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WELCOME DAY NO POLITÉCNICO DE VISEU

O dia em que a instituição dá as boas vindas aos novos alunos 
estrangeiros

Serviços de Relações Externas • IPV
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O Politécnico de Viseu (PV) promoveu uma vez 
mais a tradicional sessão de acolhimento aos alunos 
estrangeiros que ingressaram na instituição no ano 
académico 2019/2020. A sessão de boas-vindas e de 
celebração da diversidade cultural, que decorreu no dia 1 
de outubro na Aula Magna do PV, contou com a presença 
de mais de duas centenas de alunos.

À hora marcada, o Pró-Presidente para a Promoção 
Académica do PV, professor Paulo Costeira, dirigiu palavras 
de boas vindas aos novos alunos estrangeiros, desejando-
lhes uma boa estadia em Viseu e na instituição.

Antes, como sempre acontece, o Politécnico 
de Viseu presenteou cada um dos alunos com um kit 
informativo: para além do folheto institucional, havia diversas 
publicações alusivas à cidade e à região, incluindo o sempre 
imprescindível e utilíssimo mapa da cidade, todos eles 
gentilmente cedidos pelo Welcome Center Viseu do Turismo 
Centro Portugal. 

Seguiu-se a apresentação de vídeos sobre 
Portugal, Viseu e o PV, tendo a sessão terminado em festa 
com uma magnífica atuação da Tunadão.

No final houve um lanche convívio, continuando 
a festa no 2.º Zumba na Caneca, promovido pela Tunadão 
1998. 

Releve-se que neste ano letivo, 2019/2020, 
o Politécnico de Viseu conta com 303 estudantes 
estrangeiros, provenientes de diversos países: Alemanha, 
Angola, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Egito, Eslovénia, 
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Espanha, Estados Unidos da América, França, Guiné Bissau, 
Itália, Lituânia, Moçambique, Noruega, Polónia e Turquia.

Desde jovens que entram pelo Programa Erasmus, 
aos que chegam em mobilidade, no âmbito das diversas 
parcerias bilaterais estabelecidas pelo PV, e ainda 
estudantes que ingressam através do estatuto do Estudante 
Internacional. Da Europa, no âmbito do programa Erasmus+, 
o Politécnico recebe alunos de Espanha, Alemanha, Turquia, 
Lituânia, Noruega, Bélgica, Eslovénia, Polónia, França e 
Itália. Os alunos internacionais são provenientes de Angola, 
Guiné Bissau e Brasil, país que conta com o maior número 
de estudantes.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL SOBRE 
A DIVERSIDADE CULTURAL UNESCO

Artigo 1º – A diversidade cultural, património 
comum da humanidade 

A cultura adquire formas diversas através do tempo 
e do espaço. Essa diversidade manifesta-se na originalidade 
e na pluralidade das identidades que caracterizam os grupos 
e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de 
intercâmbios, de inovação e de criatividade, a diversidade 
cultural é tão necessária para o género humano como a 
diversidade biológica o é para a natureza. Neste sentido, 
constitui o património comum da humanidade e deve ser 
reconhecida e consolidada em benefício das gerações 
presentes e futuras.
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CANDIDATURAS PARA PERÍODOS DE ESTUDO 
E DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DO IPV:
2.º SEMESTRE

PROGRAMA ERASMUS+ 2019/2020 CONTA 
COM CERCA DE 100 PARTICIPANTES

Sandra Familiar
Serviços de Relações Externas • IPV

O Politécnico de Viseu (PV) convidou todos os seus 
estudantes dos cursos de CTeSP, licenciatura e mestrado a 
candidatarem-se a um período de mobilidade no ano letivo 
de 2019/2020, ao abrigo do programa Erasmus+. 

As candidaturas decorreram de 21 a 31 de outubro 
de 2019 e os interessados concorreram a um período de 
estudos nas instituições de ensino superior com as quais 
existe um acordo interinstitucional com o Politécnico de 
Viseu.

Os estudantes tiveram ainda a oportunidade de 
se candidatarem a um estágio numa organização de um 
qualquer país europeu participante no Programa Erasmus+. 

O programa consigna apoio financeiro, quer para 
os períodos de estudos quer para os estágios, que varia 
em função do país de acolhimento e da duração do período 
de mobilidade, que deverá ter no mínimo 3 meses e no 
máximo 12.

No ano letivo de 2019/2020 são, para já, cerca de 
90 alunos em mobilidade Erasmus+, número que deverá 
atingir previsivelmente a centena de participantes, uma 
vez que ainda podem ser incluídos mais estudantes para 

a realização de um estágio Erasmus+. O aumento de 
alunos em mobilidade relativamente ao ano letivo anterior 
é revelador do interesse crescente da sua participação ativa 
na internacionalização do Politécnico de Viseu.

