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31ofertas de emprego
4ofertas de formação

NESTA EDIÇÃO

Escolas profissionais
vivem sufoco financeiro

FALTA DE PAGAMENTO DO ESTADO

CASTELO BRANCO

Câmara
quer pista
de condução
defensiva
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DESPORTO

BC Branco

empata mas

mantém

liderança

isolada
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Exigida diferenciação entre
ensino politécnico e universitário

CONSELHO GERAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

! última

Natal mantém
tradições

NO DISTRITO

PROENÇA-A-NOVA

Câmara aprova
orçamento
de 9,4 milhões
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www.jeronimo-reis-afonso.pt CONSTRUTORA
Alvará n.º 34066

Também aberto aos Sábados

Tel.: 272 323 394    Fax.: 272 323 398    ou    968 023 477

Orçamentos Grátis

Executamos todos os tipos
de trabalhos de remodelação

(remodelação de apartamentos)
Festas

Felizes



SEXTA max. 12|min. 2
muito nublado

SÁBADO max. 13|min. 2
muito nublado

QUINTA max. 13|min. 4
aguaceiros

DOMINGO max. 13|min. 4
muito nublado
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O Conselho Geral do Instituto
Politécnico de Castelo Bran-
co (IPCB) decidiu ontem,
terça-feira, por unanimida-
de, enviar um documento ao
secretário de Estado do Ensi-
no Superior, onde expressa
claramente que se deve
manter a diferenciação entre
os dois sistemas de Ensino
Superior, o Politécnico e o
Universitário.

Depois de uma reunião
de duas horas, o presidente
do Conselho Geral do Poli-
técnico disse à Gazeta do In-
terior que o documento a
enviar ao secretário de Esta-
do do Ensino Superior foi
aprovado, por unanimidade,
por todos os conselheiros.

Daniel Proença de Carva-
lho refere que “em primeiro
lugar dizemos que seria mais
produtivo e mais importante
as posições serem assumidas
pelos institutos politécnicos
depois de se conhecer uma
política do Governo em rela-
ção ao tema, que não é co-
nhecida. Esta nossa contri-
buição tem esse défice de
informação sobre quais são
as opções políticas nestas

DECISÃO FOI TOMADA POR UNANIMIDADE

Conselho Geral do Politécnico
quer diferenciação entre ensino
politécnico e universitário

áreas”.
Para o presidente do Con-

selho Geral do Politécnico,
seria mais fácil aos institutos
e respetivos conselhos gerais
pronunciarem-se com base
nessa matriz.

“Em qualquer caso, nós
apontamos para a ideia de
que se deve manter a dife-
renciação entre os dois siste-
mas, com uma matriz mais
profissionalizante que é a
dos politécnicos”.

No entanto, sublinha que
estão recetivos e conscientes
de que “tem que haver mu-
danças no sentido da otimi-

zação de recursos, de com-
plementaridade e de coope-
ração entre as várias institui-
ções. Obviamente que esta-
mos sensíveis às necessida-
des que o País tem de procu-
rar otimizar os recursos que
são sempre escassos. E há a
compreensão da parte do
Conselho Geral para essa vi-
são”, refere.

Contudo, Daniel Proença
de Carvalho diz que o Poli-
técnico tem prestado um
contributo “muito importan-
te” para a Região e para o
País, na formação das pesso-
as.

E, nesse sentido refere
que o Conselho Geral consi-
dera fundamental haver al-
guma discriminação positiva
relativamente aos estabele-
cimentos de ensino que estão
em zonas mais desfavoreci-
das.

“Tem que se contrariar
esta tendência que o País
tem tido, de concentração de
todos os recursos no Litoral. É
fundamental investir nos es-
tabelecimentos de Ensino
Superior localizados nestas
zonas”, concluiu.


