
SEXTA max. 15|min. 5
céu pouco nublado
SÁBADO max. 13|min. 4
céu pouco nublado

QUINTA max. 10|min. 6
chuva

DOMINGO max. 13|min. 6
aguaceiros
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O Encontro da Comunidade de
Leitores em Alcains realiza-se
no próximo domingo, 29 de
novembro, a partir das 10 ho-
ras, no Salão Polivalente da Fre-
guesia de Alcains, no Largo de
Santo António.

O Encontro tem como texto
para leitura e comentários o
poema Coisinhas Preciosas Para
Meter no Cu, de Valter Hugo
Mãe, tratando-se de uma esco-
lha de Maria Libânia.

A Comunidade de Leitores
em Alcains é aberta a todos os
interessados, especialmente
aos do Concelho de Castelo
Branco, e para receber o texto,
gratuitamente, basta pedi-lo

O presidente do Instituto Politéc-
nico de Castelo Branco (IPCB),
António Fernandes, apresentou,
em conferência de Imprensa, os
números relativos à entrada de
novos alunos na instituição no
ano letivo 2020/2021 e os resul-
tados da execução financeira,
“com equilíbrio de contas e sem
necessidade de reforço orça-
mental pela primeira vez”.

Matricularam-se no Poli-
técnico 1.714 novos estudan-
tes, dos quais 1.238 em licenci-
aturas, 173 em Cursos Técni-
cos Superiores Profissionais
(CTeSP) e 3030 em mestrados,
ao que há a somar 273 estu-
dantes que ingressaram atra-
vés de diferentes programas
ou parcerias, como Erasmus,
unidades curriculares isola-
das, parceria com a Universi-
dade Aberta ou com o Instituto
Politécnico de Macau. Assim,
este ano total de estudantes
frequentam este ano o Politéc-
nico pela primeira vez, ascen-
de a 1.987.

António Fernandes refere
que apesar de se verificarem
diferenças no que respeita à
atratividade das licenciaturas
no contexto do Concurso Naci-
onal de Acesso (CNA), todos os
cursos de licenciatura ficaram
com as vagas praticamente
preenchidas, com estudantes
a ingressarem nas licenciaturas
por outros regimes de acesso ao
Ensino Superior. E adiantou
que inclusive se aguarda-se a
aprovação de vagas adicionais
por parte da Direção-Geral de
Ensino Superior (DGES) para
ingresso de estudantes suplen-
tes, o que o leva a realçar que
“não temos nenhuma licencia-
tura em risco de funcionamen-
to e em todas elas o número de
estudantes matriculados apro-
xima-se do número máximo de
admissões para cada caso.”

Atualmente, o Politécnico
tem matriculados 4.395 estu-
dantes, “um número que até
31 de dezembro deverá ainda
aumentar com a aprovação por
parte da DGES das vagas adici-
onais solicitadas”. Por isso é
destacado que o número total
de estudantes tem vindo a au-
mentar desde o ano letivo
2015/2016 com um aumento

A Estrutura Federativa das Mu-
lheres Socialistas - Igualdades e
Direitos do Distrito de Castelo
Branco, presidida por Paula
Teixeira, apresentou, na passa-
da sexta-feira, 20 de novembro,
na Comissão Politica Federati-
va MS-ID, realizada em video-
conferência, devido à pande-
mia de COVID-19, o plano de
ação para o biénio 2020-2022.

Sob a designação Raio-X da
Igualdade e depois de apre-
sentado o plano de ação, o Se-
cretariado da Estrutura Federa-
tiva adiantou que “pretende
envolver toda a Comissão Polí-
tica, bem como articular o seu
desenvolvimento em coopera-
ção com a Federação Distrital e
a Juventude Socialista do Dis-
trito”, concluindo que “será
um plano de envolvimento da
sociedade”.

O plano, segundo é adian-
tado, “assenta em três eixos

ANO LETIVO 2020/2021

Politécnico cresce
em número de alunos
e equilibra contas

mais acentuado nos últimos
três anos.

Relativamente à execução
orçamental, António Fernan-
des explica a evolução da dota-
ção orçamental da instituição
na última década, que “atin-
giu o seu ponto mais alto em
2010, cerca de 18,5 milhões de
euros, tratando-se de uma do-
tação orçamental atípica e que
resultou da correção relativa às
dotações orçamentais anterio-
res a 2010 sendo esses erros
corrigidos em bloco em 2010.
No extremo oposto, verificou-
se, em 2012, a dotação orça-
mental mais baixa, no valor de
13,5 milhões de euros, perfei-
tamente justificável pela não
necessidade de pagamento
dos subsídios de férias e de
Natal aos docentes e funcioná-
rios não docentes”.