Perfil do estudante Erasmus e os benefícios 
do seu estatuto:

A Comissão Europeia fez um estudo sobre 
a implementação do programa Erasmus. A promoção 
da empregabilidade é em si um objetivo do programa 
Erasmus+. Os registos estatísticos demonstram claramente 
que um aluno que teve uma experiência de mobilidade 
internacional tem maiores possibilidades de conseguir 
um emprego. De registar que um diplomado que tem uma 
experiência Erasmus tem menos 83% de hipóteses de ficar 
desempregado quando comparado com alguém que não 
usufruiu de uma mobilidade internacional. Para além disso, 
os empregadores valorizam as competências adquiridas 
nestas experiências já que contam com colaboradores com 
maior capacidade de adaptação, autonomia para encontrar 
soluções, curiosos e confiantes.
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PROGRAMA ERASMUS+ 2019/2020

MOBILIDADE DE DOCENTES E FUNCIONÁRIOS DO PV

Sandra Familiar
Serviços de Relações Externas • IPV

As candidaturas a um período de mobilidade ao abrigo do Programa Erasmus+, cujos destinatários foram os 
docentes e os funcionários do Instituto Politécnico de Viseu (PV), decorreram de 30 de setembro a 11 de outubro.

Os docentes candidataram-se a uma missão de ensino e/ou de formação por um período de 4 dias numa instituição 
com a qual existe um acordo interinstitucional, no caso das missões de ensino, ou num outro tipo de organização no que 
se refere aos períodos de formação. 

Os funcionários puderam, de igual modo, aproveitar a oportunidade para se proporem a uma experiência Erasmus+ 
numa instituição de ensino superior, ou num outro tipo de organização, também por 4 dias efetivos de trabalho. 

Foram registadas um total de 58 candidaturas, 54 de docentes (30 para missões de ensino e 24 para formação) 
e 4 de funcionários, sendo que brevemente se irá proceder à divulgação dos contemplados com uma bolsa de mobilidade 
Erasmus+, que varia em função do país de acolhimento e da duração do período de estadia. 
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EMPOSSADAS PRÓ-PRESIDENTES 
DO POLITÉCNICO DE VISEU 
PARA A MODERNIZAÇÃO EDUCATIVA 
E PARA A COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL

Joaquim Amaral • Comunicação e Relações Públicas • IPV

Na presença da comunidade académica da 
instituição, o presidente do Politécnico de Viseu (PV), 
professor João Monney Paiva, conferiu posse às professoras 
Maria Pacheco Figueiredo e Cristina Amaro da Costa, na 
qualidade de pró-presidentes para a Modernização Educativa 
e para a Coordenação Institucional, respetivamente. O 
ato público, que decorreu no dia 1 de outubro, surge no 
seguimento do despacho de 30 de setembro proferido pelo 
presidente do PV.

O professor João Monney Paiva saudou os 
presentes e afirmou que as nomeações decorrem da 
“compreensão dos desafios atuais que se colocam à 
instituição e a necessidade que lhe subjaz de coordenação de 
atividades múltiplas”, enaltecendo o perfil e as competências 
das nomeadas e manifestando a sua profunda convicção 
na realização de um trabalho de excelência. O presidente 

do Politécnico de Viseu aproveitou a sessão para agradecer 
publicamente com “uma palavra muito especial de apreço, 
agradecimento e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido 
pelo professor Rogério Matias”, que até à data exerceu as 
funções de pró-presidente para a Modernização Educativa.

As pró-presidentes empossadas agradeceram o 
convite e a confiança e mostraram-se determinadas em dar 
o seu melhor no exercício das novas funções. 

A figura de pró-presidente, configurada nos 
Estatutos do IPV, resulta do consagrado no Regime 
Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), 
Lei nº 62/2007, de 10 de setembro. Os pró-presidentes 
são nomeados pelo Presidente da instituição, de entre 
docentes ou investigadores do IPV, para o coadjuvar na 
implementação e desenvolvimento de tarefas, projetos e 
atividades específicas. 

http://www.ipv.pt/vtv/ipv/845.htm
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Perfil da pró-presidente para 
a Modernização Educativa:

Maria Pacheco Figueiredo é professora adjunta 
da Escola Superior de Educação de Viseu e investigadora 
integrada do CI&DEI do Politécnico de Viseu. É docente 
da ESEV desde 2003, tendo iniciado funções no Pólo de 
Lamego. 

Tem desenvolvido a sua ação profissional no 
âmbito da formação de professores e da educação social, 
em termos de lecionação e de investigação. Desde 2016 que 
desempenha funções na direção da European Educational 
Research Association (EERA), depois de quatro anos 
como coordenadora das redes de investigação da mesma 
associação. É, ainda, Vice-Presidente da Sociedade 
Portuguesa de Ciências da Educação.

Licenciada em Ciências da Educação, é mestre em 
Educação, especialidade Conceção e Desenvolvimento de 
Projetos Educativos, e doutorada em Ciências da Educação, 
ramo da Didática e Desenvolvimento Curricular.

