a ligação ao
tecido empresarial
da região constitui um
dos principais desafios
institucionais

O reforço da ligação ao tecido empresarial da região constitui
um dos principais desafios que se colocam ao IPCB. O IPCB
possui capacidade instalada de I&D para colaborar com os
parceiros empresariais e institucionais num vasto leque de
domínios, já que dispõe de recursos humanos devidamente
qualificados e com competências para prestação de serviços
especializados e o desenvolvimento de investigação e
transferência de tecnologia.
As oportunidades de financiamento de projetos enquadrados
pelo novo período de programação Horizonte Europe e Portugal
2020 constituem um desafio para todos os atores regionais
e o IPCB pretende afirmar-se como um polo de referência e
um parceiro estratégico a nível regional na construção de
projetos que reforcem a competitividade e a sustentabilidade
empresarial, institucional e territorial.
O IPCB mantém uma forte ligação à comunidade através de
protocolos com empresas e instituições, nos domínios da
investigação aplicada, do desenvolvimento experimental, da
prestação de serviços especializados e dos projetos e estágios
de alunos e diplomados.

PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
DO IPCB

www.ipcb.pt

www.ipcb.pt/ceder/prestação-de-serviços
Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional (CEDER)
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Artes, comunicação
e multimédia;

› Produção audiovisual e multimédia;
› Plano de comunicação;
› Concertos;
› Projeto de interiores;
› Design de moda;
› Conceção de imagem corporativa.

Ciências biológicas
e alimentares;

› Análises de alimentos;
› Análises de solos/águas;
› Análises e ensaios laboratoriais;
› Sistemas de Informação Geográfica;
› Planos de ordenamento florestal;
› Planos de desenvolvimento estratégico.

Ciências empresariais
e do direito;

instituição de
ensino superior
de referência

› Elaboração de planos de negócio;
› Estudos de Mercado;
› Consultoria de Gestão;
› Marketing e internacionalização.

Educação e formação
de professores;

› Formação especializada em diversas áreas;
› Traduções;
› Cursos livres de língua estrangeira;
› Projetos educativos municipais;
› Cartas educativas municipais.

O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB),
com cerca de quatro décadas de existência, assume-se
como uma instituição de ensino superior de referência
nos seus diferentes domínios de intervenção.
Possui seis Escolas Superiores, que contam com um
corpo docente qualificado, mais de 200 professores,
dos quais cerca de 75% são doutorados, e onde
estudam cerca de 4000 alunos. As escolas ministram
cursos técnicos superiores profissionais, cursos de
licenciatura e mestrado, assentes numa sólida base
científica e numa forte componente prática, em várias
áreas de conhecimento. O apoio à comunidade e ao
desenvolvimento da competitividade organizacional
concretiza-se disponibilizando as competências
e recursos técnico-científicos do IPCB através
de prestações de serviços:

Aluguer
de espaços e
equipamentos

Prestação
de serviços

Engenharia e informática;
› Inspeções de edificações;
› Ensaios acústicos;
› Projetos de redes informáticas;
› Desenvolvimento de software.

Saúde e proteção social;

› Fisioterapia;
› Elaboração de Planos de Terapia Ocupacional;
› Planos gerontológicos.

Turismo, desporto e serviços

› Organização de eventos científicos;
› Construção de roteiros turísticos;
› Criação de cartas gastronómicas;
› Planos de desenvolvimento turístico;
› Planos estratégicos de turismo.

• Aluguer de espaços
e equipamentos

› Auditórios;
› Salas de aula.

