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Aprovada em 2008, a candidatura para a construção do bloco pedagógico da Escola
Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco, continua à
espera de financiamento da vertente nacional para arrancarem as obras.
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BLOCO DA ESART CONTINUA À ESPERA
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A verba chegou a estar inscrita em
Piddac mas nunca saiu do papel.
Recentemente o politécnico pediu a
reprogramação da candidatura   que
foi aprovada e aguarda a resposta do
novo governo em relação à
componente nacional que é de um
milhão e meio de euros.
Apesar da presença do secretário de
estado do ensino superior o   assunto
não foi falado pelo menos
publicamente no último aniversário do
instituto "não falámos pessoalmente
sobre o assunto antes desta
cerimónia, ficamos a aguardar uma
resposta uma vez que o momento é de
discussão do orçamento de estado
para o próximo ano".

Se a resposta do governo for negativa
em relação ao financiamento da
componente nacional, o instituto,
garante Carlos Maio não vai deixar
cair a candidatura "não, temos outras
alternativas que não quero para já
adiantar ou falar mas tudo faremos
para que esta obra vá para a frente".
Recorde-se que a construção do bloco
pedagógico da Esart, no campus da
talagueira, é uma obra de 5 milhões
de euros. O Programa Operacional de
Valorização do Território aprovou a
candidatura no valor de 3 milhões e
meio que só ficarão disponíveis
quando o IPCB tiver assegurada a
componente nacional de um milhão e
meio.
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