qualificados e jovens empreende-
dores.
Hoje, o IPCB mantém o objetivo que o define, desenvol-
ver um conceito de ensino com o foco na inovação, voca-
cionado para os jovens do futuro. Porque a educação passa 
pela diversificação, produção e difusão do saber em várias 
áreas do conhecimento.
Mas o papel do Instituto Politécnico de Castelo Branco vai 
bem além da formação de estudantes, ao ter real impacto 
na fixação de pessoas e empresas na região. Numa organi-
zação como o IPCB, com um percurso de 40 anos, é fun-
damental continuar o caminho de excelência percorrido 
até aqui.
Esse trabalho que está a ser também traçado pelo Presiden-
te do IPCB, Doutor António Fernandes, que tem tido a 
coragem de levar a cabo uma estratégia bem definida, em 
prol do desenvolvimento desta instituição. 
Fruto do trabalho desta instituição, temos, atualmente, 
profissionais de elevada qualidade que participam ativa-
mente no desenvolvimento da região e que tornam Castelo 
Branco uma cidade ideal para se viver, investir e trabalhar.
Só na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso, o 

Instituto Politécnico de Castelo Branco aumentou o nú-
mero de alunos colocados face ao ano anterior. Foram mais 
604 novos estudantes a integrar a instituição e que serão o 
futuro da nossa terra.
Enquanto Presidente da Câmara Municipal de Castelo 
Branco, é com grande orgulho que vejo o número de estu-
dantes colocados no IPCB a crescer, ano após ano. 
O IPCB é uma instituição exemplar no país, com um cor-
po docente de excelência, apresentando elevados índices de 
competitividade, com médias de idades que variam entre os 
47 e os 56 anos. Uma realidade que é encarada com grande 
credibilidade e prestígio a nível nacional.
A celebração do 40º aniversário do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco acontece num ano de desafios e incertezas, 
mas o sucesso desta instituição faz-nos acreditar num fu-
turo melhor. Um objetivo partilhado pelo Município, que 
tudo fará para continuar a apoiar todos os alunos, docentes 
e colaboradores do IPCB.
Determinação e concretização são os elementos-chave que 
estão na origem do sucesso das quatro décadas de vida do 
IPCB.
Aos alunos, corpo docente e não docente, o meu agrade-
cimento pelo empenho, dedicação e trabalho. O IPCB é 
feito de pessoas. E são essas pessoas que, diariamente, cons-
troem aquela que é, hoje, uma referência no panorama na-
cional do ensino superior.
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José Miguel Ferreira
 Diplomado da Escola Superior de Tecnologia
 Diretor Head of Brazil – Noesis

Foi em Setembro do ano de 2000 que, vindo do Porto rumo 
a Castelo Branco, dei início a uma nova etapa da minha vida, 
algo que jamais esquecerei. Tinha acabado de entrar no curso 
de Engenharia Informática na ESTCB para explorar um mun-
do novo e adquirir novos conhecimentos que hoje, posso dizer 
são essenciais para o desempenho da minha profissão.
Na altura era uma cidade sem o desenvolvimento que existe 
hoje, mas um lugar muito tranquilo e com pessoas muito aco-
lhedoras, próprio dos albicastrenses, que sabiam receber muito 
bem os caloiros, pelo que a minha integração na vida social de 
Castelo Branco foi muito rápida e fácil. Claro que a participa-
ção nos eventos da receção ao caloiro proporcionada pela As-
sociação de Estudantes, também facilitaram essa integração e 
proporcionou momentos muito divertidos.
Na ESTCB encontrei excelentes professores, que todos os dias 
nos colocavam diferentes desafios dentro do conteúdo didáti-
co, mas também nos ensinavam outros valores (profissionais e 
éticos), que hoje verifico terem sido essenciais ao longo do meu 
percurso profissional. 
Verificava-se que existia um trabalho minucioso na escolha de 
todo o conteúdo das várias disciplinas, de forma a dotar os alu-
nos com diferentes skills, não se focando apenas na componen-
te mais técnica mas também abordando temas de gestão, sendo 
um curso multidisciplinar e que proporciona ao aluno ter uma 
pequena visão das várias vertentes que poderiam existir na área 
de informática, quando ingressassem no mercado de trabalho. 
Além disso eram organizados diversos eventos ao longo do ano, 
com a participação de várias entidades externas (empresas), que 
proporcionavam um contacto muito próximo com os futuros 

empregadores e uma grande proximidade ao mercado.
Nos meus últimos anos do curso, tive o prazer de participar no 
NEI (Núcleo de Engenharia Informática) da ESTCB nas fun-
ções de Vice-Presidente, onde conheci pessoas fantásticas e com 
as quais ainda hoje existe uma relação de amizade. Em conjunto 
tínhamos como objetivo proporcionar melhores condições e 
garantir a defesa dos direitos dos alunos. O desempenho destas 
funções ajudaram a adquirir algumas competências que hoje são 
importantes no meu dia a dia, tais como liderança, negociação e 
comunicação.
Ao longo do meu percurso conheci pessoas fantásticas na ESTCB 
e na instituição IPCB (colegas e professores), às quais agradeço 
toda a amizade e ajuda, principalmente nos momentos mais di-
fíceis. Este agradecimento estende-se também a todos os funcio-
nários da ESTCB assim como da residência de estudantes, que 
sempre se mostraram disponíveis e por diversos momentos eram 
a nossa família, o nosso ombro amigo.
Foram cinco anos que jamais esquecerei, e todos os conhecimen-
tos que adquiri e outros ensinamentos que me passaram, sem dú-
vida contribuíram para o meu percurso profissional nestes últimos 
anos. Além de ter permitido conhecer o amor da minha vida, a 
minha esposa Catarina Ferreira.
Por fim, gostaria de deixar um agradecimento muito especial, ao 
Prof. José Carlos Metrôlho, meu mentor do projeto de final de 
curso, que prestou um apoio incansável e que por diversas vezes, 
sacrificou a sua vida pessoal para fazer companhia pela noite den-
tro, para ajudar em alguns desafios mais complicados encontrados 
ao longo do projeto.
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Leopoldo Martins Rodrigues
 Diretor do Centro de Emprego e Formação 
 Profissional de Castelo Branco

O Instituto Politécnico de Castelo Branco celebra quarenta anos de 
existência e como tal é também altura de celebrar o relevante papel 
que este representa. 
Aquele que há 40 anos foi um projeto ambicioso e desafiador para 
esta região do interior do país, continua a ser hoje um importante 
propulsor de desenvolvimento e de qualificação dos mais jovens, 
contribuindo para nos engrandecer em diferentes domínios. 
Num tempo em que somos, cada vez mais, vítimas da centralização 
e de uma perda acentuada de população jovem no interior, o IPCB 
tem sido um dos principais atenuadores desta tendência. De facto, 
apesar da enorme concorrência de outras instituições de ensino su-
perior, todos os anos chegam ao IPCB, vindos de diferentes zonas 
do país e do mundo, centenas de novos estudantes. São jovens que 
veem no IPCB uma Academia de excelência, dotada de um corpo 
docente altamente qualificado, provida de instalações modernas e 
bem equipadas. Uma Academia que reúne o conhecimento científi-
co e pedagógico necessários e favoráveis para que os seus alunos aqui 
tenham um ensino de qualidade, adquiram conhecimento académi-
co e competências profissionais, desenvolvam as suas ideias e os seus 
projetos. Incontestavelmente, todos os anos, ao atrair novos alunos, 
o IPCB contribui decisivamente para atenuar a contínua perda de 
população com que nos confrontamos.
Esta atração que o IPCB continua a exercer junto de muitos jovens 
da região, e de fora dela, é também um importante indicador da 
qualidade do ensino que aqui se pratica e que contribui para formar 
cidadãos competentes, qualificados e preparados para o exigente 
mercado de trabalho. É inquestionável que muitos dos quadros su-
periores que presentemente trabalham, tanto nas empresas do sector 
privado como nas instituições do sector público da nossa região, são 
profissionais que concluíram os seus cursos no IPCB e que hoje con-

tribuem fortemente, com o seu conhecimento e o seu trabalho, para 
o contínuo desenvolvimento da nossa sociedade. 
Infelizmente nem todos os diplomados do IPCB se fixam na nossa 
região. Muitos regressam às suas terras de origem, outros são desafia-
dos para projetos profissionais no país e no mundo. Todos eles são 
testemunhas e embaixadores do bom trabalho que aqui se faz.
Tenho mantido, enquanto diretor do Centro de Emprego e Forma-
ção Profissional de Castelo Branco (C-EFCB), uma relação de pro-
ximidade com o IPCB, através do seu Presidente, Professor António 
Fernandes e do seu Vice-Presidente, Professor Nuno Castela, mas 
também dos senhores Diretores das Escolas e de muitos dos seus 
professores e alunos. Esta é uma relação que traz benefícios para as 
duas instituições, mas sobretudo para os formandos do C-EFCB e 
para os alunos e diplomados do IPCB. 
Desenvolvemos em parceria com as Escolas do IPCB vários Cursos 
de Especialização Tecnológica, muitos dos professores do Instituto 
Politécnico colaboram em ações de formação da responsabilidade 
do C-EFCB, acolhemos nas instalações do Centro estudantes do 
IPCB. Em boa verdade não fora o IPCB e os seus diplomados e 
muitas das ofertas de emprego que recebemos não teriam resposta 
positiva e muitas vagas para estágios profissionais não seriam preen-
chidas, com prejuízo evidente para as empresas e para a região. 
Os 40 anos de existência do Instituto Politécnico de Castelo Bran-
co são para todos nós motivo de orgulho e regozijo, mas também 
representam um tempo de mudança, com novos desafios e uma ne-
cessidade imperiosa de concretizar o projeto de reestruturação em 
curso, e que este permita fortalecer e salvaguardar o futuro do IPCB. 
Finalizo com uma palavra de reconhecimento a todos aqueles que 
ao longo destes 40 anos fizeram a história desta importante Institui-
ção. Aos seus dirigentes, professores, alunos e funcionários, BEM-
-HAJAM.
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Luís Manuel dos Santos Correia
 Vice-presidente do Conselho Geral do Instituto 
 Politécnico de Castelo Branco
 Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco 
 de 2013 a 2020

É hoje consensual afirmar que o Ensino Superior Politécnico veio 
democratizar o acesso ao Ensino Superior em Portugal, bem como 
alavancar o desenvolvimento e a competitividade das regiões onde 
se instalou.
Prova disso é o Instituto Politécnico de Castelo Branco, que este 
ano comemora os seus 40 anos de existência e por onde passaram 
milhares de estudantes cuja sólida formação científica e académica é 
amplamente reconhecida aquém e além-fronteiras.
Ao longo destas últimas quatro décadas, o IPCB soube, de forma 
segura e consistente, constituir-se como uma instituição de referên-
cia no panorama educativo português, fruto da qualidade do seu 
ensino, da qualificação do seu corpo docente, da produção científica 
nele desenvolvida e da difusão desse conhecimento.
Resultado desse compromisso com um ensino de qualidade, o IPCB 
representa hoje uma mais-valia inegável para a região de Castelo 
Branco e para o país.
Graças a ele, foi possível criar dinâmicas para o surgimento de no-
vas empresas, fixar massa crítica e jovens quadros, tanto a nível local 
como nacional, permitiu produzir e exportar conhecimento, criar 
processos formativos mais consentâneos com as exigências do teci-
do empresarial moderno, desenvolver a economia regional, atrair 
jovens para o nosso interior e ajudar a combater a sua desertificação.
No relatório para a criação de um Instituto Superior Politécnico em 
Castelo Branco, datado de 1971, e apresentado ao então Ministro 
da Educação Nacional, José Veiga Simão, defendia-se “um Institu-
to onde coubessem os cursos superiores de agricultura, tecnologias 
diversas, aproveitamento agro-pecuário, administração e gestão de 
empresas”. É hoje notório que essa foi uma aposta ganha!

Felizmente, o IPCB, nomeadamente através da visão dos que pas-
saram pela presidência, teve a ambição de apostar nessas e em novas 
áreas, em novos cursos, acompanhando a constante evolução social 
e tecnológica do Mundo em que vivemos. Veja-se, por exemplo, as 
artes aplicadas, a enfermagem ou as novas tecnologias, entre outras, 
que atraem cada vez mais jovens nacionais e estrangeiros, que vêem 
nesta instituição uma opção de ensino de dimensão nacional e inter-
nacional, capacitando-os e dotando-os dos conhecimentos e ferra-
mentas necessárias para enfrentar um mercado de trabalho cada vez 
mais exigente e em constante mutação.
Por outro lado, fruto de uma visão integrada do ensino, o Instituto 
Politécnico de Castelo Branco procurou estabelecer sinergias com 
as mais variadas instituições sociais e culturais, organizações empre-
sariais, bem como com outros estabelecimentos de ensino locais, 
nacionais e internacionais, promovendo um maior crescimento téc-
nico-científico dos seus alunos, bem como a sua maior e mais rápida 
integração no mercado de trabalho.
Este sucesso é igualmente consequência do seu quadro docente cada 
vez mais qualificado e reconhecido extra-muros. 
É para mim motivo de satisfação ver o número crescente de pro-
fessores das várias escolas superiores do IPCB que actualmente são 
procurados e participam em congressos, reuniões ou publicações 
científicas nacionais e internacionais nas mais diversas áreas do co-
nhecimento, algumas das quais particularmente inovadoras.
Portugal, e Castelo Branco em particular, pode orgulhar-se hoje de 
ter no seu território uma instituição como o Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, uma instituição sinónimo de qualidade, excelência 
e compromisso com o futuro!
Parabéns IPCB!
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Luís Miguel Ferro Pereira
 Diplomado da Escola Superior de Gestão 
 de Idanha-a-Nova
 Presidente da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa
 Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão

