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António Fernandes recandidata-se

esart expõe criatividade

eLeIçõeS no IPCB

IPCB

6 António Fernandes apresen-
tou a sua recandidatura ao cargo 
de presidente do Politécnico e 
considera que o seu “programa de 
ação é viável quer no contexto de 
reorganização e de novos estatu-
tos, quer com o modelo atual”. 

Aquele responsável recordou, 
durante a sessão de apresentação 
da sua candidatura, no passado 
dia 2 de março, no auditório da 
Escola Superior de Tecnologia, que 
o “Conselho Geral tomou a decisão 
de solicitar uma reunião com o 
novo ministro para perceber qual 
é a sua visão”, disse, para depois 
assegurar a viabilidade do seu pro-
grama para uma ou outra situação.

Sem apresentar o seu plano de 
ação e programa, por entender que 
devem ser os “conselheiros os pri-
meiros a receberem o documento”, 
António Fernandes enumerou cinco 
compromissos, a saber: Especiali-
zação e diversificação da oferta for-
mativa; Consolidação e valorização 
da investigação; Reforço da coope-
ração internacional; Sustentabilida-
de organizacional; e Melhoria das 
infraestruturas”.

Perante alunos, docentes e fun-
cionários, abordou ainda algumas 
apostas que considera importan-
tes, como o ensino formação (mais 
alunos na instituição; procura de 
novos públicos e criação de novas 
licenciaturas em áreas em que hoje 

6 Os professores e alunos do 
mestrado de Design de Interiores e 
Mobiliário da Escola Superior de Ar-
tes Aplicadas de Castelo Branco têm 
patente, na Fábrica da Criatividade, 
em Castelo Branco, a exposição De-
signesart – Território, identidade e 
valor local. A mostra, que pode ser 
vista até 15 de abril e que deveria 
ter sido realizada há dois anos (a 
pandemia adiou-a), apresenta um 
conjunto de peças e utensílios de-
senhados e criados pelos estudan-
tes e docentes.

José Simão e Raúl Cunca, docen-
tes do curso, sublinharam a impor-
tância desta mostra, lembrando que 
“os objetos que aqui se apresentam 
promovem as matérias e os produ-
tos da realidade beirã”.

Raúl Cunca recordou que “há 
dois anos a mostra foi escolhida 
para fazer parte de uma exposição 
nacional e já fez parte de vários 
projetos de investigação nacio-
nais e internacionais”. O docente 
acrescentou que a próxima expo-
sição já está pronta.

facto da instituição “ter as contas 
em ordem”.

De referir que estes quatro 
anos ficaram ainda marcados pela 
proposta de reorganização do IPCB 
(em vez das atuais seis escolas fi-
cariam quatro) e pela elaboração 
dos novos estatutos, propostos 
e aprovados em Conselho Geral, 
mas que não tiveram o acolhi-
mento do ministro da Ciência e 
Ensino Superior, Manuel Heitor, 
nem da Direção Geral de Ensino 
Superior que em despacho reme-
teu “à consideração do Senhor 
Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior a proposta de não 
serem autorizadas a criação e ex-
tinção de unidades orgânicas nos 
termos propostos pelo Instituto 
Politécnico de Castelo Branco”. K

o IPCB tem mais procura); a imple-
mentação de um sistema de conta-
bilidade analítica; criar um campus 
mais saudável – com a requalifi-
cação do campus da Talagueira e 
construção de uma nova residên-
cia de estudantes; ou a criação de 
uma incubadora física no IPCB para 
acolher Spin-off’s da instituição.

Nesta apresentação aproveitou 
para fazer um pequeno balanço 
dos últimos quatro anos, desta-
cando, entre outros aspetos, “o 
aumento do número de alunos 
da instituição; os concursos aber-
tos para progressão na carreira e 
para professores coordenadores, 
a renovação do CEDER; o reforço 
na internacionalização; o sucesso 
escolar que aumentou 8% e a re-
dução do abandono escolar” ou o 

António Fernandes, presidente 
do Politécnico de Castelo Branco, 
elogiou o trabalho dos deocentes e 
dos estudantes, sublinhando que a 
iniciativa “ajuda a projetar a marca 
Esart”.

