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Castelo Branco

IPCB assina protocolo 
“Parceria Competências Digitais +”

O Instituto Politécnico de 
Castelo Branco acaba de assinar 
um protocolo com o Instituto do 
Emprego e Formação Profissio-
nal (IEFP) e o Conselho Coor-
denador dos Institutos Superio-
res Politécnicos (CCISP), para 
coordenação da rede de Castelo 
Branco no âmbito da “Parceria 
Competências Digitais +”. 

A cerimónia foi presidida pelo 
primeiro-ministro, António 
Costa, e contou com a presença 
de Manuel Heitor, Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, e de José Vieira da Sil-
va, Ministro do Trabalho, Soli-
dariedade e Segurança Social.

A “Parceria Competências Di-
gitais” é destinada a desempre-
gados com formação superior 
que, embora com qualificações 
de nível superior, revelam di-
ficuldades de inserção no mer-
cado de trabalho ou desajus-
tamento de competências face 
às exigências da economia e do 
mercado de trabalho.

O projeto contempla um 
programa de formação em tec-
nologias da informação, con-
cretizado através de acordos de 
cooperação com empresas de 
referência na área digital, com o 
objetivo de responder a necessi-
dades específicas do mercado de 
emprego regional.

Para o Presidente do IPCB, 
António Fernandes, a aposta 
insere-se na orientação estraté-
gica de incluir na oferta forma-
tiva do IPCB cursos com forte 
interação empresarial e forma-
tos mais flexíveis, adaptados às 
necessidades das organizações e 
territórios e também às expeta-
tivas dos estudantes.

A ligação ao tecido empresa-
rial, no seu ponto de vista, me-
lhora a dinâmica de captação e 
fixação de jovens e técnicos qua-
lificados na região. 

O projeto aprovado será de-
senvolvido em parceria com a 
OutSystems e a Câmara Muni-
cipal de Proença-a-Nova.

“As instituições têm colabo-
rado de forma pragmática para 
o desenvolvimento de uma das 
regiões mais envelhecidas do 
país, demonstrando que ensino, 
a indústria e o poder político 
quando lado a lado impulsionam 
a economia regional”.

A “Parceria Competências 

Digitais +” abrangerá até 1.500 
formandos -- desempregados 
com formação superior, inscri-
tos nos serviços de emprego, a 
beneficiar ou não de subsídio 
de desemprego -- e contará com 
um financiamento global de 3,5 
milhões de euros por parte do 
IEFP até final de 2019.

Numa primeira fase, serão ce-
lebrados 6 protocolos de coope-
ração, sendo depois alargado ao 
resto do país, através de acordos 
de cooperação específicos entre 
o IEFP e cada Instituto Politéc-
nico aderente, sendo os percur-
sos formativos desenhados pelos 
Institutos Politécnicos.

Numa primeira fase, serão celebrados 6 protocolos de cooperação, sendo depois alargado ao resto do país, através de 
acordos de cooperação específicos entre o IEFP e cada Instituto Politécnico aderente, sendo os percursos formativos 
desenhados pelos Institutos Politécnicos.

Centro de Cultura 
Contemporânea 
organiza Oficina 
para famílias

CIPEC organiza 
1.º Encontro em 
Património, Educação 
e Cultura

O Centro de Cultura Con-
temporânea de Castelo Branco, 
em colaboração com a Funda-
ção de Serralves, está a promo-
ver um Workshop direcionado 
para as famílias.

A atividade decorrerá no pró-
ximo dia 15 de dezembro e as 
inscrições estarão abertas às fa-
mílias, até dia 14 de dezembro.

 A oficina “isto não é uma 
mesa” é limitada a 25 participan-
tes e está inserida no plano de ati-

vidades da atual exposição “Mesa 
dos Sonhos – Duas Coleções de 
Arte Contemporânea” da Funda-
ção de Serralves e da Fundação 
Luso-Americana para o desen-
volvimento, patente ao público 
até dia 31 de março de 2019.

Diana Cruz, responsável pelo 
serviço educativo da Fundação 
de Serralves, explica: “A mesa 
serve para juntar a família, de-
bater e partilhar ideias, trabalhar 
ou criar. Existem mesas para di-

ferentes funções e situações onde 
colocamos os mais variados tipos 
de objetos. Partindo da inspira-
ção das obras da exposição, nesta 
atividade vamos explorar os so-
nhos e a imaginação e transfor-
mar a mesa e esses objetos atra-
vés do desenho e da escultura”.

As inscrições já estão abertas 
e podem ser feitas por telefone, 
por e-mail, ou presencialmente, 
no Centro de Cultura Contem-
porânea de Castelo Branco.

O Centro de Investigação em 
Património Educação e Cultura 
(CIPEC) vai organizar, nos dias 
22, 23 e 24 de novembro, o 1.º 
Encontro em Património, Educa-
ção e Cultura, na Escola Superior 

de Educação, em Castelo Branco.
A entrada é livre e é desti-

nada a todos os interessados e 
população em geral. Durante 
os três dias haverá palestras, 
documentários e animação 

musical e teatral.
Recorde-se que o Centro de 

Investigação em Património 
Educação e Cultura foi criado 
este ano, pelo Instituto Politéc-
nico de Castelo Branco.


