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O secretário de Estado da Ci-
ência, Tecnologia e Ensino Su-
perior, João Sobrinho Teixeira,
na intervenção realizada na
terceira edição do I-Danha
Food Lab Annual Event, orga-
nizado pela Building Global
Innovators (BGI) e pela Câma-
ra de Idanha-a-Nova, em Mon-
santo, nos dias 9, 10 e 11 de no-
vembro, procurou evidenciar
os contributos do mundo rural
para a ciência e tecnologia e,
vice-versa.  João Sobrinho Tei-
xeira considerou haver um ca-
minho sobre o qual o mundo
rural pode contribuir para a ci-
ência e tecnologia, nomeada-
mente no que diz respeito à
questão da alimentação a nível
mundial e das mudanças cli-
máticas, áreas em que territóri-
os, como o do Concelho de Ida-
nha-a-Nova, serão determinan-
tes para o que vai acontecer nas
grandes cidades.

As potencialidades que
existem em produtos especí-
ficos de cada região e o apro-
veitamento possível desses
produtos é um dos grandes
desafios que se colocam. Mas
não só. Sublinhou o caminho
da alimentação saudável e a
aposta que está a ser feita na

As Conferências do Politécnico/
Banco Santander Totta conti-
nuam esta quarta-feira, 14 de
novembro, às 18 horas, no Audi-
tório Comenius dos Serviços
Centrais e da Presidência do Ins-
tituto Politécnico de Castelo
Branco (IPCB), com a conferên-
cia subordinada ao tema Rede de
Educação Superior e Desenvol-
vimento das Regiões proferida
por Júlio Pedrosa de Jesus.

A Escola Superior de Saúde Dr.
Lopes Dias (ESALD) de Caste-
lo Branco e o Jumbo de Castelo
Branco promovem esta quar-
ta-feira, 14 de novembro, nas
instalações do Jumbo, um con-
junto de iniciativas, que têm
como objetivo alertar a popula-
ção Albicastrense e os clientes
do espaço comercial para a di-
abetes e as suas formas de pre-
venção.

Assim, no âmbito das co-
memorações do Dia Mundial
da Diabetes, subordinada ao
tema Conheça melhor a Diabe-
tes e coloque a sua saúde em boas
mãos: as suas! Entre as nove e as
12 horas realiza-se uma degus-
tação de alimentos sem adição
de açúcar, junto ao local de ali-
mentação dietética. A degus-
tação repete-se entre as 15 e as
18 horas.

À tarde, das 14 às 20 horas,

A Escola Superior de Artes Apli-
cadas (ESART) de Castelo Bran-
co comemora esta quarta-fei-
ra, 14 de novembro, o 19º ani-
versário.

A data é comemorada com
uma cerimónia que começa

ESART comemora
19º aniversário

às 16 horas, no Auditório 1
da ESART, com a atuação do
Ensemble de Música Ele-
trónica, seguindo-se a sessão
solene e um momento musi-
cal antes de ser servido o bo-
lo de aniversário.

EM INTERVENÇÃO NO I-DANHA FOOD LAB

Secretário de Estado
destaca importância
do Politécnico
João
Sobrinho

Simões
destacou

a importância
da ESGIN no

desenvolvimento
de Idanha-a-Nova

economia verde e na agricul-
tura biológica, nesse conce-
lho. Neste campo, eviden-
ciou o desafio de tornar a
economia biológica economi-
camente mais sustentável,
fazendo com que os produtos
biológicos cheguem ao con-
sumidor a preços economica-
mente mais viáveis. Áreas em
que o conhecimento e a tecno-
logia podem fazer a diferen-
ça, nomeadamente ao nível
da agricultura de precisão,
que considerou um dos gran-
des desafios para a agricultu-
ra biológica e para a disponi-
bilidade dos produtos junto
dos consumidores. Salientou,
neste contexto, o papel fun-
damental do Instituto Polité-
cnico de Castelo Branco, e di-
rigiu-se ao presidente da ins-
tituição, lançando um repto
para a Escola Superior Agrá-
ria (ESA), particularmente no

que diz respeito à agricultura
de precisão e a outras formas
de conhecimento que pos-
sam ajudar a uma agricultura
biológica economicamente
mais sustentável.

