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O presidente do Institu-
to Politécnico de Castelo 
Branco (IPCB), António 
Fernandes, anunciou, no 
41º aniversário da insti-
tuição, que se realizou no 
passado dia 28, na Escola 
Superior de Tecnologia, 
que “o IPCB encontra-se 
nos lugares cimeiros das 
Instituições de Ensino Su-
perior Portuguesas com 
maior procura de estudan-
tes para as licenciaturas. A 
evolução resulta do traba-
lho que temos realizado”.
António Fernandes lem-
brou ainda que “conside-
rando todas as ofertas for-
mativas, estimamos neste 
novo ano letivo 2021/22, 
superar os 2000 novos es-
tudantes, o que é, de facto, 
motivo de grande satisfação 
para toda a comunidade. 
A este número acrescem 
os estudantes Erasmus e 
os estudantes inscritos em 
unidades curriculares iso-
ladas”.
No seu discurso, sublinhou 
sete aspetos que considera 
ser razão para festejar o 
percurso da instituição. O 
primeiro diz respeito ao 
“número de estudantes: 
o Politécnico de Castelo 
Branco tem, presentemen-
te, cerca de 4600 estudan-
tes. No ano letivo 2017/18, 
em dezembro de 2017, 

41º ANIVERSÁRIO

IPCB entre os mais procurados
por alunos estrangeiros
ENSINO O Instituto Politécnico de Castelo Branco é das instituições de ensino portuguesas mais procuradas 
por alunos estrangeiros para as licenciaturas. A informação foi divulgada no aniversário da instituição.

tinha 3794 estudantes. É, 
de facto, uma recuperação 
extraordinária de 800 es-
tudantes”.
O segundo está relacionado 
com o “aumento sustentado 
da produção científi ca, par-
ticipação em projetos de in-
vestigação e integração em 
redes de cooperação: para 
esta dimensão contribuiu o 
apoio fi nanceiro à qualifi ca-
ção do pessoal docente e às 
Unidades de Investigação e 
Desenvolvimento do IPCB, 
com os resultados conheci-
dos ao nível da melhoria do 
posicionamento do IPCB 
nos rankings internacionais 
de produção científi ca”.
Como terceiro aspeto, surge 

a “promoção e valorização 
da carreira dos docentes 
e do pessoal não docen-
te: abertura 14 vagas para 
concursos internos de pro-
moção (13 para professor 
coordenador e 1 para pro-
fessor coordenador princi-
pal); 1 vaga para concurso 
de professor coordenador 
e 17 vagas para professores 
adjuntos, 8 em 2021), 4 
regularizações de profes-
sores adjuntos no âmbito 
do PREVPAP. E a abertura 
de 8 vagas para Técnico 
Superior, incluindo mobili-
dades e PREVPAP, 3 vagas 
para Assistente Técnico 
e 15 vagas para assistente 
operacional”. 

O Apoio aos Estudantes 
surge como quarto factor. 
António Fernandes lembra 
que “foi retomado o apoio 
fi nanceiro às associações de 
estudantes para atividades 
de natureza social, cultural 
e desportiva. Foi recente-
mente cedido um espaço na 
Residência de Estudantes, 
com acesso direto da rua, e 
onde os estudantes poderão 
reunir, estudar e conviver. 
Um espaço que fi ca sob a 
responsabilidade dos estu-
dantes e onde vai funcionar 
uma sala de estudo aberta 
das 21H00 às 5H00”.
O presidente o IPCB des-
tacou também o “equilíbrio 
fi nanceiro: de um passado 

com um quadro orçamental 
muito difícil e com episó-
dios recorrentes de pedidos 
de reforço orçamental ao 
Estado no fi nal de cada ano, 
onde se atingiram valores 
superiores a um milhão e 
meio de euros por ano, o 
IPCB desfruta atualmente 
de saúde financeira que 
tem permitido melhorias 
significativas a diversos 
níveis”.
A Requalifi cação do Cam-
pus da Talagueira foi apon-
tado como sexto fator. Uma 
obra divulgada, em primeira 
mão pelo Reconquista e já 
focada na última edição.
António Fernandes apro-
veitou a ocasião para falar 
da reestruturação organiza-
cional da instituição, sendo 
este o sétimo fator apresen-
tado. “Aprovação da pro-
posta de reestruturação or-
ganizacional pelo Conselho 
Geral do IPCB com maioria 
qualificada no dia 08 de 
julho de 2021, e aprova-
ção dos novos estatutos do 
IPCB, obviamente também 
com maioria qualificada, 
no dia 10 de fevereiro de 
2021. Os estatutos encon-
tram-se presentemente na 
fase de homologação por 
parte do Senhor Ministro 
da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior. Em fi nal 
de agosto foi solicitado 
ao IPCB esclarecimentos 
sobre algumas desconfor-
midades circunstanciadas 

