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Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco

PARCERIA
Clínica Médica Dentária M.Caio

CASTELO BRANCO
Tel./Fax: 272 326 100 
Telm.: 934 441 595

Rua J. A. Morão nº 34 R/c
IDANHA A NOVA:  Hospital Dr. Aprigio Meireles

Rua Heróis do Ultramar
Tel./Fax: 277 200 020 Telm.: 934 441 395

Acordos: ADVANCECARE, MULTICARE (PT), MÉDIS (CTT), 
ADSE, ADM, ADMG, PSP, CGD, CHEQUES DENTISTAS

- ORTODONTIA
- PERIODONTOLOGIA
- PRÓTESE FIXA E
  REMOVÍVEL

www.mcaio.pt

SERVIÇOS Clinica Dentária

- CIRURGIA ORAL
- IMPLANTOLOGIA
- ODONTOPEDIATRIA
- DENTISTERIA ESTÉTICA

DESTAQUE

Ginecologia e 
Obstetrícia
Dr. Mário Dionísio

Gravidez e Parto
• Consultas com meios de diagnóstico (ecografi a 
e registo cardiotocográfi co)
• Parto na IDEALMED 
- Unidade Hospitalar de Coimbra
• Equipa disponível 24 horas 
(anestesia, pediatria e enfermagem)
• Conforto e segurança 
para a mãe e o bebé
• Convenção com a ADSE, 
outros subsistemas e seguros

Ginecologia
• Consultas
• Cirurgias 
• Cirurgia Endoscópia com Ligasure

+Info: centromaternoinfantil@idealmed.pt
CLÍNICA DA MULHER
Rua Conselheiro Albuquerque, N.º 4 R/C Direito 
6000-161 Castelo Branco Telef. 917 804 904 
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O Instituto Politécnico de 
Castelo Branco assinalou 
segunda-feira 38 anos, num 
momento em que entraram 
na instituição 1532 novos 
alunos, mais 52 estudan-
tes que no ano passado, re-
sultantes de Licenciaturas, 
Cursos Técnicos Superiores 
Profi ssionais (CTSP), Mes-
trados e Pós-graduações. 
Os números foram adianta-
dos por António Fernandes, 
presidente da instituição, 
durante a sessão solene que 
decorreu na Escola Superior 
de Tecnologia. 
“Os resultados alcançados 
são motivo de orgulho para a 
instituição e resultam de um 
esforço muito grande de toda 
a comunidade académica e 
dos colaboradores que têm 
ajudado na divulgação da 
oferta formativa. Igualmente 
importante é a qualidade da 
formação ministrada, certa-
mente indutora da alta taxa 
de empregabilidade que ca-
rateriza os cursos”, explicou 
o presidente do Politécnico, 
afirmando que 70% dos 
alunos que estudam no IPCB 
são deslocados. Facto que 
obriga a que a cidade e a vila 
de Idanha-a-Nova “valorizem 
a sua vinda e apoiem a sua 
integração. (…) Parece-me, 
por isso, essencial que a re-
gião aposte em políticas de 
atratividade para os jovens, 
nacionais e internacionais. 
O alojamento local para os 
estudantes do ensino supe-
rior deverá ocupar lugar de 
destaque no conjunto dessas 
políticas”.
António Fernandes anun-
ciou ainda a abertura de um 
novo curso (CTESP) na 
cidade do Fundão, numa par-
ceria com a empresa Altran, 
com o município e a escola 
profi ssional local. “A apos-
ta insere-se na orientação 
estratégica que delineámos 
para o IPCB: incluir na sua 
oferta formativa cursos com 
forte interação empresarial 
e formatos mais flexíveis, 
adaptados às necessidades 
das organizações e territórios 
e também às expetativas dos 
estudantes”, justifi cou.
Neste sentido, António Fer-
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nandes anunciou que irá 
reunir com outros autarcas 
da região, no sentido de po-
der alargar a ofertas forma-
tivas do Politécnico a esses 
concelhos. “No contexto 
de formações curtas, temos 
outros projetos a curto prazo. 
É o caso de cursos breves 
que queremos até ao fi nal do 
ano apresentar em parceria 
com a Associação Empresa-
rial da Beira Baixa. Ou uma 
formação de curta duração 
que estamos a desenvolver 
com a Câmara Municipal de 
Proença-a-Nova”, disse.

DESAFIOS O presidente 
do Politécnico aproveitou a 
oportunidade para enumerar 
os desafi os que se colocam ao 
IPCB. António Fernandes 
destacou três que conside-
ra principais, a saber: “sus-
tentabilidade demográfi ca; 
sustentabilidade fi nanceira; 
e ajuste de escala”. 
No seu entender, “no qua-
dro da sustentabilidade fi-
nanceira, o IPCB deverá 
apostar em políticas concre-
tas de aumento de receitas, 
designadamente através de 
projetos com enquadramen-
to em fundos nacionais e 
europeus. Simultaneamente 
adotar um modelo de gover-
nação e gestão assente em 
citérios objetivos, transpa-
rentes e bem comunicados 
a toda a comunidade. Este 
ano foram defi nidos critérios 
para as renovações de con-
trato e novas contratações 
que foram comunicados 
objetivamente aos diretores. 
Juntamente com os direto-

res das escolas, tentámos 
melhorar a coordenação de 
horários e turmas que vise 
melhorar níveis de efi ciên-
cia, designadamente no que 
se refere à redução do núme-
ro de docentes contratados 
e recursos técnicos usados. 
Decidimos ainda avançar 
com outras medidas gestio-
nárias, como só abrir a 2ª fase 
de candidaturas nos Cursos 
Técnicos Superiores Profi s-
sionais (CTeSP) onde se ve-
rifi cou um número mínimo 
de estudantes colocados/
matriculados na 1ª fase de 
forma que o funcionamento 
dos cursos oferecesse garan-
tias mínimas de viabilidade. 
É um exemplo do ajuste de 
escala que teremos que fazer 
na nossa instituição”.

