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O Instituto Politécnico de Cas-
telo Branco IPCB) é a entidade
anfitriã do VII Encontro de Ins-
tituições e Unidades de eLear-
ning do Ensino Superior, este
ano subordinado ao tema Com-
petências Digitais no Ensino
Superior e que se realiza, na
próxima sexta-feira,  dia 14 de
dezembro, no auditório da Es-
cola Superior de Tecnologia
(EST) de Castelo Branco.

Organizado em parceria
com o LE@D - Universidade

A Alma Azul vai realizar duas
sessões de promoção e divul-
gação da leitura.

Assim, esta quinta-feira, 13
de dezembro, às 11 horas, está
na na Escola Secundária do
Fundão, onde O Guardador
de Rebanhos, de Alberto Caei-
ro, será apresentado a alunos e
professores, numa sessão que
assinala os 20 Anos da Alma
Azul: O Silêncio dos Livros
Contra o Ruído do Mundo.

A Juventude Albicastrense
está a dinamizar, até ao próxi-
mo sábado, 15 de dezembro, a
campanha de solidariedade
Ajude-nos a ajudar, que tem
como objetivo apoiar famílias
carenciadas, crianças, jovens,
idosos, pessoas com necessi-

O Centro de Cultura Contem-
porânea de Castelo Branco
(CCCCB), em colaboração com
a Fundação de Serralves, está a
promover um workshop dire-
cionado para as famílias.

A atividade decorrerá no
próximo sábado, dia 15 de de-
zembro e as inscrições estão
abertas até à próxima sexta-fei-
ra, dia 14 de dezembro, sendo
que a oficina Isto não é uma
mesa é limitada a 25 partici-
pantes e está inserida no plano
de atividades da exposição
Mesa dos Sonhos – Duas Cole-
ções de Arte Contemporânea,
da Fundação de Serralves e da
Fundação Luso-Americana

A Juventude Albicastrense or-
ganiza, no próximo domingo, 16
de dezembro, entre as nove e as
17 horas, na Avenida Nuno Ál-

O consorcio formado pelo Institu-
to Politécnico de Castelo Branco
(IPCB), Instituto Politécnico de
Leiria, Instituto Politécnico de
Santarém e Centro Hospitalar de
Leiria, realiza, dia 17 de dezem-
bro, o lançamento da plataforma
digital Help2Care, que tem como
objetivo apoiar cuidadores de
pessoas dependentes.

A apresentação pública da
plataforma decorre na Escola

Feira de colecionismo
realiza-se domingo

vares, em Castelo Branco, a XV
Grande Feira Anual de Natal de
Colecionismo, Antiguidades,
Velharias e Artesanato.

Juventude Albicastrense
dinamiza campanha
de solidariedade

dades especiais e algumas ins-
tituições de Castelo Branco. A
campanha consiste na anga-
riação de bens essenciais que
podem ser entregues na sede
da Juventude Albicastrense,
na Avenida da Carapalha Nº 47
Cave Loja A.

Alma Azul promove
e divulga a leitura

As Leituras de Alberto Caei-
ro estarão a cargo de alunos
da Escola Secundária do Fun-
dão.

No dia 19 de dezembro, a
partir das 15 horas, na Praça 25
de Abril, em Castelo Branco, a
Alma Azul homenageia Alexan-
dre O’Neill, com uma sessão
de leituras informais do seu
poema O Poema Pouco Origi-
nal do Medo.

Centro de Cultura
Contemporânea acolhe
oficina para as famílias

para o Desenvolvimento, pa-
tente ao público até dia 31 de
março de 2019.

Diana Cruz, responsável
pelo serviço educativo da Fun-
dação de Serralves, explica
que “a mesa serve para juntar
a família, debater e partilhar
ideias, trabalhar ou criar. Exis-
tem mesas para diferentes fun-
ções e situações onde coloca-
mos os mais variados tipos de
objetos. Partindo da inspiração
das obras da exposição, nesta
atividade vamos explorar os
sonhos e a imaginação e trans-
formar a mesa e esses objetos
através do desenho e da escul-
tura”.

NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA

Politécnico é anfitrião

do VII eL@IES
O encontro

vai promover
a reflexão

e troca
de experiências

sobre
competências

digitais no Ensino
Superior

Aberta e a Universidade do
Algarve, o eL@IES pretende
promover a reflexão, o debate
e a troca de experiências na
implementação, na organiza-
ção e na aplicação de eLear-
ning nas instituições de ensino
superior portuguesas.

Pretende-se ainda o reforço
e desenvolvimento de práticas
de colaboração e de partilha
entre as equipas e unidades de

eLearning e as instituições de
Ensino Superior portuguesas,
identificar necessidades e am-
bições conjuntas de naturezas
diversas para as quais se pode-
rão vir a assumir estratégias
colaborativas de atuação e ain-
da criar oportunidades de esta-
belecimento de colaborações
entre instituições de ensino su-
perior e o setor empresarial.

O eL@IES destina-se a equi-

pas de unidades de eLearning e
serviços tecnológicos de institui-
ções de Ensino Superior, docen-
tes, investigadores e colabora-
dores a desenvolver trabalho no
domínio do eLearning e da in-
tegração das tecnologias no En-
sino Superior, e ainda a empre-
sas com oferta relevante no
domínio de eLearning, sendo, no
entanto, a participação no even-
to aberta a toda a comunidade.

Projeto Help2Care é apresentado
na Superior de Saúde

Superior de Saúde Dr. Lopes
Dias (ESALD) de Castelo Bran-
co, em duas sessões distintas,
sendo uma das 11h30 às 12h30,
no Auditório 1 da ESALD, desti-
nada a estudantes, e outra das
14h30 às 15h30, no Auditório 2
da ESALD, destinada a docen-
tes e profissionais de saúde.

O Help2Care – Capacitação
de Cuidadores Informais no
Autocuidado é um projeto base-

ado numa necessidade regional,
interdisciplinar, colaborativo,
multiregional e de investigação
baseada na prática, que envolve
estudantes, docentes e stake-
holders e tem como principal
objetivo desenvolver um modelo
de capacitação dos cuidadores e
da pessoa dependente para o
autocuidado.

Este modelo incluirá um
manual para apoiar o cuidador

(em suporte de papel, áudio e
formato digital), com texto e
imagens acessíveis, platafor-
mas digitais (website e app) e
um manual (guião) com o
modelo de capacitação dos
cuidadores/pessoa depen-
dente.

O projeto Help2Care permi-
tirá desenvolver trabalho em
rede e recorrer às sinergias en-
tre parceiros da região.

O Instituto Politécnico de Castelo
Branco (IPCB) obteve bons resul-
tados na segunda auditoria de
acompanhamento do seu Siste-
ma de Gestão da Qualidade
(SGQ) realizada dias 19 e 20 de
novembro pela entidade certifi-
cadora Associação Portuguesa
de Certificação (APCER).

Da auditoria, segundo é adi-
antado, “importa destacar que o
IPCB identificou a necessidade
de adequação dos seus procedi-
mentos à nova legislação de
proteção de dados pessoais, ten-
do já nomeado um Encarregado
de Proteção de Dados (EPD), e
respetiva equipa, com as com-

Politécnico ganha aposta
na qualidade

petências necessárias para a
implementação do Regulamento
Geral de Proteção de Dados
(RGPD). Está também já defini-
do um procedimento de trabalho
para o efeito, e foram efetuadas
ações de sensibilização junto de

todos os colaboradores para o
cumprimento dos requisitos le-
gais aplicáveis”.

Como pontos fortes mais rele-
vantes das atividades da institui-
ção, 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 organiza-
cional do Politécnico, bem como
o envolvimento institucional com
a sociedade local, aproveitando
sinergias e contribuindo para a
melhoria da qualidade da forma-
ção dada e da qualidade de vida
das populações locais.

Acresce que o Politécnico
definiu indicadores de desem-
penho chave com metas associa-
das e objetivos anuais estabeleci-
dos, extensíveis a todas as ati-
vidades da instituição, que são
devidamente monitorizados.

O eLearning e as instituições de Ensino Superior vão estar em debate