A humanidade está a viver um dos seus momentos mais extraor-
dinários, a evolução do conhecimento permitiu-nos aceder a 
tecnologias que anteciparam significativamente as mudanças e 
as projeções mais otimistas.
Em Portugal, com a aposta no ensino iniciada com o 25 de Abril 
e, posteriormente, com a extensão do ensino superior, iniciada 
na década seguinte, o país criou as condições para aumentar os 
níveis de formação básicos e superiores da sua população e assim 
conseguir acompanhar os desafios destes novos tempos.
Decorridos 40 anos da instalação do IPCB em Castelo Branco, 
é hoje inquestionável o seu papel no processo de transformação 
em que a região está envolvida. Sendo um território com desafios 
acrescidos, particularmente na área demográfica, o IPCB tem 
sido fundamental na formação de competências e na capacita-
ção, não podendo ser também negligenciável a sua importância 
no contexto económico e social do território.
O contributo dado pelo IPCB para o desenvolvimento da região 
é bem visível até para um olhar menos atento, seja pelo núme-
ro de decisores que frequentaram as suas escolas, pelas empresas 
criadas por licenciados na instituição, pelos quadros superiores 
de empresas ou da administração pública formados nas suas es-
colas ou pelos centros de investigação entretanto criados.
O posicionamento da região em termos do seu desenvolvimento 
e a sua dinâmica económica e social estão, pois, indubitavelmen-
te marcados pela presença do IPCB, uma presença necessária, 
que se pretende forte e prospetiva para o que é fundamental: a 
sua capacidade de adaptação aos novos desafios.
No plano institucional é ainda relevante destacar a importância 
do IPCB no que respeita ao conhecimento que tem do territó-
rio e às competências que detém, características que habilitam 

esta instituição a desenvolver investigação e estabelecer parcerias. 
Não posso deixar aqui de mencionar uma em particular, no âm-
bito do projeto piloto de cogestão do Parque Natural do Tejo In-
ternacional, em que o IPCB demonstrou, em diversas valências, 
a sua capacidade de resposta. 
Enquanto ex-aluno da instituição, não posso também aqui deixar 
de dar o meu singelo testemunho do desafio que foi para mim, 
quase aos 50 anos, inscrever-me numa das escolas da instituição, 
a ESGIN, e aí fazer a minha licenciatura e, posteriormente, uma 
pós-graduação.
Confesso que não foi uma decisão fácil, por vários motivos, des-
de logo (e o mais comum), a disponibilidade. Ainda assim, devo 
dizer que foi uma das decisões mais gratificantes que já tomei na 
minha vida.
Foram anos exigentes e intensos, em que conciliar a vida profis-
sional com a vida académica e pessoal nem sempre foi fácil. Mas 
o tempo passou muito rapidamente e o que ficou foi uma expe-
riência recordada com satisfação, acrescida do enriquecimento 
do conhecimento que obtive e de um conjunto de ferramentas 
que me têm sido muito úteis e me proporcionam uma visão di-
ferente e extremamente útil nas abordagens e decisões em que 
diariamente estou envolvido.
Por fim, enquanto decisor com responsabilidades acrescidas, mas 
também enquanto cidadão, gostaria de deixar uma palavra de apre-
ço a todos os que estiveram na génese deste projeto – desde au-
tarcas, professores e colaboradores –, pois acreditaram sempre que 
era possível ir mais longe e conseguiram com a sua determinação 
concretizar o seu sonho.
A todos e em particular aos que hoje prosseguem o sonho, bem-
-hajam!
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Manuel Frederico Tojal 
de Valsassina Heitor
 Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Vivemos tempos inéditos, em Portugal e no mundo, sobretudo no 
contexto da crise internacional emergente associada à situação epi-
demiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e pela 
doença COVID-19. Se é verdade que a incerteza e o desconheci-
mento sobre o futuro inundou as nossas rotinas diárias, não será 
menos verdade admitir que de forma também inédita em Portugal 
em tempos de crise, presenciamos um momento extraordinário de 
confiança dos jovens e das suas famílias na formação superior e nas 
suas instituições, bem como nas vantagens decorrentes da qualifica-
ção superior.
O número de candidatos e de estudantes já colocados no âmbito 
do concurso nacional de acesso ao ensino superior atingiu os valores 
mais elevados desde 1996. E estima-se que o número total de novos 
ingressos no ensino superior em ciclos de estudos iniciais, públicos 
e privados, atinja cerca de 95 mil novos estudantes neste novo ano 
letivo de 2020/21, enquanto foram cerca de 84 mil estudantes em 
2019.
Apesar de em 2020 e pela primeira vez em Portugal, metade dos 
jovens de 20 anos estarem a estudar no ensino superior (enquanto 
eram 40% em 2015 e menos de 30% em 2000), damos assim mais 
uma passo importante para atingir as metas para as quais Portugal 
se deve orientar no contexto Europeu, atingindo uma taxa média de 
frequência no ensino superior de 6 em cada 10 jovens com 20 anos 
até 2030 e garantir 40% de graduados de educação terciária na faixa 
etária dos 30-34 anos até 2023 e 50% em 2030. 
Mas este movimento tem de exigir muito mais do que atingir estas 
ou outras metas quantitativas, assim como alargar os níveis das qua-
lificações formais de toda a população. Exige garantir a qualificação 
ativa e efetiva da população, aprendendo mais, questionando mais 
e melhor, reduzindo o abandono escolar e abordando os principais 

desafios e oportunidades que, no atual contexto de Portugal na Eu-
ropa, se colocam aos portugueses na próxima década.
Incluo, neste debate, a necessidade de aprendermos mais para diver-
sificarmos e complexificarmos a estrutura da economia, impulsio-
nando os jovens a aprender, apreender e empreender, densificando 
rotinas de articulação entre a produção e difusão de novos conhe-
cimentos. Incluo também a exigência que a todos nos obriga de ga-
rantir padrões de evolução para uma economia mais sustentável e 
equilibrada em termos ambientais, valorizando as oportunidades da 
digitalização das nossas rotinas pessoais e profissionais. Mas incluo 
também, necessariamente, a necessidade de aprendermos mais para 
construirmos uma sociedade mais coesa, com vidas mais longas e 
mais felizes, partilhando melhor a distribuição da riqueza gerada e 
combatendo as desigualdades que persistem nas nossas sociedades, 
incluído entre jovens e idosos, ricos e pobres.
É neste contexto que pensar o Politécnico de Castelo Branco nos 
seus 40 anos e em associação com a comemoração dos 40 anos do 
ensino politécnico em Portugal, obriga a abordar os principais desa-
fios e oportunidades que, no atual contexto de Portugal na Europa 
e da crise sanitária que atravessamos, se colocam às instituições de 
ensino superior na próxima década. 
De facto, a evolução do Politécnico de Castelo Branco, juntamente 
com muitos dos outros politécnicos nestes 40 anos, representa bem 
os desafios associados à integração territorial de qualquer estratégia 
de ciência e inovação, designadamente em termos da diversificação e 
articulação dos ensinos politécnico e universitário. 
É oportuno fazer esse exercício, pois hoje vivemos um quadro novo 
para pensar a evolução da ciência e do ensino superior em Portugal 
no contexto europeu, sobretudo em termos da exigência crescen-
te de melhor articular políticas e estratégias para a coesão e para a 
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competitividade, para garantir um processo efetivo de convergência 
europeia até 2030. Este processo só terá sucesso com mais conheci-
mento, remetendo para a opção pública e certamente, para o pensa-
mento político respetivo, a garantia de considerar o conhecimento 
como um “bem público”, reforçando o seu papel de criação de mais 
e melhores empregos.  
Mas pensar esta problemática, equacionando em simultâneo estes 
quatro vetores (ou C’s; coesão, competitividade, convergência e co-
nhecimento), exige perceber o quadro temporal e espacial onde nos 
encontramos. É o momento para pensar a ciência e o ensino superior 
quando se perspetiva o desenvolvimento de um plano de recupera-
ção económico para a Europa para os próximos anos, juntamente 
com grandes opções financeiras para 2021-2027 e a preparação dos 
fundos estruturais para Portugal, assim como o arranque do novo 
quadro europeu de investigação e inovação (i.e., o Programa “Hori-
zonte Europa”) e o futuro do Programa ERASMUS+. Este quadro 
para o período pós-2020, leva-nos certamente a perceber as novas 
realidades para a ciência e o ensino superior e, portanto, também 
para o Politécnico de Castelo Branco no quadro do desenvolvimen-
to do ensino politécnico em Portugal.
Hoje sabemos que os últimos anos ficaram marcados pela retoma 
do processo de convergência efetiva para a “Europa do conhecimen-
to” e por um aumento efetivo da despesa total em I&D, pública e 
privada, a qual possibilitou que Portugal já seja considerado pela 
Comissão Europeia como um País “fortemente inovador” em 2020, 
evidenciando-se sobretudo a capacidade de inovação das nossas 
pequenas e médias empresas. Esta evolução foi conseguida em as-
sociação com a opção política de recuperar a confiança no sistema 
de ciência e tecnologia, juntamente com um esforço público de em-
prego de recursos humanos qualificados e de valorização da relação 
entre o conhecimento e a atividade social e económica, juntamente 
com a coesão territorial. 
Adicionalmente, temos de continuar o trajeto recente do aumento 
da despesa em I&D, alcançando um investimento global em I&D 

de 3% do PIB até 2030, com uma parcela relativa de 1/3 de despesa 
pública e 2/3 de despesa privada. Implica o esforço coletivo de au-
mentar 3,5 vezes o investimento privado em I&D, juntamente com 
a criação de cerca de 25 mil novos empregos qualificados no setor 
privado, assim como duplicar o investimento público em I&D até 
2030.
Neste quadro, penso ser importante refletir sobre a experiência acu-
mulada no ensino politécnico e considerar hoje os quatro principais 
desafios para pensar a ciência e o ensino superior em Portugal, para 
a próxima década. 
Primeiro, alargar a base social para a produção e difusão do conheci-
mento, o que passa por alargar a cultura científica da população, jun-
tamente com a penetração do ensino superior numa situação de for-
te pressão demográfica. Se hoje temos cerca de 110 mil jovens com 
18 anos a residir em Portugal e apenas formamos a nível superior 
cerca de metade, temos de conseguir evoluir na próxima década para 
alargar a penetração do ensino superior, beneficiando da responsabi-
lidade coletiva, de atores públicos e privados. A modernização e va-
lorização social do ensino politécnico, particularmente promovida 
desde 2016, assim como o Programa Nacional para o Alojamento de 
Estudantes do Ensino Superior, promovido nos últimos dois anos, 
vêm contribuir claramente para este objetivo. 
O desafio de alargar a base social da ciência e do ensino superior 
passa indiscutivelmente por um segundo desafio ao nível da mo-
dernização do processo de ensino/aprendizagem face a um processo 
crescente e acelerado de transformação digital da nossa sociedade e 
de conceção de novas práticas pedagógicas. Por outras palavras, este 
processo exige maior especialização e sobretudo maior diversifica-
ção institucional, sendo particularmente crítico ao nível das ofertas 
de formação inicial, graduação e pós-graduação, assim como ao nível 
das práticas e dos ambientes dentro da “sala de aula”. 
Este facto só pode representar uma oportunidade única para o sis-
tema politécnico, exigindo uma vez mais a responsabilidade cole-
tiva em colaboração com empregadores para modernizar e alargar 
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a atual oferta. Uma atenção especial deve ser dedicada à relativa 
diversificação (incluindo processos de “re-skilling”) e, sobretudo, à 
especialização (i.e., “up-skilling”) da oferta formativa, atraindo no-
vos públicos, designadamente adultos, e garantindo mais formação 
ao “longo da vida”. Mais uma vez, no caso específico da oferta do 
Politécnico de Castelo Branco exige continuar a reforçar o crescente 
impacto das formações curtas de âmbito superior no desenvolvi-
mento das regiões, designadamente em termos da sua inserção com 
a modernização sistemática dos serviços e indústria, assim como do 
sector agroindustrial.
Mas a ubiquidade das comunicações e da internet móvel, a capaci-
dade de processar dados e a relativa massificação de formas de “inte-
ligência artificial” e/ou de comunicar resultados do processamento 
de grandes quantidades de informação (i.e., “big data analytics”), 
exigem a modernização dos processos de ensino/aprendizagem 
num quadro de diversificação e especialização institucional. Estes 
objetivos beneficiam da massificação na utilização de novas tecnolo-
gias e devem ser concretizados nas instituições científicas e de ensino 
superior, naturalmente incluindo os politécnicos. Exige, certamen-
te, a responsabilidade de estimular a criação de novos empregos, 
partilhando essa responsabilidade com a transformação do ensino 
superior.
Mas deve ainda ficar claro que diversificar e especializar o processo 
de ensino/aprendizagem passa, necessariamente, por diversificar as 
formas de “fazer” ciência. Inclui o incentivo, em curso, ao estímulo 
de atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) baseadas na 
experiência (i.e., “experience or practice based research”), claramente 
orientadas para a inovação no setor produtivo, social ou artístico e 
para o desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional. Inclui, por 
exemplo, o reforço da prática de I&D no ensino politécnico em es-
treita colaboração com empregadores púbicos e privados, incluindo 
os sectores da hospitalidade e serviços, assim como o sector agroin-
dustrial e, necessariamente, os cuidados de saúde. 
O terceiro desafio surge no contexto das próprias instituições e da 

absoluta necessidade de estimular a triangulação que emerge entre 
“conhecimento, educação e emprego”. Mais uma vez, a inserção ter-
ritorial do Politécnico de Castelo Branco estimula a ligação crítica 
entre ensino e a investigação baseada na experiência, reforçando a 
sua ligação à indústria e serviços, assim como ao sector das adminis-
trações públicas locais. Adicionalmente, o estímulo à criação de for-
mações pós-graduadas de âmbito profissionalizante virá certamente 
reforçar elementos críticos de relacionamento institucional entre 
empregadores, investigadores e educadores. 
Por fim, o quarto desafio será sempre o do contexto europeu e da in-
ternacionalização. O facto de estarmos na perspetiva da fixação das 
grandes opções financeiras para a Europa para 2021-2027, incluin-
do o arranque do novo quadro europeu de investigação e inovação 
(i.e., o Programa “Horizonte Europa”), deve servir de estímulo para 
promover e aprofundar novas redes europeias de ensino superior em 
estreita articulação com atividades de investigação e inovação, desig-
nadamente valorizando o nosso posicionamento no mundo, da nos-
sa janela atlântica à relação única que temos ou que podemos vir a ter 
no desenvolvimento da relação da Europa com África e com a Amé-
rica Latina. Mas, internacionalizar não é apenas fomentar a atracão 
e mobilidade de recursos humanos, devendo cada vez mais incluir o 
desenvolvimento institucional conjunto, incluindo o recrutamento 
conjunto de docentes e investigadores e o desenvolvimento de pro-
gramas de I&D a nível internacional.
A análise da experiência dos 40 anos do ensino politécnico em Por-
tugal e, em particular, do Politécnico de Castelo Branco, no âmbi-
to destes quatro desafios mostra claramente que a coevolução da 
formação de capital humano e da capacidade de investigação e de 
inovação nas suas diversas formas (académica, translacional e apli-
cada) é fundamental para promover a capacidade de absorção que 
Portugal precisa de aprofundar para continuar a melhorar a qualida-
de de vida de toda a sociedade de forma eficaz, convergindo para a 
“Europa do conhecimento”. 
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Mariana Pereira de Sousa
 Diplomada da Escola Superior de Artes Aplicadas