Durante a sua intervenção
destacou, ainda, a importân-
cia da Escola Superior de Ges-
tão de Idanha-a-Nova (ESGIN),
por se encontrar localizada
num território que, para além
de valorizar os recursos endó-
genos, preocupa-se também
em atrair empresas e criar em-
pregos, em aumentar a qua-
lidade de vida. Defendeu que
para atrair pessoas, não basta
ter empregos, é necessário ter
uma boa rede de saúde e de
educação, mas não só. É ne-
cessário ter, o que denominou
de “conforto urbano”. A quali-
dade da oferta cultural de Ida-
nha-a-Nova, “a quantidade de
espetáculos que trazem pes-

soas, contraria a ideia de esta-
rmos longe do conforto ur-
bano”. A ESGIN tem esse con-
forto urbano, e permite que os
estudantes do IPCB que vêm
para a vila de Ida-nha-a-Nova,
venham a ser jovens que gos-
tam de consumir cultura, de
ter atividades lúdicas.

“Encarem a vossa missão
não apenas como a missão de
ensinar, mas também de fazer
com que os vossos jovens, os
vossos professores interajam
com a vila, com as pessoas, e
contribu-am de facto para que
Idanha-a-Nova se transforme
cada vez mais num núcleo
aglu tinador de pessoas”, afir-
mou dirigindo-se à diretora e
subdiretor da Escola, conclu-
indo que “o número de estu-
dantes da Escola mostra a ca-
pacidade desta região de ven-
cer o fatalismo da demogra-
fia”.

Júlio Pedrosa de Jesus profere conferência
no Politécnico

Júlio Domingos Pedrosa da
Luz de Jesus, nasceu em 1945, em
Cadima, Cantanhede, Coimbra.
Licenciado em Ciências Físico-
Químicas pela Faculdade de Ci-
ências da Universidade de Coim-
bra e doutorado pela Univer-
sidade de Cardiff, lecionou na
Universidade de Aveiro, onde
atingiu a situação de professor
catedrático.

Depois de cerca de 25 anos

de investigação sobre Química
Bioinorgânica e de Materiais,
da qual resultou cerca de uma
centena de publicações, os
seus interesses têm-se centra-
do, nos últimos 20 anos, sobre
Políticas e Governança da
Educação, com especial inte-
resse em modelos de gover-
nança, plataformas de coope-
ração Universidade-Socieda-
de, avaliação e qualidade na

Educação.
Ocupou o cargo de ministro

da Educação no XIV Governo
Constitucional, de julho de
2001 a abril de 2002. Em 2009
foi agraciado com a Grã-Cruz da
Ordem da Instrução Pública.

Desde janeiro de 2017, as
suas atividades são desenvolvi-
das como investigador do Centro
de Investigação em Governança,
Competitividade e Políticas Pú-

blicas (GovCoPP) da Universida-
de de Aveiro, enquanto mantém
a ligação ao Centro de Investiga-
ção em Materiais Cerâmicos e
Compósitos (CICECO), como co-
laborador.

Foi membro do Conselho
Consultivo do Programa Gul-
benkian para a Qualificação
das Novas Gerações, de 2013
até 2017. Com o apoio desta
Fundação, no período de 2014

a 2017 coordenou uma equipa
que promoveu o estudo Edu-
cação Superior em Portugal:
Uma Nova Pespectiva, publi-
cado naquele último ano e, no
momento, promove um traba-
lho sobre Indicadores, Mode-
los e Experiências de Monitori-
zação e Avaliação de Aprendi-
zagens e de Desenvolvimento
das Crianças dos 3 aos 18 anos,
iniciado em outubro de 2018.

ESALD e Jumbo
comemoram Dia
Mundial da Diabetes

no espaço Saúde e Bem-Estar
do Jumbo, decorre o Rastreio de
Avaliação do Risco Cardiovas-
cular, com a avaliação da pres-
são arterial, da glicémia capilar,
do índice de massa gorda, da
gordura visceral. Esta atividade
é realizada por alunos e docen-
tes da ESALD.

Ainda no período tarde, mas
das 14 às 17 horas, também no
espaço Saúde e Bem-Estar, a
nutricionista Daniela Pires rea-
liza, a todos os interessados, uma
consulta de avaliação nutricio-
nal.

As comemorações do Dia
Mundial da Diabetes termi-
nam com duas atividades
dinamizadoras para a popula-
ção. Às 18 horas, no Corredor
Central, a Academia de Judo
leciona uma aula de ginástica
e às 18h30, junto à Padaria,
começa um showcooking.

O secretário de Estado marcou presença na terceira edição do I-Danha Food Lab