O novo presidente da Câ-
mara de Castelo Branco, 
Leopoldo Rodrigues, consi-
dera o Instituto Politécnico 
de Castelo Branco como 
uma peça importante para 
o desenvolvimento do con-
celho e da região. O autarca 
falava na sessão solene do 41º 
aniversário da instituição, no 
passado dia 28, na Escola 
Superior de Tecnologia e 
Gestão.

à Informação da Secretaria 
Geral da Educação e Ci-
ência bem como esclare-
cimentos relativos à Infor-
mação da Direção Geral de 
Ensino Superior. No fi nal 
de setembro enviámos ao 
Senhor Ministro a correção 
das desconformidades e a 
pronúncia à informação da 
DGES. Não foi um proces-
so fácil. Nem todos concor-
daram. O que é legitimo”. 
António Fernandes deixou 
algumas criticas a dirigen-
tes antigos da instituição: 
“difícil de compreender é o 
afastamento deste processo 
de alguns dos importantes 
protagonistas do caminho 
percorrido pelo IPCB, que, 
refugiados num teclado 
promovem a desinformação 
e degradam a imagem da 
Instituição, não partici-
pando no confronto sau-
dável do debate das ideias 
nem em momentos solenes 
como este”.
A sessão solene incluiu 
ainda a atribuição de pré-
mios de mérito aos melho-
res alunos da instituição, 
através das câmaras de 
Castelo Branco e Idanha-
a�Nova, Junta de Freguesia 
de Castelo Branco, Ensino 
Magazine, Santander Uni-
versidades, Pedro Agapito 
Seguros, bem como os pré-
mios poliempreende, de 
onde saíram vencedores os 
projetos BioW21, CAB�AD 
e CardioNeuroPrevent.

A importância do IPCB foi sublinhada por todos
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LEOPOLDO RODRIGUES, PRESIDENTE DA CÂMARA DE CASTELO BRANCO

IPCB é fundamental para a região
Leopoldo Rodrigues disse 
que essa importância assenta 
em três áreas. “No capítulo 
social, o Politécnico é um 
fator de atração e fi xação de 
pessoas para Castelo Bran-
co. Por outro lado, o IPCB 
valoriza os alunos e as suas 
competências, melhorando 
as condições de empregabi-
lidade no tecido empresa-
rial da região. A acrescer a 
isto está o desenvolvimento 

económico que a instituição 
gera”, através dos seus alunos 
e famílias, professores e fun-
cionários.
O autarca sublinhou ainda 
“que o IPCB será um parcei-
ro importante da Câmara de 
Castelo Branco”.
O presidente do Politécnico 
no seu discurso também 
lembrou que “as Instituições 
que lideramos só podem, 
evidentemente, estar juntas. 

Será o trabalho conjunto e 
complementar, que nos per-
mitirá evoluir. Apostar numa 
cidade empreendedora, mais 
culta e inclusiva, torna-a mais 
próxima do conceito de cida-
de académica, caracterizada 
por projetos inovadores, inte-
gração de novos estudantes, 
valorização do conhecimento 
e da ciência”, disse.
Na sessão, o presidente do 
Conselho Geral, José Au-

gusto Alves, aproveitou para 
elogiar o trabalho realizado, 
anunciando que “o IPCB 
tem estado a desenvolver, em 
conjunto com os empresários 
da região, na procura de per-
ceber o que efectivamente 
pretendem para que os novos 
licenciados, os novos mestra-
dos, possam ser integrados 
nas suas empresas e por essa 
via, possam inverter o drama 
das regiões do interior, da 

perda de população, com 
maior incidência nos jovens 
e consequente criação de 
emprego qualifi cado”.
Interveio ainda Alexandre 
Pinto Lobo, como represen-
tante dos estudantes, tendo 
a oração de sapiência sido 
proferida por José Tribolett, 
sobre o tema “Transformação 
Digital nas Instituições de 
Ensino Superior”.
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