Mas porquê Castelo Branco? Em primeiro lugar, é impor-
tante referir que fui aluna de Canto. Penso que é muito 
importante escolher professores que nos inspirem e com 
os quais nos identifiquemos, uma vez que vamos ter aulas 
individuais com os mesmos. Foi essa a primeira premissa. 
A segunda foi também o que me fez não ficar no Porto: 
o estudar numa cidade que não a minha. O sair da minha 
zona de conforto, o viver sozinha pela primeira vez. Enfim, 
tudo isso me fez crescer muito e estes dois fatores foram 
realmente os “de peso”.
Entrei na ESART pela primeira vez em maio de 2012. Vim 
do Porto para fazer os pré-requisitos. O cheiro a campo, a 
paz, a calmaria fizeram-me ficar rendida, em primeira ins-
tância, à pacata cidade de Castelo Branco. 
O meu percurso desenrolou-se com altos e baixos, como 
toda a gente, mas foram os momentos de crescimento, de 
amizade, de confraternização, que prevaleceram. 
Relembro vários acontecimentos que ficaram marcados na 
memória… 
Uns mais sérios, como a vinda do Exº. Senhor Presiden-
te da República, em 2015. Fui chamada a cantar o Hino 

Nacional, “A Portuguesa”, para a comunidade do IPCB, 
acompanhada pela Professora Natália Riabova, o que foi, 
sem dúvida, especial. No final desse mesmo ano, termino a 
minha licenciatura e, para grande felicidade minha, recebo 
a bolsa de mérito do IPCB, pela melhor média da ESART. 
Uns mais divertidos, como fazer parte da praxe académi-
ca. (Experimentar a temperatura dos chafarizes da cidade 
inteira? Check!). Existe um espírito de comunidade e de 
união muito grandes quando, no último dia de aulas, se fes-
teja o “enterro do caloiro”. Quer se seja adepto da praxe ou 
não, é impossível não sentir aquele calor humano, as vozes 
e as guitarras das tunas ecoando no ar, o cheiro quente da 
cidade, os abraços… 
Concluí o mestrado em junho de 2018, depois de 6 anos 
aliada a uma instituição que me deu muito. Uma insti-
tuição que deixou um marco importante na minha vida. 
Cresci enquanto artista, mas também enquanto pessoa. 
Em 2012 escolhi o IPCB como a minha casa e voltaria a 
escolhê-lo. Pelas pessoas, pelos professores de excelência, 
pela qualidade de vida, pela cidade que sabe receber. Por 
Castelo Branco. 
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Paulo Alexandre Bernardo Fernandes
 Membro do Conselho Geral do Instituto Politécnico 
 de Castelo Branco
 Presidente da Câmara Muncipal do Fundão

IPCB continuar a edificar Futuros

A fundação, em 1980, do Instituto Politécnico de Castelo 
Branco constituiu um dos factos que mais contribuiu para 
o fortalecimento da coesão cultural e da afirmação da iden-
tidade educativa desta região interior de Portugal entre a 
Gardunha, o Tejo, o Pinhal e a Raia que a vetusta cidade 
albicastrense centra. 
Passados que foram quarenta anos da sua criação, a Insti-
tuição cresceu e destaca-se, nos nossos dias, como uma pla-
taforma insubstituível de emissão, transmissão e elabora-
ção de conhecimentos solidificados nas áreas ministradas 
nas suas Escolas: Agrária, de Artes, de Educação, de Saúde, 
de Gestão e de Tecnologia, fundamentais para o futuro 
deste território. O IPCB é hoje uma casa de saberes aber-
ta ao mundo que soube, de um modo exemplar, manter a 
sua função primeva: a ligação à comunidade, cumprindo 
sonhos, unindo saberes e afirmando vontades. No IPCB 
conjugam-se as artes da terra e com as artes do espírito, os 
saberes do corpo, com os mistérios e desafios da ciência e 
da tecnologia.
O Município do Fundão tem no Instituto Politécnico de 
Castelo Branco um dos seus principais parceiros na im-
plantação da sua estratégia de desenvolvimento que, entre 
outras coordenadas como a junção ente tradição e moder-
nidade, passa pelo crescimento e modernização da   ati-

vidade agrícola e da introdução das novas tecnologias no 
mundo profissional. O território do Fundão encontra-se 
hoje em constante mutação e expressa, a par de uma histo-
ricidade singular, numa certeza de futuro das suas comuni-
dades que anula todas as negatividades associadas à palavra 
interioridade e a ligação e internacionalização dos nossos 
saberes e produtos.
Politécnico, etimologicamente, radica no grego polútek-
nos ‘hábil em várias artes’, juntando polis- cidade e técnico- 
adjetivo relativo a uma arte, profissão, ofício ou ciência. O 
Fundão é um território politécnico, de inovação ao serviço 
do desenvolvimento sustentado em práticas que juntam 
sempre o material com o imaterial, a política com a técnica.
Afirmava o grande pedagogo e mestre Paulo Freire que 
“quanto mais enraizado na minha localidade, tanto mais 
possibilidades tenho de me espraiar, me mundializar. Nin-
guém se torna local a partir do universal. O caminho exis-
tencial é inverso”. Nesta perspetiva, a articulação entre as 
comunidades locais-regionais e a cidadania global afirma-se 
como um dos principais desígnios do IPCB, esbatendo as 
muralhas e as fronteiras da polis e atingindo os horizontes e 
os ritmos dos saberes do e para o mundo afirmando e respei-
tando a sua diversidade.
Parabéns IPCB pelo seu quadragésimo aniversário.
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Pedro Miguel de Jesus Calado 
Dominguinhos
 Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos
 Superiores Politécnicos

Celebrar 40 anos numa instituição de ensino superior sig-
nifica perceber se o caminho percorrido fez sentido e, aci-
ma de tudo, que foco deve ser perseguido para alcançar a 
sua missão.
O Politécnico de Castelo Branco pode orgulhar-se do seu 
percurso de quatro décadas. Os milhares de jovens e menos 
jovens que ajudou a qualificar, os projetos de investigação e 
extensão que concretizou, a par da promoção de equidade 
e justiça social que promoveu são provas suficientes que a 
missão para a qual foi criado está amplamente concretiza-
da. Mas também a região se pode orgulhar do seu Politéc-
nico. O IPCB soube interpretar cabalmente o seu papel de 
força motriz no ecossistema regional de inovação. Qualifi-
cou a população e, desta forma, melhorou as competências 
e promoveu a competitividade das empresas, desenvolveu 
o conhecimento e a tecnologia e foi capaz de criar projetos 
de transferência para o tecido económico e social, facilitan-
do o processo de inovação, ao mesmo tempo que contri-
buiu de forma decisiva para igualdade de oportunidades e 
inclusão social.
Chegados aos 40 anos, o Politécnico de Castelo Branco 
mostra uma vitalidade invejável, cada vez mais comprome-
tido com a região e com as necessidades da população, re-
forçando o seu papel central na quadrupla hélice regional. 
Fá-lo com a convicção que, mais importante que no curto-
-prazo, as organizações devem assegurar a sua sustentabili-

dade. A capacidade de atração de estudantes, o seu posicio-
namento central nos clusters das tecnologias de informação 
e agroindustrial, bem como nas artes e promoção da qua-
lidade de vida e saúde, particularmente relevante na região 
onde está inserido, constituem ingredientes essenciais para 
que toda a comunidade se sinta confiante no seu futuro. O 
IPCB está alinhado com a região e com as suas gentes, mas 
com uma visão internacional, sendo capaz de atrair cente-
nas de jovens que facilitam a criação de uma comunidade 
intercultural, ao mesmo tempo que se assume como agente 
transformador no processo de criação de maior coesão e 
desenvolvimento territorial.
Presto, pois, uma homenagem sentida a todos os membros 
da comunidade académica do Politécnico de Castelo Bran-
co, quer os atuais quer aqueles que nestas quatro décadas 
o ajudaram a crescer. Agradeço o contributo significativo 
para o desenvolvimento e afirmação do ensino politécni-
co a nível nacional e internacional. Parabéns ao Instituto 
Politécnico de Castelo Branco pelo seu quadragésimo ani-
versário. 
Estou confiante na capacidade dos dirigentes, professores, 
trabalhadores não docentes, estudantes e diplomados, e 
atores do território para continuarem a desenvolver um 
projeto estruturante e sustentável para a região e para o 
país, que dignifica o Ensino Politécnico.

40 anos com a região e com um futuro promissor no horizonte
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Sílvia Filipa Alves Beato Salvador
 Diplomada da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias

Chamo-me Sílvia Beato Salvador, sou médica no serviço de ur-
gência, do Centro Hospitalar e Universitário do Porto. Iniciei 
o meu percurso académico no ensino superior no ano de 2001, 
quando entrei na ESALD para frequentar a Licenciatura em 
Análises Clínicas e de Saúde Pública, sendo que terminei o cur-
so em 2006. Durante estes anos como estudante no IPCB tive 
acesso às bibliotecas de todas as escolas do IPCB onde fazia os 
trabalhos e estudava. O curso estava muito bem organizado com 
disciplinas teóricas, práticas e teórico-práticas que nos davam 
um bom suporte para o mercado de trabalho e para prosseguir 
para outros graus académicos, se fosse esse o interesse. Com esta 
formação consegui obter um estágio no último ano do curso, no 
Laboratório de Virologia do CHUC, onde realizei o meu pro-
jeto de final de curso, o qual deu origem a duas publicações in-
ternacionais. Terminada a licenciatura e com a possibilidade de 
ficar como docente na ESALD iniciei o mestrado em Ciências 
Biomédicas no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, da 
UNL, tendo obtido novos conhecimentos e consolidado outros 
já obtidos anteriormente. Terminei o mestrado com uma tese 
na área da parasitologia tendo sido incentivada para seguir para 
doutoramento na mesma área e no mesmo Instituto. Ao mesmo 
tempo, em 2009, concorri ao Mestrado Integrado em Medici-
na, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, tendo 
conseguido entrar. No início desta nova etapa pedi equivalência 

a algumas unidades curriculares, tendo sido aceite na maior parte 
delas pois o currículo ensinado na ESALD era muito semelhante 
a algumas UC’s na faculdade de Medicina, tendo terminado o 
mesmo em 2016. Concorri a uma bolsa de doutoramento pela 
FCT, com o projeto desenvolvido para o doutoramento, a qual 
obtive, tendo terminado o Doutoramento em Ciências Biomé-
dicas, especialidade de Parasitologia em 2017. Desde 2017 que 
frequentei ainda algumas pós-graduações na área da medicina 
para melhoramento dos conhecimentos neste campo.
Do ponto de vista profissional desde 2006 até 2019 que fui do-
cente convidada na ESALD, onde lecionei na licenciatura em 
Análises Clínicas e de Saúde Pública posteriormente denomi-
nada de Ciências Biomédicas Laboratoriais e na licenciatura em 
Fisiologia Clínica, tendo acumulado a profissão médica desde 
2016 até à atualidade, exercendo em meio hospitalar público e 
privado a profissão. Também fui preletora em diferentes congres-
sos nacionais e internacionais desde a área das análises clínicas e 
de saúde publica, parasitologia, epidemiologia entre outras.
Durante todo este percurso foi importante a minha formação 
base lecionada na ESALD pois a mesma proporcionou-me co-
nhecimentos importantes para o restante percurso académico, 
porque como o processo de aquisição de conhecimento é contí-
nuo, a base é de elevada importância para o sucesso. 
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Tiago Alexandre dos Santos Diniz
 Presidente da Federação Nacional das Associações 
 de Estudantes do Ensino Superior Politécnico

A FNAEESP - Federação Nacional de Associações de 
Estudantes do Ensino Superior Politécnico – parabeni-
za o Instituto Politécnico de Castelo Branco, doravante 
designado IPCB, pelo seu 40º aniversário, destacando o 
trabalho desenvolvido em prol da comunidade académi-
ca e local.
O Instituto destaca-se pela formação que oferece, pela 
forte promoção da economia local e pela sua irreverência. 
Neste último, salienta-se o processo de reestruturação or-
ganizacional do Politécnico – um plano que prevê uma 
reafirmação da Instituição a nível regional e nacional, 
assim como melhorias na qualidade vida da comunidade 
académica. Este ano é, desde já, marcado pela forte con-
vicção de necessidade de mudança e planeamento estraté-
gico para a capacitação do Instituto.

A par disso, os 40 anos do IPCB são marcados pela con-
solidação da relação entre o próprio Instituto e os seus 
estudantes, tendo subjacente uma relação sólida com a 
FNAEESP. A presente relação tem vindo a ser fortale-
cida pelas diferentes dinâmicas e parcerias estabelecidas, 
promovendo as melhores condições para os estudantes 
do ensino superior e, consequentemente, do Politécnico 
de Castelo Branco. 
Assim, quer a Federação felicitar novamente o IPCB pelo 
seu 40º aniversário, deixando o mais profundo agradeci-
mento a todos os envolvidos no trabalho que têm vindo 
a realizar no âmbito da sua Instituição em prol de toda a 
comunidade académica.
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Vitor Manuel da Silva Santos
 Presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico 
 de Castelo Branco
 Professor Catedrático do Instituto Superior 
 de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa

Antes de mais, uma saudação ao Senhor Presidente do IPCB, 
Prof. António Fernandes, e uma mensagem de felicitações a 
esta instituição pelo seu 40º aniversário. Expresso ainda os votos 
de um futuro promissor em prol do ensino, da investigação e 
da transferência de conhecimento visando o desenvolvimento 
inclusivo desta região e do país.
Portugal, um dos países mais antigos do mundo, consolidou ao 
longo dos séculos uma unidade cultural, sociológica e política 
que constitui uma das suas marcas distintivas. Porém, a geografia, 
a história, a economia, a demografia e, muitas vezes, as próprias 
políticas públicas, contribuíram para a existência de profundas 
assimetrias de desenvolvimento e ocupação territorial. 
Deve sublinhar-se que as assimetrias territoriais não são apenas 
uma situação injusta para as populações residentes nos territórios 
de baixa densidade. Na verdade, as assimetrias regionais geram 
custos de congestionamento nas infraestruturas instaladas no 
litoral que exigem continuamente novos investimentos e, por 
outro lado, contribuem para a existência de uma insuficiente 
procura dirigida às infraestruturas instaladas no interior com 
impactos no aumento dos seus custos unitários de utilização. A 
conjugação destes dois efeitos penaliza, de forma expressiva, a 
competitividade de todas as regiões e da economia nacional no 
seu conjunto.
Os constrangimentos orçamentais crescentes e a evolução 
negativa da procura de alunos em consequência das tendências 
demográficas suscitam preocupações compreensíveis e uma 
reflexão profunda sobre a reforma das instituições do ensino 
superior.
Parece existir um grande consenso sobre a necessidade de inverter 
este círculo vicioso em prol de um processo de crescimento 
mais inclusivo. As infraestruturas de I&D e as instituições de 
ensino superior, em cooperação com as autarquias e outras 

entidades públicas, as empresas, as associações empresariais, 
culturais ou de âmbito social deverão ter um papel central neste 
processo colocando o conhecimento e a formação ao serviço do 
desenvolvimento dos territórios de baixa densidade. 
A internacionalização das instituições do ensino superior é uma 
dimensão estratégica com reflexos na mobilidade de estudantes 
e professores, na capacidade de participar em redes globais 
do conhecimento e desenvolver e assegurar o financiamento 
internacional de projetos de I&D, permitindo ainda que as IES 
sejam protagonistas ativos na dinamização de ecossistemas de 
empresas inovadoras de base tecnológica. A internacionalização do 
ensino superior é uma tendência que se verifica à escala global que 
tem sido acompanhada pelas instituições portuguesas. A OCDE 
estima que o número de estudantes internacionais crescerá de 4,5 
milhões em 2012 para cerca de oito milhões em 2025.
Naturalmente que a viabilização destas estratégias implica que 
as regiões estejam dotadas dos instrumentos de política pública 
adequados bem como das parcerias institucionais que podem 
corporizar novas dinâmicas de desenvolvimento regional. E, 
nesta perspetiva, as instituições de ensino superior podem 
ser protagonistas centrais neste processo. Aliás, o IPCB é um 
caso de sucesso sustentável que, ao longo dos seus 40 anos de 
existência tem sido uma instituição portadora de novos futuros. 
A criação do IPCB marcou um ponto de viragem na dinâmica 
de desenvolvimento do interior do país com impactos positivos 
na competitividade da cidade de Castelo Branco e da sua área 
envolvente e com reflexos na sua capacidade para atrair pessoas e 
atividades. Após este caminho percorrido com sucesso, estamos 
convictos que o IPCB vai continuar a ser um protagonista 
comprometido com os novos desafios do futuro e ao serviço de 
um processo de desenvolvimento mais inclusivo e equilibrado.

