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Politécnico

ELEIÇÕES NO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO

Valter Lemos é candidato

Valter Lemos acaba de anunciar a sua recandidatura ao cargo de presidente do Instituto
Politécnico de Castelo Branco, nas próximas eleições que se realizam a 12 de Junho. Nos
destinos daquela instituição desde 1996 candidata-se a cumprir os últimos três anos à
frente do Politécnico, já que os estatutos apenas permitem três mandatos a cada
presidente. Na hora da apresentação da sua recandidatura, lembra que se “houver outros
projectos alternativos ao meu e ao plano de desenvolvimento que tenho para o Politécnico
que os apresentem”.

 
No entender de Valter Lemos a sua recandidatura é motivada pela convicção de que o
trabalho feito até ao momento pela vasta equipa que encabeça tem tido resultados muito
positivos quer para o IPCB quer inclusivamente para a cidade e a região de Castelo
Branco. É o próprio quem o confessa, ao mesmo tempo que dá conta de que a
continuação do trabalho até aqui desenvolvido por um novo período de três anos “é a
melhor solução institucional para o Politécnico albicastrense”.

 
Sobre o próximo acto eleitoral e sobre os anteriores, Valter Lemos lembra que “até hoje,
nem eu nem o meu antecessor permitimos que houvesse intervenção partidária nas
eleições do Instituto. E esse foi um factor que ajudou a respeitar e a credibilizar a
instituição, pelo que ficaria muito preocupado se, porventura, isso fosse alterado, pois em
circunstância alguma as estratégias partidárias poderão substituir as estratégias do
Politécnico”. Segundo Valter Lemos, “aquele risco pode correr-se, pois existe uma forte
tensão política neste momento, e o facto de eu ter sido candidato à Assembleia da
República pode ter levado algumas forças políticas a pensar que eu estaria ao serviço de
um partido. O que não é verdade, nem nunca o foi, pois eu estou há tempo suficiente no
Politécnico para poder ser julgado por aquilo que fiz em prol do Instituto ao longo de
todos estes anos”. O actual presidente do Instituto lembra ainda que “no Politécnico já
houve muitas pessoas que se candidataram por diferentes partidos a diversas eleições e
que isso até veio fortalecer o Politécnico, já que os interesses do Instituto nunca se
subverteram aos dos partidos políticos”.
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Em termos pessoais recusa-se a assumir que esteja com intenções “de acabar a obra ou
qualquer coisa desse género”, porque, como diz, “estas obras nunca estão acabadas e são
sempre para continuar e, certamente, quando eu acabar o próximo mandato haverá
muitas outras coisas para fazer”. O que se torna claro, como esclarece, “é saber se
mantemos energia e motivação para continuar e mantendo essas duas coisas temos
depois de saber se as outras pessoas apreciaram o nosso trabalho e o projecto que
estamos a colocar de pé. Além disso penso que, neste momento sou o denominador
comum no Instituto, o que me leva a concorrer para mais um mandato”.

 
E, neste capítulo, Valter Lemos é claro: “tenho a ideia de que o nosso trabalho tem sido
apreciado positivamente quer na instituição quer na cidade”. E sublinha: “há muitas ideias
novas para perseguir e lutar por elas” e, no fundo, são estas as ideias que o fazem querer
continuar à frente do Politécnico.

 
APOSTAS. Novas escolas superiores, na área da Educação Física e Desporto e no Turismo
e Hotelaria, e a mudança de nome para Universidade Politécnica são vectores que fazem
parte do Plano de Desenvolvimento do actual Instituto Politécnico. Ambas as questões são
problemáticas face à actual conjuntura nacional do sector da Educação. Valter Lemos
refere mesmo que “temos consciência de que a expansão do ensino superior em Portugal
de momento terminou”. E, na prática, isso significa, como ele próprio constata, que “tudo
o que sejam novos cursos e novas escolas são coisas de que quase ninguém quer ouvir
falar ao nível governativo”. Até porque há dificuldades orçamentais que são do
conhecimento de todos.

 
Agora, o que Valter Lemos também sabe é que essa não será uma situação definitiva para
o todo sempre na vida do país. “Essa não é certamente uma situação permanente e nós
não pouparemos esforços nem trabalho naquilo que se pode chamar o nosso trabalho de
casa para criarmos condições para que assim que as coisas possam avançar avancem,
porque podem ter a certeza que estaremos prontos quando a altura chegar”.

 
Outra das questões pendentes, ultimamente muito mediática, tem sido a pretensão do
IPCB de mudar de nome para Universidade Politécnica de Castelo Branco. O processo está
em curso. O novo ministro da tutela ainda não terá tido tempo para se inteirar desta
intenção e de explicar qual é a sua posição nesta matéria. Valter Lemos entende que esta
é uma boa solução para o país porque “a divisão entre universidades e politécnicos só
tem criado gravíssimos problemas”. O exemplo do curso de Medicina Veterinária que
nunca mais é aprovado para a Escola Agrária albicastrense é apenas um entre muitos
outros.

 
“É um problema psicológico”, diz Valter Lemos com alguma ironia, porque, assevera, “nós
queremos continuar na mesma linha e no mesmo rumo, com cursos dirigidos para a
formação prática dos alunos”. É só mudar o nome...

 
Ainda no entender de Valter Lemos, o instituto vai iniciar uma fase de estabilização que
passa por dois ou três aspectos. É que a fase estrutural está bem encaminhada e urge
agora aumentar o trabalho de ligação com as empresas e as instituições regionais, bem
como preparar o futuro, fazendo o trabalho de casa, para uma nova fase de crescimento
daqui a uns anos. 

 


