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Marco Domingues, que é docen-
te da Escola Superior de Educa-
ção (ESE) de Castelo Branco, inte-
gra a comissão de trabalho que
está a elaborar a proposta de Es-
tratégia Nacional de Combate à
Pobreza, no âmbito do Pilar Euro-
peu dos Direitos Sociais, a convi-
te da ministra de Estado e da Pre-
sidência e da ministra do Traba-
lho, Solidariedade e Segurança
Social, enquanto representante
da Animar - Associação Portu-
guesa para o Desenvolvimento
Local, entidade a que preside.

A comissão é coordenada
por Edmundo Martinho, prove-
dor da Santa Casa da Misericór-
dia de Lisboa, com quem o do-
cente da ESE reuniu pela pri-
meira vez no dia 18 de novem-
bro, com o objetivo de apresen-
tar contributos para a referida
estratégia. Nessa reunião o do-
cente e representante da socie-
dade civil reforçou a importân-
cia da justiça social e climática,
da intervenção comunitária, do
reforço do trabalho em rede e
parceria, da monotorização lo-
cal dos indicadores sociais e do
reforço da equidade no sistema
de educação e na sua relação

Pedagogia do Desporto – Novas
Abordagens de Investigação é o
novo livro editado por João Petri-
ca, Jorge Santos e Rui Paulo, do-
centes da área científica de Des-
porto e Bem-Estar da Escola Su-
perior de Educação (ESE) de Cas-
telo Branco e investigadores da
SHERU – Sport, Health & Exer-
cise, Research Unit.

A obra tem o intuito de se
constituir como uma ferramenta
de trabalho para todos os que
procurem conhecimento na área
da Pedagogia do Desporto e
apresenta temas escritos por pro-
fessores/ investigadores nacio-

Os responsáveis do programa
UPSkill – Digital Skills & Jobs, no
âmbito do périplo que estão a
fazer pelo País, conferenciaram
com os formandos e equipas de
acompanhamento das ações de
formação a decorrer na Escola
Superior de Tecnologia (EST) de
Castelo Branco, onde efetuaram
um balanço da primeira edição
da iniciativa.

Divididos em duas turmas,
desde setembro que o Politécni-
co acolhe 30 formandos, grande
parte provenientes da Região, aos
quais estão a ser ministrados co-
nhecimentos em serviços aplica-
cionais e infraestruturas de com-
putação baseadas em progra-
mação JAVA e plataformas Cloud,
em estreita colaboração com as
empresas ALTRAN e SOFTINSA.

O programa UPSkill – Digital

David Seixas, que é estudante
do mestrado em Ensino de Mú-
sica na Escola Superior de Artes
Aplicadas (ESART) de Castelo
Branco, assinou contrato com a
editora Centaur Records, para
gravar o seu primeiro álbum a
solo. A obra será distribuída a
nível mundial em formato físico
e será disponibilizada nas prin-
cipais plataformas digitais.

Para o Instituto Politécnico
de Castelo Branco (IPCB) “este
registo discográfico é o reconhe-
cimento do trabalho desenvol-
vido pelo jovem violinista da
Classe de Violino dos docentes
Augusto Trindade e Alexandra
Trindade que, entre outros pré-

ESTRATÉGIA NACIONAL DE COMBATE À POBREZA

Docente da ESE integra
trabalhos de preparação
Marco
Domingues
pretende
realçar
a importância
da participação
das comunidades
na definição
de políticas
sociais

com as famílias e comunidade.
Reforçou também a importância
da participação das comunida-
des e das políticas sociais serem
construídas a “partir de baixo”, a
relevância da Rede Social Local
enquanto instrumento publico e
participado de diagnóstico, pla-
neamento e de intervenção soci-
al, e ainda o papel preponderan-
te da economia social e o poten-
cial das incubadoras sociais.

Marco Domingues desta-
cou também as “velhas respos-
tas sociais” que podem ser re-
cuperadas, dando o exemplo
das empresas de inserção en-
quanto mecanismos de com-
bate à pobreza e exclusão soci-
al e salientando, por outro
lado, a importância das insti-
tuições de Ensino Superior na
avaliação e promoção da ino-
vação, através de lógicas de in-

vestigação-ação, fundamen-
tais para a melhoria contínua
da intervenção social.