IPCB: uma história de sucesso e um futuro promissor
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A visão interna
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Ana Maria Batista Oliveira Dias Malva Vaz
 Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco  
 de 2005 a 2009
 Primeira Diretora eleita da Escola Superior de Saúde
 Dr. Lopes Dias

Ao comemorarmos quatro décadas de história institucional te-
mos fortes razões para olharmos o caminho trilhado e nos or-
gulharmos do percurso traçado pelo Instituto Politécnico de 
Castelo Branco. Ao longo destes quarenta anos, o IPCB teve um 
trajeto marcado por uma grande vontade de crescer em número 
e de se consolidar em qualidade. Sempre atento às especificidades 
locais do seu território de implantação, aos contextos económico 
e empresarial regionais mais amplos e às dinâmicas demográfica 
e social que têm vindo a caraterizar a sociedade portuguesa du-
rante este período, o IPCB optou por se assumir sempre como 
um dos mais ativos agentes de mudança, em Castelo Branco e no 
interior-centro de Portugal. 
Tal atitude adquiriu forma no esforço que desenvolveu para 
melhor conhecer o perfil de interesses do seu público alvo, na 
procura substantiva de novos conceitos e novas experiências for-
mativas e na melhoria permanente da sua oferta académica. Pela 
criação progressiva das suas 6 escolas superiores, dirigidas a um 
espectro muito diversificado de saberes, mas simultaneamente 
voltadas para áreas de enorme interesse para o desenvolvimen-
to da região e do país, o IPCB conseguiu trazer para a primeira 
linha uma elevada procura dos seus cursos, criando assim condi-
ções para que um maior número de jovens cidadãos tivesse acesso 
a uma formação superior de qualidade.
A dignificação do ensino superior na região foi conseguida pelo 
IPCB que paulatinamente se foi afirmando como instituição re-
conhecida e referenciada a nível nacional e internacional. Uma 
expressão institucional que resultou de um trabalho coletivo 
continuado, envolvendo toda a comunidade académica e na qual 
se empenharam os seus responsáveis máximos, dirigentes inter-
médios, docentes, restantes colaboradores das suas escolas e estu-
dantes. Todos eles movidos por um elevado sentido de responsa-
bilidade e com a convicção de que, mesmo com poucos recursos, 

era possível fazer muito sem pôr em causa o rigor e a excelência 
da gestão pública. Existiu sempre, ao longo de todo este tempo 
um foco operativo centrado na necessária resolução das muitas 
situações emergentes do dia-a-dia. Contudo, nunca essa atenção 
ao imediato nos ofuscou ou levou a perder de vista um horizonte 
estratégico de médio e longo prazo que sempre norteou toda a 
nossa ação e pautou cada um dos nossos gestos.
Os problemas, as dificuldades e os constrangimentos que tam-
bém fizeram parte do percurso de vida desta instituição nunca 
nos impediram de dar resposta a todos os desafios que lhe foram 
sendo colocados em cada momento, o que só se tornou possí-
vel graças à vontade, à dedicação e ao envolvimento de toda a 
comunidade académica. Recordo de forma mais objetiva e par-
ticular o período em que se concretizaram importantes ações e 
reestruturações que em cada um dos seus momentos ocuparam 
lugar prioritário na vida do IPCB ajustando-o ao seu tempo, mas 
acima de tudo preparando-o para enfrentar o futuro. Destaco a 
implementação do processo de Bolonha; avaliação do IPCB pela 
Associação Europeia de Universidades; instalação do sistema de 
avaliação de desempenho – SIADAP; criação de um sistema de 
gestão da qualidade; instituição do regime de acesso ao ensino 
superior para os maiores de 23 anos; a instituição dos cursos de 
especialização tecnológica – CET; adequação dos estatutos do 
IPCB ao novo quadro jurídico redefinido pelo RJIES.
A matriz identitária do IPCB carateriza-se hoje por um ensino 
de inquestionável qualidade, investigação orientada para o tecido 
social, económico e empresarial, oferta de serviços à comunidade 
cobrindo áreas de necessidade centrais, parcerias com estruturas 
autárquicas, sociais e culturais e um posicionamento de topo no 
contexto da internacionalização institucional.
Cabe agora a cada um de nós a missão de continuar e manter vivo 
o trabalho que foi desenvolvido nestes primeiros quarenta anos.
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António Augusto Cabral Marques 
Fernandes
 Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco

Comemorar os 40 anos do IPCB é reconhecer a importância histó-
rica da sua criação e, com a mais elementar justiça, é sublinhar a traje-
tória positiva do seu desenvolvimento bem como os contributos es-
pecialmente significativos decorrentes da sua existência e afirmação. 
O IPCB é uma referência incontornável, rigorosa e interventiva, no 
desenvolvimento da região, e do país.
A melhoria do nível de qualificação dos jovens e menos jovens, a 
intensificação da investigação científica e do nível tecnológico da 
economia regional, com reflexos na inovação empresarial e no refor-
ço da empregabilidade em sectores especializados, a capacidade de 
promoção da equidade social, conseguida com a oportunidade de 
acesso à qualificação dada a tantos jovens, a recente consolidação do 
percurso de internacionalização, onde se atingiu, nos dois últimos 
anos letivos, a capacidade máxima de acomodação de estudantes in-
ternacionais, a consolidação interna na organização dos processos 
e no cumprimento dos procedimentos regulamentares, são, entre 
outros, exemplos marcantes que conferem ao IPCB capacidade para 
assumir um papel vital e determinante enquanto agente construtor 
do desenvolvimento social e económico sustentável, que se somam 
à sua atividade formativa, científica, tecnológica, investigativa e cul-
tural.
Passados 40 anos o desafio e as oportunidades que se colocam à Ins-
tituição são os de sempre: adaptar e concretizar a sua missão aos estí-
mulos resultantes do contexto em permanente mudança. E o IPCB 
tem conseguido adaptar-se e afirmar-se. Quatro principais aspetos 
recentes permitem sublinhar essa afirmação e pensar o IPCB para 
a próxima década. 
No quadro da crise sanitária que atravessamos, o IPCB demonstrou 
capacidade na adaptação e transformação digital que permitiu, com 
sucesso, o funcionamento da sua atividade nas diferentes valências. 
Demonstrou igualmente capacidade no regresso, desejado, ao mo-

delo de ensino presencial, adotando medidas amplamente divulga-
das, compreendidas e cumpridas por toda a comunidade.
A afirmação do IPCB no determinante papel que tem ao nível do 
alargamento da base social para a produção e difusão do conheci-
mento é outro aspeto que merece referência. Nos últimos dois anos, 
é indiscutível a crescente notoriedade da Instituição, no contexto re-
gional, nacional e internacional, tanto ao nível da investigação como 
do aumento constante de estudantes, nacionais e internacionais, e 
nos diferentes níveis de formação. A par do crescimento do número 
total de estudantes, que atinge 500 estudantes em dois anos, a di-
versificação de formações em cooperação com outras organizações é 
um exemplo concreto da capacidade do IPCB para evoluir e estar na 
linha da frente, com particular destaque em atividades de formação, 
investigação e desenvolvimento baseadas na experiência e focadas na 
inovação em diferentes setores de atividade.
A par destes resultados positivos, o equilíbrio financeiro do IPCB, 
conseguido no ano em que celebra o seu 40º aniversário, é motivo 
de orgulho para uma instituição que pediu, ano após ano, um refor-
ço orçamental correspondente ao seu défice anual, e que ascendeu a 
valores superiores a um milhão e meio de euros por ano. Em 2020 
essa angústia não existe.     
Por último, o Conselho Geral do IPCB aprovou, recentemente, 
por uma maioria superior a 2/3 dos seus conselheiros, a proposta de 
reestruturação organizacional que visa a constituição de nove depar-
tamentos transversais a toda a instituição e a associação dos mesmos 
em quatro novas Escolas. É um processo de transformação orga-
nizacional que alicerça a Instituição para o futuro. É um processo 
exigente, que obriga à mobilização coletiva, numa responsabilidade 
onde ninguém fica de fora e onde todos devem ser capazes de unir 
recursos, vontades e ambições.
Parabéns IPCB!
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António Mendes Pinto
 Segundo Diretor eleito da Escola Superior de Gestão
 de Idanha-a-Nova

Começar por dar os parabéns ao IPCB pelos seus 40 anos de ati-
vidade. 
Certamente que muitos foram os momentos de referência nesta 
sua já longa e rica história. No entanto, gostaria de fazer uma es-
pecial referência para aquela que terá sido uma das fases de maior 
relevância da sua história mais recente.
Nos últimos anos da primeira década dos anos dois mil, na sequên-
cia da publicação do RJIES (Lei n.º 62/2007 de 2007-09-10), foi 
necessário adaptar os estatutos do IPCB e naturalmente de todas 
as Unidades Orgânicas a esta nova legislação.
Todos os órgãos foram eleitos e os seus estatutos aprovados, tendo 
o processo decorrido de forma pacífica.   
Foi ainda necessário adaptar toda a formação ao “Processo de Bo-
lonha”, passando as licenciaturas, na sua maioria, a ser lecionadas 
em 3 anos.  Ocorreram alterações profundas nas estruturas dos 
cursos, nos conteúdos programáticos das unidades curriculares e 
na metodologia de ensino-aprendizagem. 
Um dos grandes desafios consistiu na aprovação pelas ordens 
profissionais da adequação dos cursos para o exercício, por parte 

dos diplomados do IPCB, das profissões por elas regulamentadas. 
Referência para as parcerias celebradas com algumas ordens, com 
destaque para a OCC (Ordem dos Contabilistas Certificados) e 
a OSAE (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução).
Esta foi uma fase de profundas alterações que o IPCB soube ul-
trapassar, fruto do forte empenho de todos os seus colaboradores 
docentes, não docentes e discentes.
Presentemente, no processo dinâmico de consolidação e reorgani-
zação, o IPCB está a enfrentar novos e importantes desafios. 
Urge adaptar o seu funcionamento à nova realidade do sistema 
de ensino por forma a dotar o IPCB com os adequados fatores de 
competitividade que lhe assegurem a sua sustentabilidade científi-
ca, económica e financeira e, em particular, a sua ligação ao meio 
empresarial através da prestação de serviços de investigação e de 
consultoria nas diversas áreas científicas do IPCB.
Mais do que nunca, o IPCB deve estar unido. Só assim será pos-
sível criar uma IES sólida com um papel relevante no sistema de 
ensino superior em Portugal.
Parabéns ao IPCB e a toda a comunidade académica.
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Armando Lopes Ramalho
 Primeiro Diretor Eleito da Escola Superior 
 de Tecnologia de Castelo Branco

Partilho com o Instituto Politécnico de Castelo Branco vinte e 
cinco anos da sua história. Neste tempo que partilhámos, muito 
aprendi e posso dizer com orgulho que, de alguma forma, partici-
pei na sua construção. Também ensinei algumas coisas…
A forma abnegada com que me entrego, quando acredito, e o es-
pírito de missão com que me empenho, mesmo quando duvido, 
fizeram com que estes vinte e cinco anos tenham sido intensos e 
preenchidos.
Foram muitas as batalhas em que participei em prol da nossa insti-
tuição. Celebrei as vitórias, mas também aceitei as derrotas. Todas 
elas fazem parte da nossa história. Exibo com orgulho as cicatrizes 
que me foram infligidas. Estive lá, no dia de “São Crispim”.
Confesso que em algumas, poucas vezes, também me desinteressei. 
Porém, esses fugazes momentos de desencantamento terminaram 
sempre comigo “a correr atrás do americano”. 
O IPCB cresceu imenso nas últimas décadas. Passou de três para 
seis escolas. Cresceu em número de alunos, de docentes e não 
docentes. Adequou as formações ministradas às alterações legis-
lativas, de certificação e de acreditação. Internacionalizou-se nas 
suas múltiplas vertentes. Aumentou em quantidade e qualidade os 
resultados da sua investigação. Promoveu a qualificação dos seus 
trabalhadores docentes e não docentes. Participou no desenvolvi-
mento regional e na fixação de quadros qualificados, atenuando os 
efeitos das assimetrias estruturais. Contribuiu para o desenvolvi-
mento tecnológico de empresas e organizações. Promoveu a cria-

ção e a difusão do conhecimento tecnológico, artístico e cultural. 
Criou o ambiente institucional adequado para o desenvolvimento 
da sua missão. Normalizou o seu funcionamento, tem processos 
bem definidos e institucionalizados. Já não necessita de desper-
diçar energias em vãs batalhas pelo cumprimento regulamentar 
e estatutário. A estratégia e o plano de ação institucional são de-
vidamente escrutinados e aprovados pelos órgãos estatutários. Os 
interesses coletivos sobrepõem-se aos interesses sectoriais e indivi-
duais. Tal como numa orquestra, o IPCB consegue ser superior à 
soma das suas partes. Não tem elementos insubstituíveis, vale pela 
coletividade. Quarenta anos, tornou-se adulto!
Atualmente, a dinâmica das transformações tecnológicas e sociais 
aceleram a obsolescência das formações e do conhecimento, exi-
gindo cada vez mais à sociedade em geral, em particular às institui-
ções de ensino superior. O IPCB saberá conservar a vitalidade e o 
entusiasmo no cumprimento da sua missão. Para isso, é determi-
nante estimular a renovação das suas gentes e das ideias para man-
ter a dinâmica de criação e partilha do conhecimento, necessária 
para a globalização da formação. O IPCB faz parte do subsistema 
de ensino superior que procura a valorização económica do co-
nhecimento, não se limitando a transmiti-lo, ensina a fazer. Segu-
ramente participará na criação das profissões do futuro, ensinando 
a fazer o que ainda não se faz, nem se fez.
Pelo que foste, pelo que és e seguramente serás, Parabéns IPCB!
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Carlos Manuel Leitão Maia
 Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco 
 de 2009 a 2018
 Diretor da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias 
 de 2003 a 2009

