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Por Francisco Pombo Lopes

“O caminho faz-se 
caminhando”

IPCB com bons resultados 

O Instituto Politécnico de Cas-
telo Branco (IPCB) obteve bons 
resultados na segunda audito-
ria de acompanhamento do seu 
Sistema de Gestão da Qualidade 
(SGQ) realizada pela entidade 
certificadora APCER - Associa-
ção Portuguesa de Certificação, 
organismo líder do mercado da 
certificação em Portugal, nos dias 
19 e 20 de novembro.

Da auditoria importa destacar 
que o IPCB identificou a necessi-
dade de adequação dos seus pro-
cedimentos à nova legislação de 
proteção de dados pessoais, tendo 

já nomeado um Encarregado de 
Proteção de Dados (EPD), e respe-
tiva equipa, com as competências 
necessárias para a implementação 
do Regulamento Geral de Prote-
ção de Dados (RGPD). 

Está também já definido um 
procedimento de trabalho para o 
efeito, e foram efetuadas ações de 
sensibilização junto de todos os 
colaboradores para o cumprimen-
to dos requisitos legais aplicáveis.

Como pontos fortes mais rele-
vantes das atividades da Institui-
ção, o relatório da auditoria refere 
a capacidade de liderança e o com-

promisso da Direção para com a 
qualidade, o envolvimento e par-
ticipação dos colaboradores audi-
tados e a cultura organizacional do 
IPCB, bem como o envolvimento 
institucional com a sociedade local, 
aproveitando sinergias e contri-
buindo para a melhoria da qualida-
de da formação dada e da qualidade 
de vida das populações locais.

Acresce que o IPCB definiu indi-
cadores de desempenho chave com 
metas associadas e objetivos anuais 
estabelecidos, extensíveis a todas 
as atividades da instituição, que 
são devidamente monitorizados.

Como pontos fortes mais relevantes das atividades da Instituição, o relatório da 
auditoria refere a capacidade de liderança e o compromisso da Direção para com a 

qualidade, o envolvimento e participação dos colaboradores auditados e a cultura 

organizacional do IPCB, bem como o envolvimento institucional com a sociedade 

local, aproveitando sinergias e contribuindo para a melhoria da qualidade da 

formação dada e da qualidade de vida das populações locais.

Alunos da Escola Superior de Tecnologia 

Um grupo de alunos da Escola 
Superior de Tecnologia, a frequen-
tar a licenciatura em Tecnologias 
da Informação e Multimédia (TIM) 
e o Curso Técnico Superior Pro-
fissional – CTeSP em Desenvol-
vimento de Produtos Multimédia 
(DPM), deslocaram-se à FIL, em 
Lisboa, para participar na edição de 
2018 do Lisboa Games Week.

A visita de estudo, enquadra-
da nas Unidades Curriculares de 
Computação Gráfica (licenciatura 
em TIM) e de Desenvolvimento 
de Aplicações de Entretenimento 
(CTeSP – DPM), foi acompanha-
da pelos professores Paulo Neves e 

Carlos Alves, da UTC de Informá-
tica, e permitiu aos alunos conta-
tar com a indústria de jogos, quer 
na sua vertente mais atual como 
vintage, experimentar diversos 
títulos, bem como entrar em con-
tato com diversas equipas de pro-
gramadores e game designers.

De salientar o contato efetua-
do com diversas equipas Indie de 
desenvolvimento, participação 
em workshops, e o TOP3 obti-
do pelos alunos Hélder Costa e 
Francisco Correia no torneio de 
Fortnite, com direito a unboxing 
de prémios.