A sessão de abertura da expo-
sição foi encerrada por Leopoldo 
Rodrigues, presidente da Câmara, 
o qual destacou a importância do 
mobiliário urbano. Há dois fatores 
importantes, a funcionalidade e a 

elegância. O que vi aqui parece-me 
funcional e elegante”, disse, para 
depois acrescentar “que os alunos 
cumpriram bem a sua função e a 
esta mostra é um bom exemplo do 
que se faz na Esart”.

O autarca sublinhou ainda o 
facto da mostra homenagear uma 
antiga aluna do curso, Rosalina 
Almeida, que entretanto faleceu, 
mas que apresenta o seu trabalho 
nesta exposição. K

eSA recebe colóquio
sobre plantas medicinais

Sessão de ética
no IPCB

24 e 25 De mArço

InveStIGAção

6 A Escola Superior Agrária de 
Castelo Branco acolhe, nos próxi-
mos dias 24 e 25 de março, o III Co-
lóquio Nacional de Plantas Aromá-
ticas e Medicinais (CNPAM2022).  A 
iniciativa tem organização da Asso-
ciação Portuguesa de Horticultura, 
em colaboração com a ESACB-IPCB 
e o Centro de Biotecnologia de Plan-
tas da Beira Interior (CBPBI).

A iniciativa juntará várias de-
zenas de investigadores, “os quais 
irão apresentar trabalhos científicos 
sobre inovação, uso terapêutico e 
medicinal das plantas aromáticas 
e medicinais (PAM) e outras aplica-
ções desta flora tão diversificada e 
extremamente rica que existe em 
todo o país. Da gastronomia ao seu 
uso como agentes de controlo natu-
ral de pragas na agricultura, à cos-
mética e à medicina, são inúmeras 
as aplicações e as potencialidades 
de valorização das PAM”, explica o 
Instituto Politécnico em nota envia-
da à imprensa. 

A abertura do colóquio ficará 
marcada pela apresentação de um 
estudo de âmbito nacional, que 

6 A Comissão de Ética do Ins-
tituto Politécnico de Castelo Branco 
(IPCB) realizou a sessão “Comissão 
de Ética do IPCB e submissão de 
projetos”. A iniciativa teve como ob-
jetivo ajudar a comunidade acadé-
mica/ investigadores na clarificação 
de dúvidas sobre a avaliação ética 
dos projetos de investigação e o pa-
pel da Comissão de Ética. 

Em nota enviada à nossa reda-
ção, o IPCB explica que foram profe-
ridas três palestras, a saber: a pri-
meira sobre “Ética na Investigação 

“revela que o setor das plantas aro-
máticas, medicinais e condimenta-
res (PAM) é jovem e qualificado, as 
áreas de produção são de pequena 
dimensão e a maioria dos produtos 
– infusões, condimentos, entre ou-
tros - estão certificados como bioló-
gicos”, adianta o Politécnico.

Outro dos destaques será o 
debate sobre o tema “A Cannabis 
medicinal”, espécie cultivada que 
tem atraído avultado investimento 
nacional e estrangeiro a Portugal. 
Um assunto que será abordado 
pelo INFARMED, entidade que nos 
últimos anos licenciou 18 empresas 
de produção cannabis medicinal.

Para o dia 26 está agendado um 
Encontro de Produtores, com visitas 
a empresas do setor na região onde 
serão realizadas visitas a empresas 
do setor na região (Ervas da Zoé e 
Sementes Vivas) e aos campos ex-
perimentais e laboratórios da ESA-
CB-IPCB e do CBPBI. 

O Encontro é realizado no âm-
bito do projeto COOP4PAM-Cooperar 
para crescer no setor das plantas 
aromáticas e medicinais. K

e o Papel da Comissão de Ética”, a 
cargo de  Carlos Costa Gomes; a se-
gunda sobre “Atividade da CE-IPCB 
2019/2021”, por Isabel Lourenço, 
docente do IPCB e Presidente da CE-
IPCB; e a terceira sobre “Submissão 
de projetos à CE-IPCB”, às quais se 
seguiu um debate. Estiveram pre-
sentes no auditório 75 pessoas e 15 
pessoas online.

O conteúdo das comunicações 
será disponibilizado em breve no 
sítio da internet da CE-IPCB, em 
www.ipcb.pt. K