Presidi ao IPCB entre setembro de 2009 e maio de 2018. Quase 
9 anos! 
Estavam as instituições de ensino superior em fase de adaptação ao 
Regime Jurídico aprovado em 2007, e ao novo estatuto da carreira 
docente, aprovado em 2009, quando em 2011 a situação econó-
mica e financeira do país obrigou a um pedido de resgate. O re-
curso à Troika (UE, FMI e BCE) traduziu-se em severas restrições 
praticamente a todos os setores. Os elevados níveis de desemprego 
conduziram à ideia de que a titularidade de um curso superior não 
constituía uma mais valia, passando a verificar-se uma redução da 
procura das instituições. O financiamento sofreu reduções a que 
nunca se tinha assistido. As dotações iniciais do IPCB provenien-
tes do Orçamento de Estado sofreram cortes de 27,2% (!) entre 
2010 (18.652.386 euros) e 2012 (13.568.259 euros). Para além da 
compreensão, face às inevitáveis medidas de contenção que foi ne-
cessário implementar, toda a comunidade académica demonstrou 
sempre determinação e vontade de querer fazer mais e melhor.
Foi esse envolvimento que permitiu que o corpo docente a tempo 
inteiro habilitado com o grau de doutor evoluísse de 24% em 2009 
para 75% em maio de 2018. É justo salientar esta evolução, porque 
apesar do apoio por parte do IPCB, um número significativo de 
docentes concluiu os seus programas de doutoramento mantendo 
grande parte das atividades letivas e de investigação.
A partir de 2013, ano após ano, aumentou o número global de 
alunos admitidos, mesmo quando houve menos candidatos do 
que vagas a nível nacional. A internacionalização constituiu outra 
aposta. Em 2018 estudavam no IPCB jovens de 38 países, de 4 
continentes. Após anos intensos de preparação com o Politécnico 
de Macau, a partir de 2017 passou a ser lecionada conjuntamente a 
licenciatura em Ensino da Língua Chinesa como língua Estrangei-
ra, e a partir de 2018 a licenciatura em Português, com os alunos 
da Região Administrativa Especial de Macau a virem frequentar o 
2º ano dos cursos ao IPCB, na ESE.

Foram criadas cinco novas unidades de investigação e desenvolvi-
mento o que, a juntar à única existente-CERNAS, permitiu mobi-
lizar mais de 100 investigadores.
De salientar a construção de três importantes infraestruturas. 
Em 2013, o Centro de Investigação em Zoonoses. Inaugurado 
em 21.05 pelo Ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato. Em 
2014, o bloco pedagógico da ESART. Após se ter desbloqueado 
politicamente o impasse que se mantinha há anos, foi determinan-
te a Câmara Municipal de Castelo Branco, à época presidida por 
Joaquim Morão, ter assegurado o financiamento correspondente à 
contrapartida nacional. Inaugurado em 02.12, pelo Primeiro Mi-
nistro, Pedro Passos Coelho. Em 2015, o Centro de Biotecnologia 
de Plantas da Beira Interior. Um desafio lançado pelo Presidente 
da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes. Fomos a ou-
tros lugares do mundo ver bons exemplos, e a obra concretizou-se. 
Inaugurado em 11.09 pelo Secretário de Estado do Ensino Supe-
rior, José Ferreira Gomes.
Para além de vários Ministros e de Secretários de Estado, dos 
XVIII, XIX, XX e XXI governos constitucionais, o IPCB teve 
ainda a honra de receber, em 25.05.2016, o Presidente da Repúbli-
ca de Cabo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca, naquela que 
foi a primeira visita de um Chefe de Estado estrangeiro à região, e 
em 05.12.2016, o Presidente da República Portuguesa, Marcelo 
Rebelo de Sousa. 
Fica o relato de alguns acontecimentos relevantes, e marcados no 
tempo, para memória futura. Outros haverá, porque a história do 
IPCB será sempre maior do que a compilação de testemunhos que 
a pretendam descrever.
Mas a etapa mais importante será sempre a próxima, aquela que 
está para vir, pelo grau de incerteza que encerra. O progresso deve-
rá ancorar-se naquilo que se ambiciona, e que se faz por alcançar, 
mais do que nas realizações já conseguidas.
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Catarina Maria Queirós Monteiro 
Ventura  Gavinhos
 Provedora do Estudante do Instituto Politécnico 
 de Castelo Branco

Quarenta anos! 

O Instituto Politécnico de Castelo Branco comemora os seus 
quarenta anos, impressionante. Uma instituição adulta, virada 
para a região em que está, motor de conhecimento e saberes.
Os principais objetivos de uma Instituição de Ensino Superior 
são ensinar e aprender. O processo ensino-aprendizagem sig-
nifica hoje muito mais do que transmissão de conhecimento, 
significa troca de saberes, discussão e aprendizagem em grupo, 
tudo com meios digitais impensáveis há quarenta anos. Mas 
seja qual for a exata definição de ensinar e aprender, os indi-
víduos mais importantes de uma escola são, sempre foram, os 
seus alunos, os estudantes. A capacidade de atração do IPCB 
traz-nos gentes da nossa região, de todo o país e muitos estu-
dantes internacionais. A diversidade social e cultural permite 
também um crescimento intelectual e cultiva a tolerância. 
Neste mundo globalizado, também nós temos sabido acom-
panhar os novos desafios, pioneiros em muitas áreas de saber, 
inovadores noutras e atualizados em todas, podemos olhar para 
o futuro com a certeza que vamos conseguir continuar a traba-
lhar bem. 
Já passaram pelo IPCB milhares de estudantes. Saíram daqui 
com mais e melhores ferramentas para a sua vida profissional 
e até pessoal. Os jovens adultos são importantes em qualquer 
sociedade que se pretenda manter viva. É com a sua sede de 
aprender e conhecer que surgem muitas vezes as melhores 

ideias. Mas não são só os mais jovens que nos procuram. Há 
uma cada vez maior oferta para a aprendizagem ao longo da 
vida, tão fundamental num mundo em permanente mudança, 
e também aqui temos sabido responder e cativar estudantes das 
mais variadas áreas.  
Sou neste momento Provedora do Estudante no IPCB. Nessa 
qualidade, os estudantes podem e devem procurar-me sempre 
que encontrem algum obstáculo académico no seu percurso. 
Faço parte desta instituição há 21 anos, também eu tenho 
aprendido muito, não é possível ser professor e não ter vontade 
de aprender. Não gosto de protocolos e formalidades mas valo-
rizo muito os símbolos agregadores, o aniversário do IPCB é 
o aniversário da minha família profissional. É com muito pra-
zer que o celebro. Somos nós todos, professores, estudantes e 
funcionários, que fazemos esta instituição, mas ela é maior que 
cada um de nós individualmente, e é com essa certeza que me 
dedico a todas as dimensões da minha profissão. 
Neste vasto território da Beira Baixa, a importância do IPCB 
é cada vez mais relevante. Uma instituição que atraia jovens, os 
forme e qualifique é absolutamente fundamental num territó-
rio de baixa densidade populacional. Facilita a coesão nacional 
e dá-nos esperança para a construção de um futuro melhor. 
Muitos parabéns IPCB!
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Edite Barreiros dos Santos
 Representante do Pessoal Não Docente e Não Investigador 
 no Conselho Geral do Instituto Politécnico de Castelo 
 Branco

Vivemos um tempo sem precedentes na nossa história, 
vivemos entre a epidemia do medo e a epidemia de um 
vírus, vivemos sob o dilemático questionamento sobre o 
futuro. São tempos incertos que requerem medidas ex-
cecionais e mudanças profundas das nossas rotinas e na 
nossa instituição. Celebrar 40 anos de existência consti-
tuiu um bom momento de reflexão.
Há 17 anos, não tinha ainda um mês em funções na 
ESALD, comemorei o “meu” primeiro aniversário do 
IPCB e estava longe de imaginar que um dia teria a opor-
tunidade de integrar, como representante do pessoal não 
docente, o órgão do IPCB que tem nas suas principais 
competências a eleição do Presidente, a aprovação dos 
planos estratégicos de médio prazo e a aprovação do pla-
no de ação para o quadriénio do mandato do Presidente. 
Quando em 2017, eu e o Ricardo Batista, avançamos com 
a lista para o Conselho Geral do IPCB, existia em mim 
a necessidade de me envolver em novas dinâmicas, de me 
envolver na vida de todo o IPCB e não apenas na Escola 
que me viu “crescer”. No entanto, apesar de consciente da 
responsabilidade, confesso que não perspetivei de ime-
diato o nível de exigência que me esperava. Nessa altura 
apenas tinha em mente que o pessoal não docente tinha 
de ter voz, que deveria participar nas decisões do IPCB, 
porque o pessoal não docente é o garante das condições 

logísticas para que o processo educativo/investigação, nas 
suas múltiplas vertentes, possa ser implementado e desen-
volvido. 
Que o marco dos 40 anos, num ano em que se discute a 
restruturação organizacional da nossa instituição, possa 
ser um ponto de partida para um novo clima organizacio-
nal e de prosperidade. Que seja indubitável que o IPCB 
pode ser mais do que a soma das suas escolas.
Acima de tudo é tempo de nos afirmarmos como uma 
instituição coesa, agregadora e solidária, capaz de acolher 
e mobilizar num projeto conjunto docentes, não docen-
tes, estudantes e parceiros, reafirmando a nossa identida-
de e fortalecendo o sentido de pertença.
“Partilhar o conhecimento, globalizando a formação” 
como ponto de partida para uma nova forma de afir-
mação e divulgação da nossa oferta de formação e de in-
vestigação, apostando na sua dinamização e inovação, e 
também do desenvolvimento pessoal, cultural e social de 
todos nós que fazemos parte desta instituição.
Olhemos para o percurso realizado e perspetivemos o fu-
turo para que possamos construir algo que nos dê muitos 
outros 40 anos. 
Parabéns ao IPCB, parabéns a nós que somos IPCB!
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Fernando Manuel Raposo
 Primeiro Diretor Eleito da Escola Superior de Artes 
 Aplicadas

Projecto Educativo e Sua Implementação 

Criada em Julho de 1999, por iniciativa do então Presidente do 
Instituto Politécnico de Castelo Branco, Professor Valter Lemos, 
a Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART), é hoje, indiscu-
tivelmente, uma instituição de referência no contexto do ensino 
artístico em Portugal, merecendo o reconhecimento e o apreço 
de todos quantos têm acompanhado a sua actividade (comuni-
dade local e regional, tecido empresarial e instituições públicas 
e privadas).
Dos dois cursos iniciais, Artes da Imagem e Música/variante de 
Instrumento (cordas), a oferta formativa da ESART cresceu ao 
longo do seu percurso de vida  para 7 licenciaturas, distribuídas 
pela área da Comunicação e Artes Visuais (Design de Comu-
nicação e Audiovisual, Design de Moda e Têxtil e Design de 
Interiores e Equipamento) e pela área da Música (Instrumento, 
Formação Musical, Música Electrónica e Produção Musical e 
Canto) e mestrados em todas estas áreas.
Dos 32 alunos iniciais, passou-se, em 2009, para aproximada-
mente 600 alunos e actualmente ascende a 900.
Apesar de alguns constrangimentos iniciais, sobretudo ao nível 
das instalações que foram sendo conservadas, adaptadas na Esco-
la Superior Agrária, a ESART tem hoje instalações próprias do-
tada das melhores condições para o cumprimento da sua missão, 
as quais foram inauguradas, em dezembro de 2014, no Campus 
da Talagueira.
No início de 2006, terminou o seu regime de instalação, tendo 
sido os seus estatutos publicados no Diário da República, II Sé-

rie, de 30 de Março de 2006, através do despacho n.º 7277/2006.
Tendo em conta a singularidade da escola quer pelas áreas de 
formação que ministra quer ainda pelo facto de ser a única es-
cola superior artística no interior do país, a ESART tem vindo a 
centrar, em coerência com os mesmos propósitos que estiveram 
na base da sua criação, a sua actividade em 4 frentes: criação e 
consolidação da oferta formativa, investigação e disseminação do 
conhecimento, intervenção comunitária e internacionalização.
Dadas as limitações de espaço, apenas no referiremos à primeira.  
Assim, relativamente à oferta formativa, a ESART tem vindo a 
privilegiar a oferta de formações orientada para o mercado do 
trabalho, enformada por preocupações que se prendem com a 
necessidade de compatibilizar a exigência de uma formação cada 
vez mais especializada, orientada para a empregabilidade, com 
uma formação científica mais sólida.
A instituição tem tido como principal objectivo a formação de 
artistas e técnicos nas áreas da Música do Design, na perspectiva 
da integração artística e técnica numa mesma escola, potencian-
do a criatividade e os recursos.
Relativamente a Pós-Graduações, a instituição tem adoptado 
como estratégia, a oferta de formações a jusante das licenciatu-
ras que ministra, com vista a uma maior especialização, tendo 
sempre presente as necessidades do mercado de trabalho e a con-
sequente procura, as condições físicas e materiais da instituição. 
Daí o número significativo de mestrados. 
Actualmente, a ESART dispõe de mestrados em todas as áreas de 
formação inicial e alguns ( Design Gráfico e Design de Vestuá-
rio) em associação com a Faculdade de Arquitectura de Lisboa.
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Fernando Reinaldo da Silva Garcia 
Ribeiro
 Diretor da Escola Superior de Tecnologia 
 de Castelo Branco

