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A Comunidade Intermuni-
cipal da Beira Baixa (CIM�
BB) vai lançar um concurso 
para reforçar o seu quatro 
técnico. O mapa de pessoal 
e o orçamento foram apro-
vados tendo já esse aspeto 
em conta. “Serão contratados 
mais dois técnicos superio-
res, no sentido de a Comu-
nidade ter capacidade de dar 
uma resposta mais robusta na 
avaliação de processos, ter 
mais agilidade e celeridade 
na apresentação de projetos 
aos fundos comunitários, 
sem ter de estar a depender 
de serviços externos”, explica 
o presidente da CIMBB.
É deste modo que João Lobo 
esclarece o facto da CIMBB 
ainda não ter nomeado um 
secretário executivo (cargo 
deixado por Hélder Henri-
ques para ocupar o seu lugar 
na vereação do Município 
de Castelo Branco e para o 
qual foi eleito nas últimas 
autárquicas).  
“Esta circunstância do secre-
tario executivo tem de estar 
enquadrado nesta linha. Tem 
de ser alguém com compe-
tência e capacidade técnica 
para coordenar todo este 
trabalho”, sublinha. 
João Lobo não nega o pendor 
político da CIMBB, que “está 
posicionado no presidente da 
Comunidade, que é um pre-
sidente de câmara, tal como 
o órgão colegial que forma o 
Conselho Intermunicipal da 
Beira Baixa é um órgão polí-

CIMBB REFORÇA ESTRUTURA PARA RESPONDER AOS NOVOS DESAFIOS

Secretário tem de ter 
competências técnicas
APOIOS O PRR e o novo quadro comunitário decorrem em simultâneo. 
Projetos têm de ser apresentados com rapidez e tecnicamente sustentados 

tico. Mas depois, o secretário 
executivo, que coordena a es-
trutura de gestão da própria 
CIMBB, que é uma estrutura 
técnica e que dá respostas a 
essa condição”. 
O futuro secretário executivo 
tem, por isso, de ter capacida-
de técnica, para que a Beira 
Baixa não perca o comboio 
do Plano de Recuperação 
e Resiliência (PRR), mas 
também o do novo quadro 
fi nanceiro 2020-2030. “Es-
tamos a terminar o Portugal 
2020, que termina impre-
terivelmente em 2023 (ha-
vendo, porém, um período 
de 2023 a 2027 para fecho 
de processos, ou seja, apenas 
para concluir o que já está 
no terreno). Aí inicia-se o 
processo do novo pacote de 
financiamento, que será o 
Portugal 2030 ou Agenda 
2030, que decorre em pa-

ralelo com o PRR, pelo que 
temos de ter capacidade 
técnica para aproveitar o 
máximo de apoios para a 
região da Beira Baixa”, reitera 
o também presidente da Câ-
mara de Proença-a�Nova. 
João Lobo reconhece que “o 
grande desafi o que se coloca 
é a demografi a, um proble-
ma do país, mas com maior 
impacto nestes territórios do 
interior, de baixa densidade. 
Tal condição, enquadra-se 
desde logo no pilar da habi-
tação, porque se queremos 
manter aqui as pessoas, os 
nossos, e trazer gente de 
fora, temos de ter habitação 
com dignidade para todos”. 
Outro dos desafios é a ca-
pacitação das pessoas, o que 
pode ser feito através do pilar 
da transição digital. “Este pa-
tamar funciona mais ao nível 
das empresas, mas também 

da administração pública. 
Todos temos de fazer, neces-
sariamente, esse esforço”, 
sublinha. O terceiro grande 
pilar é o acordo verde (green 
deal). “Este está definido 
como o principal desafio 
neste período, pois tem tudo 
a ver com a alteração, quer 
do ponto de vista do uso da 
economia circular (que os 
produtos sejam extintos em 
todo o seu ciclo). A adminis-
tração com certeza que tudo 
fará para que assim seja, mas 
temos de conseguir também 
colocar as empresas nessa 
mesma lógica”. 
João Lobo reitera que “há, 
portanto, dois ou três pilares 
que são fundamentais e te-
mos de estar preparados para 
aproveitar todos os apoios 
nesse sentido, através de 
uma resposta célere, mas 
tecnicamente válida”. 