Analisando os anos mais
recentes, e somando os refor-
ços orçamentais à dotação or-
çamental inicial, o Politécnico
não tem, em 2020, mais di-
nheiro do que teve em 2017 e
2018. “Em 2019 tivemos me-
nos orçamento do estado para

dirigir a nossa instituição e em
2020 vamos ter um valor que
se aproxima do valor de 2018 e
2017”, cerca de 17 milhões de
euros.

Os reforços orçamentais de
2013 a 2018 rondaram cerca de
1,5 milhões de euros por ano,
tendo, em 2014, sido superior a
dois milhões de euros. Em
2019 foi cerca de 400 mil euros.
Em 2020 foi cerca de 200 mil
euros e deve-se, apenas, à
compensação devida pela re-
dução do valor máximo da pro-
pina a fixar pelas IES, de 871
euros para 697 euros, entre
2019 e 2020. Todas as IES rece-
beram reforço de compensa-
ção em função do seu número
de estudantes.

O aumento da dotação or-
çamental entre 2019 e 2020 foi
de quatro por cento, igual ao
aumento das dotações orça-
mentais verificado em todas
as instituições, independen-
temente de terem défice ou
saldos. Este aumento da dota-
ção orçamental proporcionado
a todas as IES inclui a reposi-
ção da redução de propinas

consagrada a partir de 2019, o
que implica uma redução das
receitas próprias de cada insti-
tuição, bem como os encargos
adicionais com pessoal decor-
rentes das valorizações salari-
ais do pessoal docente e não
docente.

O equilíbrio financeiro foi
conseguido através de medi-
das ao nível da receita e da des-
pesa, “tornámos a distribuição
do serviço docente mais trans-
versal, com maior coordena-
ção entre as escolas do Politéc-
nico, o que diminui a despesa;
tornámos as regras de contrata-
ção de docentes a termo mais
claras e objetivas, diminuindo
não só o número de contrata-
ções, como também a duração
dos contratos; criámos uma
Bolsa de Recrutamento, que
permite escolher os melhores
docentes para trabalharem
connosco. Ao nível da receita
fizemos um acompanhamen-
to mais rigoroso da gestão fi-
nanceira dos projetos de in-
vestigação, logo desde o início,
melhorando níveis de eficácia
e assegurando os pedidos de
reembolso mais cedo”.

António Fernandes conclui,
por tudo isto, qua “a equipa de
gestão do Politécnico está muito
satisfeita com os resultados obti-
dos no ano em que a instituição
comemorou o 40º aniversário,
com aumento o número de no-
vos estudantes, aumento do
número total de estudantes e
obtenção do equilíbrio financei-
ro. Este ano não precisamos de
um cêntimo de reforço orça-
mental no final do ano”.

Comunidade
de Leitores em Alcains
dedicada a Valter
Hugo Mãe

através do endereço eletróni-
co elsa.ligeiro9@gmail.com.

Recorde-se que o texto foi
escrito especialmente para o
ator Pedro Lamares.

Valter Hugo Mãe nasceu
em 1971, os seus dois primei-
ros livros, de poesia, Silencioso
Corpo de Fuga e O sol pôs-se
calmo sem me acordar, foram
editados pela A Mar Arte, em
Coimbra, em 1996 e 1997; ven-
ceu o Prémio José Saramago,
em 2007, com o livro de O re-
morso de Baltazar Serapião.

Da sua obra destacam-se
também os romances O Filho
de Mil Homens e A Desumani-
zação.

Mulheres socialistas
apresentam plano
de ação para o biénio
2020/2022

fundamentais”, que são a Edu-
cação e Ambiente, Emprego e
Empreendedorismo e Saúde e
Ação Social.

A estrutura afirma que
“pretende intervir e explorar
temáticas relevantes para o
contexto de ação política, com
ações de proximidade aos in-
tervenientes na sociedade,
respeitando as condições de
segurança, exigidas no pano-
rama atual, contribuindo para
uma maior igualdade, nos vári-
os domínios, tendo sempre
como foco uma sociedade mais
justa e equitativa. Pretende
ainda nortear a sua ação para
que nas próximas eleições Au-
tárquicas haja um maior en-
volvimento das mulheres na
construção de projetos, uma
maior motivação para assumir
e manter cargos políticos e car-
gos de liderança política no
Distrito”.