O IPCB assinala 40 anos. Um legado de 40 anos a contribuir 
para o desenvolvimento económico e social da região e do país, 
a contribuir para a fixação de recursos humanos qualificados 
na região.
Neste percurso, o IPCB cresceu, diversificou-se e assumiu um pa-
pel ativo na região. Esta diversificação passou pela inclusão de no-
vas áreas e tipos de formação, mas também pela internacionaliza-
ção. Faz parte de uma evolução contínua, no sentido de adaptar as 
suas formações às necessidades do mercado e de fornecer aos seus 
estudantes uma formação sólida. Foi neste contexto que em 1997, 
a partir da extinção da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, foi 
criada a Escola Superior de Tecnologia (ESTCB). A ESTCB veio 
permitir ao IPCB a produção e difusão do conhecimento e presta-
ção de serviço à comunidade, nos domínios da engenharia e tecno-
logia, com formações centradas nas áreas da Engenharia Civil, Ele-
trotecnia, Telecomunicações, Engenharia Industrial, Informática, 
Tecnologias da Informação, Multimédia e Energias Renováveis. 
Nestas áreas, a oferta formativa da ESTCB é abrangente, incluin-
do cursos técnicos superiores profissionais, licenciaturas, mestra-
dos, cursos de formação certificada, cursos em regime de ensino 
à distância e cursos de curta duração. A ESTCB veio aumentar a 
área de intervenção do IPCB em áreas de forte empregabilidade 
e estratégicas para a competitividade do país. A empregabilidade 
das formações da ESTCB é elevadíssima, havendo uma grande 
procura pelos seus diplomados. O interesse e a relevância crescente 
nas áreas da engenharia e tecnologia são visíveis no interesse cres-
cente que muitas empresas das áreas das TIC têm vindo a mostrar 
pela região de Castelo Branco. Hoje, várias empresas, muitas delas 
multinacionais, estão instaladas na nossa região, contribuindo para 

a fixação de recursos humanos qualificados. Para isso, têm contri-
buído as características da nossa região, os decisores políticos, mas 
também o reconhecimento da qualidade das formações ministra-
das na ESTCB, no IPCB.
Para garantir a qualidade das formações ministradas tem sido fun-
damental um corpo não docente competente e um corpo docen-
te que assegure a lecionação do ciclo de estudos que seja próprio, 
academicamente qualificado e especializado na área ou áreas de 
formação fundamentais dos ciclos de estudos. Atualmente, grande 
parte do corpo docente de carreira é detentor do grau de doutor, 
85 % no caso da ESTCB. 
Também na sua relação com as diversas entidades da região, o 
IPCB, e a ESTCB, têm vindo a contribuir para a transferência de 
conhecimento, seja através da realização de projetos de investiga-
ção aplicada, formações de curta duração, prestação de serviços 
especializados ou dos projetos e estágios de alunos e diplomados. 
Ao mesmo tempo tem-se verificado um aumento da internaciona-
lização através de ações de mobilidade de docentes e estudantes, do 
envolvimento dos docentes em projetos internacionais e da lecio-
nação de ciclos de estudos em outros países.
Os 40 anos que o IPCB agora completa, são apenas uma parte 
da sua história. Foram 40 anos de adaptação contínua, em que o 
IPCB sempre assumiu um papel interventivo e contribuiu ativa-
mente para o desenvolvimento da região. Atualmente, num mo-
mento em que se implementa a reorganização do IPCB, vive-se 
também um tempo de oportunidade para que sejam efetuadas 
otimizações e aproveitadas sinergias, para que o IPCB seja ainda 
mais forte, mais interventivo e com um papel fundamental no de-
senvolvimento económico e social da nossa região.



Instituto Politécnico de C
astelo Branco

Partilhar o conhecim
ento, globalizando a form

ação
118



In
sti

tu
to

 P
ol

ité
cn

ic
o 

de
 C

as
te

lo
 B

ra
nc

o
Pa

rt
ilh

ar
 o

 co
nh

ec
im

en
to

, g
lo

ba
liz

an
do

 a 
fo

rm
aç

ão
119

Francisco José Barbas Rodrigues
 Diretor da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias

Os quarenta anos de uma instituição são um motivo de orgulho 
para todos os que têm com ela alguma ligação, principalmente 
quando essa instituição mantém a vitalidade e continua a desem-
penhar cabalmente a sua missão. O Instituto Politécnico de Caste-
lo Branco pode orgulhar-se de atingir esta meta com uma história 
de crescimento contínuo e alicerçado em sucessos reconhecidos 
nacional e internacionalmente. Um aniversário constitui também 
um momento para reflexão, análise dos percursos e desenho do 
futuro.
Neste trajeto de 40 anos vários serão os pontos de relevo da nossa 
Instituição, mas permito-me destacar como um bom exemplo, o 
momento da integração da Escola Superior de Enfermagem Dr. 
Lopes Dias no Instituto Politécnico de Castelo Branco e da sua 
evolução para Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias. Esta li-
gação levou a uma sinergia que potenciou ambas as histórias num 
caminho único, com o sucesso conhecido. Rapidamente a Escola 
Superior de Saúde Dr. Lopes Dias cresceu (em estudantes, em do-
centes, em formações) e o Instituto Politécnico de Castelo Branco, 
nomeadamente as Unidades Orgânicas que já o integravam, aco-
lheram a ESALD e apoiaram (com docentes, com infraestruturas 
e com conhecimento) de forma coesa, contribuindo para a possi-
bilidade de este desenvolvimento ser sustentado e menos sujeito às 
“dores de crescimento”.
São estes bons exemplos que devem ser replicados, aprendendo 
com a história de forma a que o desenho futuro seja correto, efi-

caz e que garanta a aptidão de a instituição poder estar capaz de 
se manter forte, coesa e com condições de receber novas Pessoas, 
que irão perpetuar os pergaminhos que os que estiveram antes cria-
ram, os que estão devem manter e os que hão-de vir devem integrar 
e melhorar. Mas como as instituições são as pessoas que as inte-
gram, só um IPCB com colaboradores empenhados e a trabalhar 
no mesmo sentido poderá continuar a replicar os bons exemplos, 
a atingir os seus objetivos e a vencer as dificuldades e os enormes 
desafios que se aproximam.
Numa analogia com a área da saúde, área científica de trabalho da 
Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, de nada adianta termos 
a maioria dos órgãos internos a funcionar se tivermos um que não 
está a desempenhar as suas funções corretamente e na plenitude 
– a saúde ficará comprometida e vai levar à degradação de todo o 
sistema geral. A solução é concentrar todos os esforços no restabe-
lecimento do órgão afetado e assim readquirir o estado holístico 
de saúde. Todos são importantes e todos devem ser vistos como 
fundamentais, pois o papel de cada um não se pode medir apenas 
numericamente ou com critérios que não são aferidos. Mantendo 
esta linha de raciocínio, mas de uma forma mais operacional, se um 
dos rins não funcionar, há a necessidade de um esforço maior do 
outro, mas o objetivo final é que a função renal decorra. E na nossa 
instituição tem de se aplicar este princípio, pois se temos algum 
ponto menos forte, temos de o potenciar no sentido de proporcio-
nar a sua recuperação e reintegrá-lo no pelotão da frente.

Quarenta anos do Instituto Politécnico de Castelo Branco – Saúde!
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João Júlio de Matos Serrano
 Diretor da Escola Superior de Educação de Castelo Branco

É inegável a importância que as instituições de Ensino Superior ti-
veram e têm nas sociedades, tornando-se determinantes para o de-
senvolvimento económico das regiões e dos países, contribuindo 
de forma inegável para a criação de conhecimento. Yserte & Rivera 
(2010) referem que elas exercem um efeito importante nos diferentes 
subsistemas, desde o sistema político, demográfico, económico, cultu-
ral, de atratividade, de educação e mesmo ao nível das infraestruturas, 
apresentando sem sombra de dúvida um grande impacto em termos 
sociais.
Lourtie (2013) refere que em Portugal um dos momentos fulcrais na 
construção e definição da rede de ensino superior foi a criação da rede 
de institutos politécnicos. Portugal passou desta forma a estar em li-
nha com o sistema de ensino superior europeu (Vossensteyn & Weert, 
2013), onde já existiam instituições politécnicas com diferentes de-
nominações, desde, as “University College” (Dinamarca), os “Institutes 
of Tecnology” (Irlanda), Instituts Universitaire de Technologie (França) 
e as “Universities of Applied Sciences” (Áustria, Finlândia, Alemanha, 
Holanda e Suíça). 
O Instituto Politécnico de Castelo Branco, iniciou funções com a sua 
primeira comissão instaladora em outubro de 1980, tornando-se des-
de a sua criação numa instituição de referência. As primeiras escolas 
a entrar em funcionamento foram a Escola Superior Agrária (ESA) 
em 1982 e posteriormente a Escola Superior de Educação (ESE) em 
1985.
A ESECB foi criada pelo Decreto-Lei 513-T/79 de 26 de dezembro. 
Iniciou a sua atividade em 1985, com a Formação em Serviço de Pro-
fessores do Ensino Básico e Secundário e, no ano seguinte, entraram 
em funcionamento os seus primeiros cursos de Formação Inicial no 
âmbito, da formação de Professores do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico 
e de Educadores de Infância. A ESE tem ao longo dos anos procurado 
atingir níveis de excelência, em obediência a princípios éticos, de rigor 

e profissionalismo. Neste contexto, é missão da Escola “a qualificação 
de alto nível dos cidadãos, a produção e difusão do conhecimento e a 
prestação de serviço à comunidade nas suas áreas de formação e inves-
tigação”, pretendendo ser uma “instituição de referência local, regio-
nal, nacional e internacional, onde a inovação, a criatividade e o saber 
fazer correspondam às necessidades da sua comunidade educativa”. A 
formação, a investigação e a educação constituem os três grandes do-
mínios de intervenção em torno dos quais, se devem operacionalizar 
de forma articulada um conjunto de objetivos específicos como são: 
(1) formar profissionais com elevados níveis de preparação científica, 
técnica e profissional aos níveis da formação inicial, pós graduada e 
especializada; (2) apoiar a formação contínua e incentivar a formação 
ao longo da vida; (3) realizar investigação aplicada nos seus domínios 
de intervenção; (4) organizar e realizar projetos de atualização e re-
conversão profissional; (5) promover o intercâmbio cultural, cien-
tífico e técnico, com instituições congéneres ou que visem objetivos 
convergentes ou semelhantes; (6) garantir a prestação de serviços à 
comunidade.
Neste momento a ESECB é mais do que uma escola de formação de 
professores, as suas excelentes instalações permitiram evoluir para no-
vas áreas formativas ao nível do 1º ciclo de estudos (licenciatura) como 
são o Desporto e Atividade Física, o Serviço Social, o Secretariado e a 
Educação Básica, e também ao nível do 2º ciclo de estudos (Mestrado) 
como são as formações em Gerontologia, Educação Especial, Inter-
venção Social Escolar, Supervisão Educativa e Avaliação, Atividade 
Física e Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico.
Procuramos ser uma instituição de ensino superior moderna, com 
uma formação técnica, científica e cultural de elevado nível, que pro-
cura a cada dia atingir um referencial de confiança na qualificação dos 
seus estudantes dentro de um quadro de referência nacional e inter-
nacional.
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João Pedro Martins da Luz
 Coordenador do Gabinete de Relações Internacionais

Neste momento relevante em que celebramos o 40.º aniversá-
rio do IPCB, importa evidenciar o contributo da internaciona-
lização para o desenvolvimento do IPCB, principalmente nos 
últimos 15 anos. O Gabinete de Relações Internacionais (GRI) 
tem contribuído para um forte aumento da internacionaliza-
ção da nossa Instituição principalmente através de três pilares 
de atuação: a mobilidade internacional de estudantes incoming 
e outgoing, o estatuto do estudante internacional e os projetos 
de internacionalização do ensino superior politécnico.
A mobilidade internacional tem estado fortemente associada aos 
programas da UE (e.g., Sócrates, Aprendizagem ao Longo da 
Vida, Erasmus e Erasmus+) e de convénios bilaterais estabeleci-
dos com diversas instituições de ensino superior, principalmen-
te do Brasil, Índia e Macau. O IPCB foi membro fundador do 
ErasmusCentro, um dos maiores consórcios Erasmus, que con-
grega oito instituições de ensino superior politécnico do centro 
de Portugal. Esta plataforma aumentou substancialmente o nú-
mero das mobilidades, principalmente para estágios de alunos. 
A ligação com o Instituto Politécnico de Macau, permitindo a 
mobilidade de estudantes, principalmente para frequentarem 
um ano letivo completo em Castelo Branco, tem-se traduzido 
num forte vínculo com este importante Politécnico estrangei-
ro. Embora o COVID-19 tenha afetado fortemente a educação 
internacional, devido à grande complexidade das deslocações, o 
GRI tem realizado todos os esforços para que as mobilidades, 
principalmente as Erasmus+ não sejam muito afetadas. A médio 
prazo, as mobilidades internacionais serão naturalmente resta-
belecidas, com o desafio do ensino à distância online num novo 
paradigma do ensino e da mobilidade internacional.
O incremento forte de estudantes internacionais deveu-se à es-

tratégia de internacionalização do IPCB principalmente através 
de protocolos de cooperação com várias entidades oficiais de 
Cabo Verde, Guiné-Bissau e Panamá, o que tem conduzido a 
um aumento da confiança no ensino do IPCB e ao estreitamen-
to das relações. Não se trata de uma relação baseada, apenas, em 
importantes missões técnicas em diferentes momentos da vida 
das várias partes, mas de um relacionamento que responde a ne-
cessidades de todos e traduz a conciliação entre o rigor técnico e 
a responsabilidade exigidos pela seriedade inerentes à natureza 
dos assuntos e uma afetividade real e genuína. Neste momento, 
o IPCB, tendo atingido nos dois últimos anos letivos o número 
máximo possível de estudantes internacionais nas licenciaturas, 
é uma das instituições portuguesas com mais discentes ao abri-
go do estatuto do estudante internacional, sendo, em 2019/20, 
a segunda instituição com mais estudantes internacionais (21%) 
face ao total de estudantes do 1.º ano (fonte: DGES).
Os projetos de internacionalização que consubstanciam a nos-
sa capacidade em participar ativamente em projetos internacio-
nais de várias tipologias, principalmente financiados pela UE, 
têm aumentado bastante em número e qualidade nos últimos 
anos. Também o CCISP tem contribuído bastante, principal-
mente na organização de projetos de internacionalização e par-
ticipação em eventos de divulgação do Portugal Polytechnics.
Os sucessos que temos obtido na área da educação internacio-
nal devem-se principalmente à competência da equipa do GRI, 
com quem tenho tido a honra de trabalhar, e ao apoio dos su-
cessivos Presidentes e Vice-Presidentes do IPCB e de vários ou-
tros colaboradores. Assim, neste marcante aniversário felicito o 
IPCB, desejando para a nossa instituição um futuro próspero 
com uma internacionalização cada vez mais forte e profícua.
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João Pedro Várzea Rodrigues
 Diretor da Escola Superior Agrária de Castelo Branco
 Primeiro Diretor Eleito da Escola Superior Agrária
 de Castelo Branco

O IPCB nasceu depois das suas irmãs ESACB e ESECB, gémeas 
e cerca de um ano mais velhas. Cresceram os três com relativa acal-
mia durante a sua infância, reforçando a sua independência e au-
tonomia. Durante a sua puberdade, nasceram ou foram adotadas 
outras irmãs (6 irmãs).
Com o atingir da maturidade desenvolveram a sua família (es-
tudantes e graduados, colaboradores docentes e não docentes) e 
com o envelhecimento dos pais reforçaram a sua personalidade e 
independência em relação à sua família e em relação a elementos 
de outras famílias (outras escolas com designação idêntica e con-
correntes). Cada uma das sete famílias formadas desenvolveu, e 
bem, o seu espírito de grupo e aprendeu a defender o seu território 
(principalmente para o exterior).
A componente masculina dos irmãos adquiriu importância, 
constituindo-se como instituição mãe, como previsto desde o seu 
nascimento. Contudo, a partir de determinado momento a lei 
(RJIES) atribui-lhe autonomias que foram retiradas às irmãs. Este 
processo tem tido uma continuação de perda de autonomias que 
tem deixado consequências a três níveis:
• perda de espírito de grupo;
• perda da identidade de cada uma das famílias das seis irmãs;
• receio e aceitação de alterações, sem empenho para além da-

quilo que é o cumprimento estrito das atribuições profissio-
nais;