O docente da variante de Guitarra Portuguesa 
na licenciatura em Música da Escola Superior 
de Artes Aplicadas do IPCB, Custódio Cas-
telo, realizou um “Workshop de Unhas” e um 
Concerto de Guitarra Portuguesa no âmbito 
da sua participação na iniciativa “Sextas às 
Sete – Ciclo de Concertos Didáticos”.
Em nota enviada à nossa redação, o politécni-
co revela que a iniciativa foi dinamizada pelo 
Conservatório de Música de Vila do Conde 
e teve como objetivo promover o contato 
dos alunos com a Guitarra Portuguesa e dar 

O  Pri m e i ro  Mi n i s tro 
António Costa recebeu 
no passado dia 10 uma 
delegação do Conselho 
Coordenador dos Institu-
tos Superiores Politécnicos 
(CCISP) numa audiência 
no âmbito da preparação 
do próximo ciclo de gover-
nação, onde participou o 
presidente do Politécnico 
de Castelo Branco (IPCB) 
António Fernandes.
A comitiva, presidida por 
Pedro Dominguinhos, in-
tegrou ainda os presidentes 
dos politécnicos de do Cá-
vado e do Ave (Maria José 
Fernandes), de Coimbra 
(Jorge Conde) e de Bragan-
ça (Orlando Rodrigues).
Em nota enviada à nossa 
redação, o politécnico al-
bicastrense explica que o 
“CCISP defendeu o aumen-
to do fi nanciamento e su-
blinhou a importância das 
instituições que o integram 
na qualifi cação das popula-
ções, bem como o relevante 
impacto no contexto da 
coesão dos territórios”.
Diz o IPCB  que “foi ainda 
referida a importância dos 
politécnicos na competi-
tividade empresarial e o 
apoio social aos estudan-
tes”. 
Segundo o politécnico, da 
reunião resultou “a ideia 
de continuidade da política 
seguida e do reforço nas 
áreas do Ensino Superior, 
Ciência e Tecnologia no 
próximo Governo”.
Citado na mesma nota, 
António Fernandes con-

A condição técnica terá mais peso que a política na escolha do secretário
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PRESIDENTE DO IPCB NA AUDIÊNCIA

António Costa
ausculta politécnicos

gratulou-se “com a ideia de 
reforço do financiamento 
para as instituições de ensi-
no superior, pelo papel ab-
solutamente determinante 
na formação de jovens e 
adultos e na qualificação 
de quadros, assim como 
no desenvolvimento de 
trabalho colaborativo e 
de investigação pluridisci-
plinar aplicada junto das 
organizações empresariais 
e institucionais”.
O IPCB esclarece que na 
audiência “António Fernan-
des teve oportunidade de 
apresentar a António Costa 
os principais resultados do 
IPCB nos últimos anos, 
tendo destacado o aumento 
de mais de 650 estudantes 
em 4 anos, o equilíbrio or-
çamental conseguido desde 
2020 e sem qualquer refor-
ço orçamental especifi co, o 
Consórcio Rede Politécnica 
A23, as obras de requali-
fi cação de infraestruturas 
em curso e a notoriedade 
da Instituição no contexto 
regional, nacional e inter-
nacional, tanto ao nível da 
captação de estudantes, 
com cursos a funcionarem 
fora de portas, casos do 
Fundão e Proença-a�Nova, 
como no desenvolvimento 
de projetos de investigação, 
desenvolvimento e inova-
ção baseados na experiên-
cia e focados em diferentes 
setores de atividade”.
Recorde-se que o Presiden-
te do IPCB integra desde 
2018 a Comissão Perma-
nente do CCISP.

Presidente do IPCB integrou a comitiva do CCISP

VILA DO CONDE

Custódio Castelo em workshop
a conhecer melhor este instrumento emble-
mático. 
O IPCB recorda que o “Sextas às Sete” teve 
início no ano letivo 2015/2016, resultado 
de uma experiência pedagógica levada a 
cabo pelo Conservatório de Música de Vila 
do Conde. 
Ao longo do ano, são apresentados dez con-
certos, a cargo de músicos profissionais que 
paralelamente falam um pouco sobre o seu 
trabalho e procuram desmistificar a música 
erudita. Custódio Castelo no Workshop em Vila do Conde


