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CAMPANHA SOLIDÁRIA DE RECOLHA DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS 

Cáritas doa computadores
a alunos do Politécnico
EDUCAÇÃO Iniciativa destina-se sobretudo a estudantes estrangeiros e àqueles que apre-
sentem difi culdades fi nanceiras.

CÁRITAS COM LINHA TELEFÓNICA

Ligue se necessitar de
apoio emocional e espiritual

José Júlio Cruz
julio.cruz@reconquista.pt

A Cáritas Interparoquial 
de Castelo Branco está a 
promover a realização de 
uma campanha nacional 
de recolha de equipamen-
tos informáticos, novos ou 
usados, preferencialmente 
computadores portáteis, 
que permitirão ser usados 
por estudantes do Instituto 
Politécnico de Castelo Bran-
co (IPCB) com maiores 
difi culdades fi nanceiras. A 
informação foi prestada no 
início desta semana ao Re-
conquista pela presidente 
da Direção desta instituição, 
Maria de Fátima Santos.
Esta iniciativa é promovida 
em parceria com a Câmara 
de Castelo Branco, a Fre-
guesia de Castelo Branco a 
Associação de Informática 
de Castelo Branco e com o 
próprio IPCB. 
“Apesar dos esforços en-
tretanto encetados pelo 
IPCB para viabilizar aos 
estudantes o empréstimo de 
equipamento informático a 
partir das suas escolas supe-
riores, mediante respetiva 
formalização, os equipa-
mentos disponíveis nesta 
altura não são suficientes 
para responder a todos os 
pedidos”, sublinha a mesma 
responsável. Fátima Santos, 
através da nota introdutória 
que está adjecente ao referi-
do projeto, dá conta de que 
“a falta de equipamentos 
informáticos manifestada 
por alguns alunos do IPCB, 
sobretudo alunos inter-
nacionais, e que apresen-
tam carências económicas, 
tem-se apresentado como 
um problema que limita o 
acesso destes alunos aos 
processos de ensino-apren-
dizagem a distância (aulas e 
avaliações)”. 
Ora, como facilmente se 
entende, “esta situação tem 
gerado elevados sentimen-
tos de frustração, quer por 
parte dos estudantes que 
defi niram os estudos supe-
riores como projeto de vida, 
quer por parte dos professo-
res que, não obstante tenta-
rem estratégias alternativas, 
não conseguem, em tempo 

útil suprir as necessidades 
destes alunos, gerando-se 
situações de diferenciação 
entre alunos no acesso à 
educação, numa altura em 
que o recurso a meios infor-
máticos se apresenta como 
solução exclusiva”. 
Em última análise, refere 
ainda o mesmo documento, 
“o não acesso aos meios 
informáticos para acompa-
nhamento dos conteúdos 
letivos em curso por parte 

dos alunos com carências 
económicas, contribui para 
o insucesso escolar destes 
estudantes, acrescentando 
maiores dificuldades ao 
seu processo de inclusão 
social e académico em cur-
so, com consequente perigo 
de abandono escolar dos 
mesmos”.

CAMPANHA  De uma 
forma solidária pretende-se 
s recolha de equipamentos 

informáticos (computado-
res portáteis, desktops ou 
tablets), novos ou usados, 
a título de doação, para uti-
lização por estudantes que 
manifestaram junto dos 
Serviços de Ação Social do 
IPCB a necessidade de re-
curso a esse equipamento.
Deste modo, apela-se a to-
dos os cidadãos, entidades 
sociais e empresas que ma-
nifestem junto da Cáritas 
Interparoquial de Castelo 

