
Politécnico

Manuel Heitor em Castelo Branco
Ministro reúne com IPCB

O Ministro do Ensino Superior, Manuel
Heitor, e a Secretário de Estado que tutela
essa área, Fernada Rollo, reuniram-se, no
passado dia 20, em Castelo Branco com os
responsáveis do Instituto Politécnico de
Castelo Branco. Carlos Maia, presidente da
instituição, em declarações ao Ensino
Magazine faz um balanço positivo da
reunião, que num primeiro momento foi
apenas com a presidência do IPCB e com as
direções das escolas, seguindo-se depois
uma reunião com os professores da
instituição.

"O senhor ministro ficou bastante agradado
com a dinâmica que encontrou na nossa instituição, transmitindo aos docentes uma palavra de estímulo",
disse Carlos Maia.

Manuel Heitor e a comitiva que o acompanhou visitaram ainda a Escola Superior de Saúde e a Escola
Superior de Artes Aplicadas.

Esta visita está integrada no ciclo de reuniões que o ministro está a realizar em todo o país. Nesse sentido,
em nota enviada à nossa redação, o Ministério revela que "foi constituído um Grupo de Trabalho em
estreita colaboração com o Conselho de Reitores e Conselho Coordenador dos Institutos Superiores
Politécnicos. Um grupo que já visitou no dia 15 janeiro, os Institutos Superiores Politécnicos de Santarém
e Tomar, os quais serão visitados nas próximas semanas pelo Ministro e a Secretária de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior.
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O Ministério revela ainda que foi também constituído o Grupo de Trabalho para a modernização e
valorização do ensino politécnico, que acompanha as visitas aos Institutos Superiores Politécnicos.
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