Não tendo sido opção otimizar a utilização de recursos e sendo 
opção matar as seis irmãs e adotar quatro novas, a distribuição dos 

membros das anteriores famílias pelas novas pode não trazer nada 
de bom ao futuro da grande família que é o Politécnico de Castelo 
Branco (ensino superior em Castelo Branco). 
Está provado que não devem ser alterados grupos estáveis, porque 
implica uma reorganização e um aumento de conflitualidade ou 
de comportamentos agonísticos, de forma mais ou menos dura-
doura no tempo função da maior ou menor estabilidade inicial.
Este comportamento agonístico existe sempre, ainda que a sua 
manifestação possa ser modelada pela sociedade em manifestações 
estereotipadas, mais ou menos intensas, mas sempre consumidoras 
de recursos e sem qualquer vantagem adaptativa.
Termina o romance, a decisão está tomada; não basta recolher 
apoio e envolvimento de alguns, é necessário consegui-lo junto de 
muitos e se possível junto de todos. 
O apoio e envolvimento necessário tem que ser motivado, não 
funciona de forma imposta, ultrapassa o cumprimento das obriga-
ções de cada indivíduo para com a instituição e implica voluntaris-
mo, muito trabalho e o surgir de um novo espírito de grupo, que 
não é fácil de incentivar quando falamos de elementos de velhas 
alcateias (clãs, grupos,…).
Esta é opinião do primeiro Diretor eleito da Escola Superior Agrá-
ria de Castelo Branco e também do último Diretor eleito da mes-
ma escola. Com este último estatuto só me resta solicitar a todos a 
maior cooperação possível na reestruturação e instalação das novas 
escolas, para que no mínimo o Instituto Politécnico de Castelo 
Branco dure mais quarenta anos. Só com a contribuição de todos 
pode ser possível e se puder ser possível.
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José Francisco Bastos Dias de Pinho
 Diretor da Escola Superior de Artes Aplicadas

Não nasci em Castelo Branco, mas depressa me senti albi-
castrense. Comecei a fazer parte do IPCB quando ingressei 
na ESART há quase 20 anos. Não sei se por minha culpa ou 
por culpa desta grande instituição, facilmente me identifi-
quei com ela. 
Fui imaginando a história das suas duas primeiras décadas 
sobretudo a partir das pessoas mais velhas que aqui traba-
lharam e também por via dos meus colegas mais antigos que 
ainda labutam no IPCB. Interessam-me as suas narrativas, 
os seus discursos, as suas conquistas e os resultados da sua 
atividade académica. A história do IPCB é traçada por cada 
pessoa que cá passa, mesmo que a passagem tenha sido curta.
Há 20 anos, o IPCB foi enriquecido com mais uma unidade 
orgânica, a ESART, uma entidade criativa onde imagens e 
sons convivem, onde se educam pessoas e onde se produzem 
coisas importantes para a vida do ser humano. E é então a 
partir desta Escola que me relaciono mais intimamente com 
o IPCB, sem nunca perder de vista que o todo é feito de di-
versos elementos.
O presente parece sempre mais complicado e com mais de-
safios do que os momentos do passado. E para alguém como 
eu, que tem muitas vezes inclinação para o pessimismo, este 
seria o momento perfeito para não imaginar futuro auspi-
cioso para o IPCB. Mas no que concerne à nossa instituição, 

não concedo espaço para o pessimismo. De qualquer modo, 
falar do futuro é, para mim, falar do presente. O futuro não 
nos pertence: depois do agora, só podemos fazer representa-
ções na nossa mente daquilo que será o IPCB na nossa co-
munidade, em Portugal e no mundo. No que me diz respei-
to, tenho uma ideia simples: o que fizermos no presente, no 
tempo de cada um, será o futuro desta instituição dedicada a 
práticas tão importantes como a educação, a investigação e a 
intervenção na sociedade.
Ao cabo de 40 anos de atividade, o IPCB é uma instituição 
de ensino superior ainda muito jovem, com muito trabalho 
para fazer, não só na formação de cidadãos e na investigação 
mas também na intervenção geral na sociedade. A qualida-
de de vida das pessoas da região pode certamente aumentar 
com intervenções mais afirmativas em diversas áreas. Por 
outro lado, o IPCB tem de aumentar a sua capacidade e atra-
tividade para formar cidadãos de todo o mundo. São, certa-
mente, tarefas hercúleas, mas se cada colaborador der o seu 
contributo, identificados com a organização a que perten-
cem, o IPCB será capaz de deixar boas marcas. 
Há uma pergunta importante que uma Instituição como a 
nossa deve fazer de tempos a tempos: o que adiantamos? Pa-
rece-me, do mesmo modo, que esta pergunta deve cada um 
colocar a si mesmo.

IPCB 40 Anos: Partilhar o conhecimento, globalizando a formação
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Luís Dias da Costa
 Primeiro Diretor eleito da Escola Superior de Educação
 de Castelo Branco

Há quarenta anos, Portugal tinha decididamente entrado para 
o clube das democracias consolidadas. Não só pelo vigor das 
suas instituições democráticas, em pleno funcionamento, mas 
também porque os portugueses, enquanto povo, mantinham 
acesa a chama dos que acreditam ter nas mãos a capacidade de 
decidir sobre o próprio destino.
Só esse contexto explica o arrojo do que considero ser uma das 
nossas mais inovadoras medidas de política educativa, nos úl-
timos cinquenta anos: uma específica formação de professores 
para “escola de massas” e o consequente projeto das Escolas Su-
periores de Educação (ESE).
Pode isto hoje parecer-nos banal, ou exagero de quem facil-
mente se predispõe a ter “mais olhos que barriga”. Mas, se é cer-
to que nos excedemos no número de escolas (uma por capital 
de distrito), demos também um significativo passo em termos 
de história da educação.
A nossa “escola de massas” vinha, mais por imposição das cir-
cunstâncias do que por assumido desafio, dos finais dos anos 
60. Sem que, por isso, tivéssemos deixado de pensar que, para 
tanto, nos bastava conseguir o total acesso a uma escola inva-
riável e ao cuidado do mesmo tipo de professor a que, até aí, 
confiáramos a restrita escolarização.
Sabemos hoje que não era assim que romperíamos com a tradi-
ção da escola seletiva (mais vocacionada para a confirmação de 
impercetíveis hierarquias socias do que para o comum apetre-
chamento da generalidade da população). Como também não 
seria por aí que poderíamos ombrear com os que se nos anteci-
param (provavelmente embalados na crença de que, com a lite-
racia, também democratizavam a leitura da Bíblia e a sua livre 
interpretação). E que, muito mais cedo, vulgarizaram o proce-
dimento escolar com que puderam “saltar” de uma acumulação 

quantitativa para os níveis de exigência em que, de facto, se visa 
apurar a qualidade.
Acabámos, então, por subestimar o contexto em que nos mo-
víamos, desde logo, suspeitoso do que lhe parecia vir baralhar 
os trilhos por onde se cumprem as relações de poder existentes 
dentro o campo do saber. Foi por elas e pelas suas sublimina-
res classificações, mais do que pela abundância a que se esqui-
va qualquer distinção social, que desvitalizámos o projeto das 
ESE(s), que não o imperativo da formação de docentes mais es-
pecificamente preparados e… menos envelhecidos... E foi delas 
imbuídos que nos subalternizámos em rituais mais devedores 
da vénia e da lisonja que da prometida inovação. 
Aquela por onde há de passar uma educação básica mais vin-
culada ao empoderamento das diversas capacidades dos seus 
diferentes alunos do que à rotineira confirmação de esclerosa-
das hierarquizações. E tracejada não sobre a inconsistência da 
espuma dos dias, mas na prospeção do que, provavelmente, o 
futuro nos há de reservar.
É que o cultivo da iniciativa não se descobre com a maioridade, 
mas desde os mais tenros anos e no contexto de comunidades 
(escolares e não só) que naturalmente a praticam e premeiam. 
(As mesmas que nos hão de ensinar que, como a coerência, a 
iniciativa não é um valor em si mesma, mas na dependência do 
que efetivamente se propõe empreender).
Bem como o desenvolvimento do espírito crítico e das capaci-
dades de julgamento, de relacionamento pessoal e institucional 
e da resolução de problemas. E de uma geral criatividade, pou-
co consentânea com o conformismo em que frequentemente 
desliza o quotidiano escolar. Assim saibamos que tudo começa 
com o crédito que atribuímos à mais precoce educação e, no 
octogésimo aniversário, cá estaremos para ver!
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Maria Eduarda Soares Monteiro Pereira 
Nogueira Rodrigues
  Administradora do Instituto Politécnico de Castelo Branco
 Administradora dos Serviços de Ação Social

Quando em 5 de fevereiro de 1986 iniciei funções na biblioteca da 
Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Bran-
co (IPCB) não imaginava que, volvidos quase 35 anos sobre aquela 
data, continuaria a desempenhar funções nesta instituição com o 
mesmo empenho e dedicação iniciais.
Se quando ingressei, com apenas 23 anos de idade, vinda de Trás-
-os-Montes com uma Licenciatura em História no currículo e 
com um filho de 5 meses nos braços, pertencia ao grupo dos mais 
novos, hoje encontro-me no grupo daqueles que levam mais anos 
ao serviço desta nobre instituição. E é com muita honra e orgulho 
que faço esta afirmação. 
Em 35 anos muita coisa aconteceu. Coisas boas e coisas menos 
boas.  Amigos que ficarão para sempre, outros que já partiram, mas 
continuam no nosso coração, pessoas boas que me apoiaram em 
momentos menos bons e a minha querida família que aqui cresceu 
e se enraizou, mau grado a saudade da terra natal que sempre nos 
afeta como bons portugueses. 
Mas, quando recordo o momento que mais me marcou enquanto 
trabalhadora do IPCB, vem-me sempre à ideia o meu primeiro dia 
na Biblioteca da Escola Superior Agrária de Castelo Branco (ESA-
CB) em que me foi dito que passaria a coordenar a Biblioteca da 
Escola. E que sabia eu de bibliotecas naquela altura? E de serviços 
com pessoas lá dentro? Algumas mais velhas do que eu e certa-
mente mais conhecedoras do métier. Assim, foi com um misto de 
terror e expectativa que iniciei esta aventura. Sim! Porque de uma 
aventura se tratou. Sou transmontana e como tal, enfrentar desa-
fios é, para nós, um modo de vida. E lá fui, dia a dia, passo a passo, 
procurando fazer melhor a cada dia, repetindo o que fazia bem e 
melhorando se possível, procurando corrigir o que fazia menos 
bem e aprendendo a cada dia com todos os que me rodeavam.  E 
foi ali, naquele dia 5 de fevereiro de 1986 que comecei a construir 

o meu futuro como profissional neste tão grande IPCB.
Sempre entendi como fundamental para um bom desempenho 
profissional a obtenção de conhecimento tendo em vista a sua apli-
cação prática. Assim, ao longo do tempo, a Instituição permitiu 
que eu realizasse estudos pós-graduados no âmbito da Biblioteco-
nomia e das Ciências da Informação e Documentação, o que não 
é dizer pouco, e que culminaram com a obtenção, em 2016, do 
grau de doutor. 
Do ponto de vista profissional, para além da gestão de bibliotecas 
e do Repositório Científico do IPCB, tive também oportunidade 
de desempenhar cargos de chefia, a convite de quatro presidentes 
do IPCB diferentes, designadamente o cargo de Secretário na Es-
cola Superior de Tecnologia e, por duas vezes, o cargo de Adminis-
tradora do IPCB, cargo que desempenho atualmente. 
Na vida pessoal abracei a cidade de Castelo Branco que me aco-
lheu há 35 anos como minha cidade o que, sendo transmonta-
na, também não é dizer pouco. Nesta cidade cresceram os meus 
filhos e, atualmente, já crescem netos. Para todos o IPCB é uma 
referência, esta foi sempre a mensagem que lhes foi transmitida, 
a de respeito por uma instituição que cresceu sabendo acolher os 
colaboradores jovens, ajudando-os a crescer e a desenvolver as suas 
competências e motivando-os para continuarem todos os dias a 
dar o melhor de si. 
Com os seus quarenta anos de idade o IPCB é uma instituição 
madura, aberta à inovação, ativa e dinâmica nos seus processos. 
Num meio, por vezes muito hostil, revela uma capacidade de se 
reinventar digna de nota enfrentado os desafios com coragem e 
determinação. Faço votos para que assim continue, alicerçada nos 
contributos dos que aqui trabalham e continuam a trabalhar, mas 
com os olhos postos no futuro. 
Este é o meu testemunho. Obrigada IPCB.
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Nuno Filipe Alves Gaiola Castela
 Vice-Presidente do Instituto Politécnico 
 de Castelo Branco