REORGANIZAÇÃO 
António Fernandes diz es-
tar “fortemente apostado 
no absoluto rigor fi nanceiro 
do IPCB. Uma das primeiras 
prioridades é equilibrarmos 
financeiramente a institui-
ção. Tomámos algumas me-
didas. Algumas difíceis. Pou-
co populares. Mas estamos 
convictos que é assim que 
deve ser e é assim que tem 
que ser. Temos uma estrutura 
organizacional pesada que 
implica custos fi xos elevados 
e níveis de eficiência com 
potencial de melhoria”. 
O presidente do IPCB diz 
que a “reorganização do 
IPCB merece ampla discus-
são. Sinto inclusivamente 
que as pessoas têm vontade 
de participar nesse processo 
de reconstrução. A designa-

ção das Escolas, as formações 
ministradas, a complementa-
ridade entre Escolas e as 
diferenças existentes na faixa 
etária do corpo docente, nas 
necessidades de contratação, 
no número de alunos, na 
atratividade dos cursos, são, 
entre outros, fatores que 
exigem debate”. 
Para António Fernandes, 
“as áreas de formação são 
cada vez mais complemen-
tares e é difícil, em alguns 
casos, encontrar limites à 
atuação de cada escola in-
dividualmente. Acresce que 
o conhecimento se constrói 
com base na pluridiscipli-
naridade das áreas, onde se 
podem cruzar tecnologias 
com ciências sociais, artes 
com humanidades, saúde 
com desporto, turismo com 
desporto, saúde com ciên-
cias da vida, ou outras áreas 
e outras ligações. Por outro 
lado, tal abordagem permi-
te ao estudante percursos 
individualizados de forma-
ção com maior facilidade e 
menos burocracia. É nes-
te contexto que considero 
oportuna a refl exão sobre as 
sinergias resultantes de pos-
síveis associações com vista 
ao aumento da efi cácia (no 
que concerne a percursos 
formativos mais consisten-
tes) e da efi ciência (no que 
diz respeito a uma melhor 
utilização de recursos). A 
formalização de qualquer 
reorganização institucional 
é da competência do Conse-
lho Geral do IPCB. Enquan-
to Presidente estimularei e 
promoverei a refl exão”.

O auditório da EST juntou toda a comunidade académica
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O Instituto Politécnico de 
Castelo Branco premiou o 
mérito académico dos seus 
melhores alunos, através das 
empresas e entidades parcei-
ras. Assim, foram entregues 
os prémios da Câmara de 
Castelo Branco, Câmara 
de Idanha-a-Nova, Junta 
de Freguesia de Castelo 
Branco, Ensino Magazine, 
Santander Totta (instituição 
que também assinou um 
protocolo de cooperação 
com o IPCB), Pedro Agapito 
Seguros e Aptiv. Foi ainda 
entregue a Henrique Gil o 
prémio “Repositório Cien-
tífi co”. Na cerimónia foram 
também homenageados os 
funcionários que completa-
ram 25 anos de Politécnico.
JJC

À MARGEM

Trabalho de equipa
O presidente da Câmara de 
Castelo Branco, Luís Cor-
reia, destacou a importân-
cia do Instituto Politécnico 
para a região, mostrando 
total disponibilidade para 
um trabalho em conjunto. 
O autarca considera que há 
equipamentos que podem 
ser potenciados pelos ex-
alunos da instituição e deu 
como exemplo a Fábrica da 
Criatividade que em breve 
será inaugurada e o Centro 
de Apoio Tecnológico ao 
Agro Alimentar.
O autarca adianta que “a 
Câmara de Castelo Branco 
contará sempre com o IPCB 
para concretizar projetos 
nas diversas áreas, da eco-
nomia à cultura, passando 

pelas artes”, sublinhando 
que “esta é uma cidade ex-
celente para se estudar, para 
se viver e para se investir. E 
por isso criámos condições 
positivas para fixar estu-
dantes que saem do IPCB, 
permitindo-lhes que desen-
volvam ideias de negócio ou 
outros projetos”.
Luís Correia respondia as-
sim às palavras de António 
Fernandes, no desejo das 
duas instituições serem 
parceiras. “As Instituições 
que lideramos só podem 
estar juntas. É do traba-
lho conjunto, muitas vezes 
complementar, que con-
seguimos evoluir. Todos 
temos a ganhar”, disse o 
presidente do IPCB.

Intervenções

Vitor Santos, presidente do 
Conselho Geral do IPCB, 
salientou a importância da 
instituição, falando tam-
bém dos desafi os que se lhe 
colocam. Também Pedro 
Dominguinhos, presidente 
do Conselho Coordenador 
dos Institutos Superiores 
Politécnicos, abordou al-
guns desafi os com que este 
subsistema de ensino se 
debate. Aquele responsável 
falou da possibilidade dos 

politécnicos ministrarem 
doutoramentos, lembrando 
que todas as forças políticas 
da Assembleia de Repúbli-
ca se mostraram favoráveis. 
“Agora é preciso passar das 
palavras aos atos”, disse, 
numa clara alusão à apro-
vação no Parlamento da 
alteração na Lei de Bases 
do Sistema Educativo e 
no Regime Jurídico das 
Instituições de Ensino Su-
perior.

Prémios

Vitor Santos, presidente do Conselho Geral

Ensino Magazine
premiou mérito