Branco a disponibilidade 
de doação de equipamento 
informático de uso indivi-
dual novo ou usado que se 
encontre em boas condi-
ções de utilização para fi ns 
académicos.
Requer-se “o preenchimen-
to de um formulário online, 
de forma a melhor realizar 
a gestão do equipamento 
rececionado, que integra a 
identifi cação da pessoa ou 
entidade, o número e tipo 
de equipamento a doar e 
a manifestação da vontade 
em realizar a doação dos 
equipamentos indicados”, 
como também é explicado 
pela Cáritas. 
Os equipamentos devem 
ser enviados para a morada 
da Cáritas Interparoquial
de Castelo Branco: Rua Vaz 
Preto, n.º 35, 6000-237 
Castelo Branco.
Os estudantes, por sua vez, 
candidatam-se através de 
pedido dirigido aos Servi-
ços de Ação Social do IPCB 
que, uma vez confirmada 
a condição de estudantes 
do IPCB, encaminharão 
o pedido para a Cáritas. 
“Desta forma, assegurar-
se-á que os equipamentos 
são efetivamente cedidos a 
estudantes deste instituto”, 
refere a concluir a Cáritas 
de Castelo Branco.

Globalvia não 
cobra portagens 
no combate 
à pandemia

MEDIDA ABRAN�
GE A A23

A Cáritas Interparoquial de 
Castelo Branco disponibili-
za no âmbito do estado de 
emergência que o país atra-
vessa uma linha de apoio 
emocional e espiritual por 
si dinamizada.
“Cuide de si e da sua saúde 
mental” é o mote para esta 
iniciativa, onde se encoraja 
a que cada um “aceite a 
sua ansiedade; partilhe as 
suas preocupações; faça 
pequenas pausas; procure 
manter hábitos; descan-
se com qualidade; evite 

o excesso de informação; 
mantenha contacto com a 
família e os amigos; e aceite 
as suas limitações”. Os con-
tactos disponibilizados para 
este efeito são o número de 
telemóvel 927360955 e o 
endereço eletrónico gascari-
tas@sapo.pt 
“O esforço e a incerteza 
poderão provocar medo, 
frustração, desesperança e 
exaustão... mas saiba que 
não está sozinho!” é uma das 
mensagens de ânimo que a 
Cáritas deixa nesta hora a 

toda a população, em espe-
cial àquelas pessoas mais 
isoladas, sublinhando que 
“estas são todas emoções 
humanas, partilhadas por 
todos”, sendo certo também 
que as pessoas que assim 
o entenderem não devem 
hesitar em pedir ajuda.
Para a Cáritas de Castelo 
Branco, este trabalho é fun-
damental nos dias que cor-
rem, pelo que deixa também 
um apelo: “Cuide de si para 
que juntos possamos cuidar 
de todos”.

Estado 
de alerta
renovado
C. BRANCO A Câma-
ra Municipal de Cas-
telo Branco anunciou 
no dia 9 a renovação 
da situação de alerta, 
que entrou em vigor no 
dia seguinte, a Sexta-
feira Santa. Esta medi-
da é acompanhada da 
ativação da Comissão 
Municipal de Proteção 
Civil.
O município diz  em 
comunicado que esta 
situação de alerta estará 
em vigor até que a Dire-
ção-Geral da Saúde, de-
termine o fim da Fase de 
Recuperação. São ainda 
convocados todos os 
recursos materiais e hu-
manos que o município 
considerar adequados 
e imprescindíveis para 
responder ao combate 
à epidemia.

A23 A Globalvia, a em-
presa que explora a A23, 
anunciou que os profis-
sionais cuja atividade 
esteja diretamente rela-
cionada com o comba-
te à pandemia poderão 
circular na autoestrada 
sem suportar o valor das 
portagens, como utili-
zadores particulares em 
cumprimento de deveres 
profissionais. 
Esta disposição, abrange 
profissionais que exer-
çam funções em hospi-
tais e centros de saúde, 
lares de idosos, forças de 
segurança e ordem pú-
blica e ainda bombeiros 
nos concelhos limítrofes 
dos eixos da A23.
O valor das viagens rea-
lizadas será assumido e 
liquidado pela Globalvia 
ao Governo, não sendo 
debitados quaisquer va-
lores de portagens por 
viagens realizadas pelos 
profissionais abrangi-
dos, enquanto se man-
tiver declarado o estado 
de emergência. 
Para beneficiar desta 
medida é necessário pre-
encher um formulário 
que está disponível na 
página da Globalvia A23 
na internet.

O material deve ser entregue na sede da Càritas em Castelo Branco