O IPCB como uma rede colaborativa

Iniciei funções no IPCB há 22 anos, em 1998, na Escola Supe-
rior de Tecnologia, no Departamento de Engenharia Informática 
e das Tecnologias da Informação. Já nessa altura existia uma cul-
tura de trabalho em rede com as empresas e instituições onde os 
alunos desenvolviam projetos com a orientação conjunta entre 
os professores da escola e os engenheiros e técnicos das empresas. 
O trabalho em equipa foi fundamental no exercício das funções 
que desempenhei como Coordenador de Curso, Presidente de 
Departamento e Presidente do Conselho Técnico-Científico. A 
experiência mais gratificante que guardo desses tempos é a da do-
cência e do relacionamento com os alunos. Faz parte da cultura da 
instituição a ligação próxima aos estudantes e aos alumni, que tem 
permitido estabelecer uma rede colaborativa profícua.
O IPCB soube acompanhar a evolução da oferta formativa, tendo 
os seus cursos ultrapassado as fronteiras organizacionais de cada 
Escola, promovendo novas ofertas em parceria. Este facto é poten-
ciado pelas formações conjuntas com outras Instituições de Ensino 
Superior (IES), portuguesas e estrangeiras, e pelo número elevado 
de docentes do IPCB que colaboram com outras IES e vice-versa. 
Também a criação da Rede de Ensino Profissional (RedePro) é im-
portante e permite a aproximação às Escolas que ministram ensino 
profissional, o que possibilita a operacionalização de CTeSP do 
IPCB em Escolas dessa rede com participação do seu corpo docente. 
Os trabalhadores não docentes seguiram também esta dinâmica, 
pois os serviços passaram a estar centralizados (como por exemplo 
os serviços académicos e os serviços de informática), mantendo 
ligações operacionais com as várias escolas que garantem a neces-
sária proximidade aos vários atores organizacionais. Os serviços 

do IPCB trabalham agora de forma colaborativa e mantêm uma 
consciência organizacional do IPCB como um todo. Para chegar-
mos a este estado foi importante a definição de uma arquitetura 
de sistemas de informação, partilhada pela comunidade do IPCB. 
Na investigação, os projetos que são submetidos a avaliação com-
petitiva para financiamento nacional ou internacional, contam 
com docentes de várias áreas e, por isso, de várias escolas do IPCB. 
Este facto, juntamente com a colaboração externa, tem fortalecido 
a posição do IPCB na rede colaborativa de investigação nacional 
e internacional. Neste campo, o IPCB deu em 2018 um salto de 
gigante, quando criou e registou na FCT cinco novas unidades 
de investigação e desenvolvimento que se juntaram à UID que já 
existia no IPCB, num processo bottom-up no qual participei ativa-
mente como Vice-presidente. Estas seis UID contam com mais de 
100 investigadores do IPCB que trabalham de forma colaborativa 
independentemente da escola à qual estão afetos, o que confirma 
a dinâmica continuada da instituição na consolidação do trabalho 
colaborativo efetivo em rede. Este efeito é ampliado pelo conjunto 
significativo de investigadores de outras IES a colaborar como in-
vestigadores, integrados ou não, nas UID do IPCB, e ainda, pelo 
número alargado de investigadores do IPCB integrados em UID 
sedeadas noutras IES. 
Esta característica - a capacidade de trabalho colaborativo em rede 
- é diferenciadora para enfrentar os desafios que se colocam ao 
IPCB no futuro. Num futuro próximo será um catalisador para 
o processo de reorganização em curso, na qual os departamentos 
horizontais têm uma importância central na capacidade de opera-
cionalização dos processos colaborativos. Será ainda muito mais 
importante no futuro a longo prazo, pois potenciará e enriquecerá 
as competências core do IPCB tornando-o mais ágil e resiliente. 
Parabéns IPCB!
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Presidentes das Associações de Estudantes 
do Instituto Politécnico de Castelo Branco
Presidente do Núcleo de Alunos 
da Escola Superior Agrária
• Escola Superior Agrária de Castelo Branco
O Núcleo de Alunos da Escola Superior Agrária de Castelo Branco foi 
criado com o objetivo de ser um organismo para os seus alunos, integran-
do-os na comunidade agrária e na comunidade estudantil de Castelo 
Branco. Todos os anos são realizadas diversas atividades, desde arraiais 
académicos, o magusto agrário, ações de voluntariado ou mesmo apoio e 
participação na Feira AgroAgrária. 
Queremos agradecer ao Instituto Politécnico de Castelo Branco por todo 
o apoio prestado nas variadas atividades, e congratulá-lo pelo seu 40.º Ani-
versário!

• Escola Superior de Artes Aplicadas 
O Instituto Politécnico de Castelo Branco é, há 40 anos, a casa de inúme-
ros estudantes que embarcam e abraçam esta nova aventura que é o ensino 
superior. É a casa que nos recebe numa nova cidade, que nos forma e vê 
crescer profissionalmente, a casa que nos incute novos valores.
A Associação de Estudantes da Escola Superior de Artes Aplicadas, que 
trabalha todos os dias em prol desta comunidade albicastrense, lutando 
pelo melhor da sua instituição, parabeniza o IPCB pelos seus 40 anos. 
Que sejam muitos mais anos a formar jovens, a lutar pela nossa cidade e 
instituição.

• Escola Superior de Educação de Castelo Branco
Parabéns ao IPCB, não só pelos 40 anos de existência, mas também pela 
afirmação do interior do país enquanto local de excelência e referência no 
ensino superior. 
A Associação de Estudantes da ESECB tem uma história de 33 anos, em 
que acompanhámos a evolução das tradições e vivências albicastrenses, da 
academia e do panorama nacional do associativismo. 
Quando nos falam em passado, presente e futuro, tudo se resume à máxi-
ma da AEESECB: “Dos estudantes, para os estudantes, com estudantes e 
pelos estudantes”. 

• Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
A Associação de Estudantes da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-
-Nova do IPCB, fundada a 20 de julho de 1998, sita no polo de Idanha-
-a-Nova, cumprimenta toda a comunidade estudantil que começa uma 
nova etapa das suas vidas neste contexto singular que atravessamos. 
A AEESGIN tem como objetivo auxiliar os novos alunos e integrar toda a 
comunidade académica, para que se sintam membros desta grande família 
e sejam bem acolhidos nesta casa, a ESGIN.
Felicitamos o IPCB pelos seus 40 anos e pelo seu excelente trabalho, coo-
peração e apoio prestado à nossa AE.

• Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias  
Fundada a 19 fevereiro de 1992, a Associação de Estudantes da Escola Su-
perior de Saúde Dr. Lopes Dias do IPCB procurou, desde a sua criação, re-
presentar os estudantes e defender os seus direitos. Temos como principal 
missão integrar e acolher os alunos que anualmente ingressam na ESALD. 
Realizamos inúmeras atividades, desde o Passeio da Cidade, workshops e 
congressos nas nossas áreas, que apenas são concretizadas graças ao apoio 
incondicional do nosso Instituto Politécnico de Castelo Branco. Assim, 
aproveitamos esta mensagem para felicitar o 40.º aniversário do IPCB.

• Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco
A Associação de Estudantes da Escola Superior de Tecnologia de Castelo 
Branco começa o seu percurso no ano de 1996, por forma a representar e 
defender os estudantes que frequentam a nossa instituição.
Com o objetivo de facilitar a integração dos novos estudantes, todos os 
anos são realizadas atividades, como o Passeio do Caloiro, o Raid Foto-
gráfico ou Arraiais Académicos, para que estes sintam a sua nova vida 
académica. 
Queremos agradecer todo apoio e cooperação com esta grande instituição 
que é o IPCB e felicitá-lo pelo seu 40.º aniversario.
Parabéns Instituto Politécnico de Castelo Branco!



Instituto Politécnico de C
astelo Branco

Partilhar o conhecim
ento, globalizando a form

ação
136



In
sti

tu
to

 P
ol

ité
cn

ic
o 

de
 C

as
te

lo
 B

ra
nc

o
Pa

rt
ilh

ar
 o

 co
nh

ec
im

en
to

, g
lo

ba
liz

an
do

 a 
fo

rm
aç

ão
137

Sara Margarida Isidoro Frade de Brito 
Filipe
 Diretora da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova

Os 40 anos do Instituto Politécnico de Castelo Branco são motivo de 
orgulho para toda a comunidade académica! Pela sua história, pelo 
seu contributo na valorização das pessoas e da região, pela sua afirma-
ção social e cultural. Quatro décadas que fazem do IPCB uma Insti-
tuição de referência a nível regional, nacional e internacional.
A sua criação, alinhada com o início dos estabelecimentos de ensino su-
perior politécnico em Portugal, constituiu um enorme ativo para o terri-
tório;  permitiu alargar a rede de conhecimento, qualificar a comunida-
de, estimular o desenvolvimento regional e promover a competitividade 
empresarial. Um ativo que se foi valorizando com o aparecimento de 
cada uma das suas seis escolas: Educação, Agrária, Gestão, Tecnologia, 
Saúde e Artes Aplicadas – criadas em diferentes momentos e dotadas de 
uma diversidade que espelha a abertura da Instituição aos estímulos da 
sociedade contemporânea.
Considerado um dos grandes instrumentos de coesão social e terri-
torial, bem como de democratização do acesso ao ensino superior, o 
Politécnico de Castelo Branco soube cumprir esses desideratos. A sua 
presença em dois concelhos do interior do país – Castelo Branco e 
Idanha-a-Nova – permitiu atrair e fixar jovens em territórios designa-
dos de baixa densidade e, simultaneamente, estimular a qualificação 
dos residentes, assumindo-se como um verdadeiro elevador social e 
salvaguarda da equidade social. 
Enquanto Diretora da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova, 
destaco a relevância e o impacto de ter uma escola do IPCB localizada 
numa vila raiana do interior. Situada em Idanha-a-Nova desde 1991, 
fruto da ousadia, visão e determinação da Câmara Municipal, a ES-
GIN/IPCB é hoje um dos motores de desenvolvimento do concelho. 
Conseguiu atrair massa crítica, talento e conhecimento científico para 
o território, não apenas ao nível do corpo docente e discente, mas tam-
bém por via das redes de cooperação com outras Instituições de Ensi-
no Superior, desenvolvendo estratégias de investigação aplicada e pro-
movendo dinâmicas de divulgação do saber, da ciência. Possibilitou a 

qualificação e a fixação de recursos humanos na região, aumentando a 
riqueza endógena. Contribuiu decisivamente para a disseminação do 
conhecimento e para a melhoria da qualidade de vida da comunidade 
onde está inserida. 
A sua intervenção conferiu-lhe, por diversas vezes, o estatuto de par-
ceira privilegiada em projetos, iniciativas e ações de desenvolvimento 
local e regional. As relações que soube construir, e que ainda mantém, 
com a autarquia, com as empresas, com as instituições e com a própria 
comunidade idanhense, têm gerado impactos de natureza económica 
e social bastante significativos. Também para os estudantes as vanta-
gens multiplicam-se: uma experiência académica num ambiente se-
guro, dinâmico e integrador; a dinamização de atividades de índole 
social, cultural e desportiva; o apoio no pagamento de propinas, no 
alojamento e nos transportes; infraestruturas adequadas e formação 
em contexto real de trabalho. Condições que, a par com um corpo 
docente altamente qualificado e empenhado, um corpo não docente 
dedicado e profissional e um ambiente de proximidade, de afetos e 
de partilha com o outro, outorgam à ESGIN/IPCB o sentimento de 
pertença e o orgulho dos que nela se formaram. Acresce o reconheci-
mento dos empregadores que os acolhem. Haverá melhores embaixa-
dores que os seus próprios estudantes?
Aos 40 anos do IPCB ambicionamos somar muitos mais! Continua-
remos empenhados em contribuir para um Politécnico moderno, 
inovador, dinâmico, forte e coeso; preparado para dar resposta aos 
inúmeros e complexos desafios, como o da modernização do processo 
de ensino aprendizagem face a um sistema crescente e acelerado de 
transformação digital da sociedade, do financiamento das Instituições 
de Ensino Superior, da internacionalização ou da natalidade… estes 
e tantos outros exigentes desafios. Saibamos nós transformá-los em 
oportunidades!
Parabéns a toda a Comunidade Académica!
Parabéns ao Instituto Politécnico de Castelo Branco! 
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Vergílio António Pinto de Andrade
 Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco  
 de 1981 a 1995

Ao comemorar o 40º. Aniversário do IPCB criado pelo D.L. nº. 513-
T/79 de 26 de dezembro, englobando a Escola Superior Agrária (ESA) 
e a Escola Superior de Educação (ESE), não podemos deixar de recordar 
aspetos do percurso percorrido desde então.
No dia 28 de outubro de 1980, tomaram posse as Comissões Instaladoras 
(CI) da ESA e da ESE.
Logo no dia seguinte as CI constataram que não dispunham de verbas, 
pessoal, nem instalações. As dificuldades não são, por isso novidade, nem 
impediram que se atingissem os objetivos definidos desde o início.
O IPCB e as suas 6 Escolas Superiores, dispõem de instalações próprias, 
devidamente equipadas, programadas para se poder praticar um ensino de 
qualidade, investigação e apoio à comunidade. 
Construíram-se ainda 4 Residências para Alunos, um Ginásio na ESE e 
um Centro de Formação para Técnicos Superiores Agrários, na ESA.
No diploma de criação da ESTIG, não se disponibilizavam verbas, nem 
admissão de pessoal, que permitissem o seu normal funcionamento. A 
proposta e a ajuda disponibilizadas pelo então Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Idanha-a-Nova, permitiram criar um polo naquela autarquia, 
que deu origem à atual ESGIN.
Ao longo de 40 anos o IPCB e as suas escolas, podem orgulhar-se de 
ter alcançado todos os seus objetivos. A formação do corpo docente foi 
sempre estimulada e os doutoramentos obtidos permitiram estabelecer 
ligações com Instituições de Ensino Superior (IES) nacionais e interna-
cionais. A melhor prova da qualidade do corpo docente é o ensino e a in-
vestigação que pratica. O êxito dos milhares de alunos formados, o nível 
de investigação aplicada levada a cabo, bem como o apoio à comunidade 
através dos serviços laboratoriais merecem destaque. 
O IPCB, com as suas escolas tem um elevado impacto económico na cida-
de e na região. Não podemos esquecer isso.
O financiamento das ações levadas a cabo tem sido sempre escasso. Se o 
Governo e a União Europeia pretendem desenvolver as regiões transfron-

teiriças é altura de reforçar o OGE nas IES dessas regiões.
O IPCB através das suas escolas pode inovar cursos e formações - respon-
dendo ao rápido evoluir da ciência - que confiram novas competências 
que os tornem mais atrativos e atualizados e que respondam também à 
necessidade de formação contínua.
As entidades oficiais têm um papel importante a desempenhar investindo 
em ações que tornem a cidade mais atraente para os estudantes, atribuin-
do bolsas, prémios e facilitando o alojamento.
Não queria ser pessimista num momento que se espera seja de festa, mas 
não posso deixar de manifestar a minha preocupação quanto ao futuro. 
A comunicação social noticiou que o Conselho Geral do IPCB aprovou 
uma proposta que prevê uma profunda alteração das estruturas e modo de 
funcionamento existentes. Extinguir ou modificar o nome de escolas que 
se foram construindo e se tornaram conhecidas ao longo de 40 anos, com 
identidade própria é, no mínimo, estranho. 
Se a intenção é reduzir a despesa, não se percebe bem como pensam atin-
gir esse objetivo, a menos que se corte na despesa com pessoal e não se 
considere qualquer crescimento. O Conselho Geral do IPCB deve saber, 
as razões que motivaram esta decisão. Devem ter ponderado as vantagens, 
os inconvenientes e as consequências desta inédita medida. Sabem, com 
certeza, como se irão processar as mudanças de docentes, funcionários e 
laboratórios de umas escolas para as outras, pondo em causa 40 anos de 
planeamento e adequação de cada escola às especificidades do ensino e 
investigação planeados.
Quero manifestar o meu apreço e admiração por todos – docentes, dis-
centes e funcionários que, ao longo dos anos, se esforçaram por ultrapassar 
todas as dificuldades e tornar o IPCB e as suas Escolas Superiores, insti-
tuições reconhecidamente credíveis e valiosas para a região e para o país. 
Nestes incluo com saudade, todos os que, ao longo dos anos, foram desa-
parecendo da vida mas não da nossa memória.
Termino desejando a todos os que trabalham e estudam, nas Escolas Supe-
riores e no IPCB, os maiores êxitos para a sua vida profissional e pessoal.
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