A elaboração da Estratégia
Nacional de Combate à Pobreza
deverá atender, segundo o Des-
pacho n.º 10277/2020, princípios:
Integrar transversalmente todos
os públicos, da infância à velhice,
incluindo os grupos e os públicos
mais vulneráveis, com atenção
particular às pessoas com defici-
ência; Assegurar a reposição do
valor de referência do Comple-
mento Solidário para Idosos aci-
ma do limiar de pobreza, de
modo a reforçar a garantia da efi-
cácia desta medida no combate à
pobreza entre os idosos; Repensar
o sistema de mínimos sociais, re-
forçando os apoios do Estado aos
grupos mais desfavorecidos, ga-
rantindo a universalidade da sua
cobertura e dando um novo im-

pulso à economia social, em
nome da igualdade de oportuni-
dades; Renovar os instrumentos
territoriais integrados de comba-
te à pobreza, articulando melhor
as respostas sociais com políticas
de habitação, saúde, formação e
emprego e outras áreas relevan-
tes, com particular incidência nas
bolsas de pobreza das áreas me-
tropolitanas; Combater a pobre-
za energética; Assegurar, no âm-
bito da descentralização das
competências para os municípi-
os na área da ação social, a exis-
tência de instrumentos em rede
que garantam um padrão de res-
postas sociais que assegure a
igualdade dos cidadãos no aces-
so a esses serviços públicos em
todo o território nacional; Articu-
lar a Estratégia com a execução
do 1º Direito - Programa de Apoio
ao Acesso à Habitação com vista
a erradicar as carências habita-
cionais no nosso país até ao 50º
aniversário do 25 de Abril, em
2024; Aprofundar e monitorizar o
modelo de trabalho em rede no
quadro da Rede Social, reforçan-
do o envolvimento dos diferen-
tes atores e a equidade do mode-
lo; Combater as desigualdades
salariais e os leques salariais ex-
cessivos; Promover uma análise
integrada aos indicadores esta-
tísticos de apoio às políticas de
combate à pobreza; Priorizar in-
tervenções e instrumentos que
quebrem ciclos de pobreza; Pro-
mover uma abordagem holística
dos destinatários, uma interven-
ção em rede e uma melhoria da
qualidade das respostas, que
permitam soluções personaliza-
das e adequadas às pessoas e efi-
cientes em termos de gestão de
recursos.

Professores da ESE editam livro
sobre pedagogia do desporto

nais e internacionais de reconhe-
cido mérito académico e científi-
co nesta área de intervenção.

O livro resulta de investiga-
ções realizadas em contextos

específicos e diversificados,
mas que se complementam,
que vão desde o estudo mais
atual do processo de ensino
com foco no aluno, ao nível da

dimensão invisível, desde a
atenção à motivação, passan-
do pela abordagem das ques-
tões de planificação, avaliação
e supervisão.

Violinista da ESART
grava o primeiro
álbum a solo

mios, obteve em 2020 o seu lu-
gar na Orquestra de Jovens da
União Europeia”, ao mesmo
tempo que “se trata de mais um
exemplo do reconhecimento
nacional e internacional da clas-
se de violino da ESART que, ao
longo dos 20 anos da sua exis-
tência, tem projetado inúmeros
estudantes para a obtenção de
prémios ou para a seleção pelas
principais orquestras internaci-
onais de jovens”.

Fundada em 1976, a Cen-

taur Records é uma das maio-
res e mais antigas editoras
discográficas independentes
dos Estados Unidos da Améri-
ca.

Politécnico forma
primeiros especialistas
no âmbito do programa
UPSkill

Skills & Jobs (https://upskill.pt)
faz parte da Iniciativa Nacional
Competências Digitais e.2030 –
Portugal INCoDe.2030, tendo co-
mo propósito reforçar a coopera-
ção entre as instituições de Ensi-
no Superior e o sistema de for-
mação profissional, com vista a
reconverter recursos humanos
em setores com maior valor
acrescentado e procura no
mercado. Tem como signatári-
os o Instituto do Emprego e da
Formação Profissional (IEFP), o
Conselho Coordenador dos Ins-
titutos Superiores Politécnicos
(CCISP), a Associação Portu-
guesa para o Desenvolvimento
das Comunicações (APDC), em-
presas associadas da APDC e
instituições de Ensino Superior,
entre elas o Instituto Politécnico
de Castelo Branco.

Marco Domingues, docente da ESE