Perfil da pró-presidente para 
a Coordenação Institucional:

Cristina Amaro da Costa é docente da Escola 
Superior Agrária de Viseu (ESAV). Leciona na ESAV desde 
1995, onde é professora adjunta desde 1998. Entre 2000 
e 2007 foi sub-diretora da Estação Agronómica Nacional 
(no ex-Instituto Nacional de Investigação Agrária e das 
Pescas – INIAP – hoje designado por Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e Veterinária – INIAV). Foi Provedora 
do estudante do Instituto Politécnico de Viseu entre 2012 
e 2018.

Engenheira Agrícola de formação, é mestre 
em Proteção Integrada e doutorada em Engenharia 
Agronómica. O contributo na docência e investigação é na 
área da agricultura biológica e proteção integrada, valoração 
económica do ambiente e comportamento do consumidor 
e do agricultor, em particular na agricultura familiar, tanto 
a nível nacional como Europeu. Recebeu o Prémio CEI – 
Investigação, Inovação & Território (CEI – IIT 2017) com 
o Projeto “Pontes entre agricultura familiar e agricultura 
biológica”.
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EMPOSSADOS NOVOS ÓRGÃOS DA ESCOLA SUPERIOR 
DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE LAMEGO

PROFESSOR MIGUEL ÂNGELO MOTA 
EMPOSSADO COMO PRESIDENTE DA ESTGL

Joaquim Amaral • Comunicação e Relações Públicas • IPV

 O presidente do Politécnico de Viseu (PV), João 
Monney Paiva, conferiu posse ao professor Miguel Ângelo 
Mota como presidente da Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão de Lamego (ESTGL).

O ato público, realizado no auditório da ESTGL 
no dia 10 de outubro, ocorreu na sequência dos resultados 
da eleição que teve lugar a 19 de julho de 2019, no seio da 
Assembleia de Representantes da ESTGL e do despacho 
de homologação de 30 de agosto último, proferido pelo 
presidente do PV.

Depois de prestado o competente compromisso 
de honra e assinatura dos termos de posse, o professor 
Miguel Mota dirigiu-se aos presentes reiterando a sua 
disponibilidade para servir a Escola e exortando a que se 
faça cada vez melhor, realçando a importância de Lamego 
no ensino e na formação na Região Douro Sul.

Indicou como objetivo base do seu plano de ação 
afirmar a ESTGL como a “Escola Superior do Coração do 
Douro” – desde Cinfães até Vila Nova de Foz Côa, criando 
sinergias com as várias instituições públicas e privadas de 
toda a região e promovendo uma cultura institucional para 
toda a comunidade académica, contribuindo assim para 
um futuro consistente, de estabilidade e de afirmação da 
instituição.

Miguel Ângelo Mota é professor adjunto da Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, exercendo 
funções de docência naquele estabelecimento de ensino 
desde 2008. Doutorado em Gestão pela Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, concluiu a sua licenciatura em 
Matemática Aplicada na Universidade de Évora. Desenvolve 
investigação nas áreas da gestão e do turismo.
 Dos diversos cargos que desempenhou ao serviço 
do Politécnico de Viseu, o agora Presidente da ESTGL 
exerceu funções de diretor de curso e de departamento, 
presidente do Conselho Pedagógico, membro do Conselho 
Técnico-Científico e coordenador do Serviço de Inserção 
na Vida Ativa e do programa Poliempreende, do qual é 
atualmente o coordenador institucional.
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POSSE DO CONSELHO PEDAGÓGICO DA ESTGL

Ainda na mesma data (10 de outubro) e no mesmo 
local tomaram posse os membros que passaram a integrar 
o Conselho Pedagógico da Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão de Lamego, na sequência dos resultados da eleição 
para a constituição do referido órgão e do despacho de 
homologação, em 4 de outubro, do presidente do Politécnico 
de Viseu.

O Conselho Pedagógico da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de Lamego (ESTGL) é constituído 
pelos docentes Susana Fonseca, Helena Teixeira, Ana Guia, 
Rui Costa, Nídia Menezes, Fernando Mamede, Anabela 
Fragata, Filipe Duarte e Isabel Vieira, bem como pelos 
alunos João Neves, Octávio Salgueiro, Mariana Tomás, 
Rafael Fernandes, Carlos Ferreira, Ismael Lourenço e 
Bruno Gomes.

Entre outras incumbências, cabe a este órgão 
pronunciar-se sobre as orientações pedagógicas e métodos 
de ensino e de avaliação; promover a realização da avaliação 
do desempenho pedagógico dos docentes; aprovar os 
regulamentos de avaliação dos estudantes nos termos 
da legislação em vigor; pronunciar-se sobre a criação de 
ciclos de estudos e sobre os planos dos ciclos de estudos 

ministrados; promover, em colaboração com os restantes 
órgãos, conferências, seminários e outras atividades 
culturais e de formação pedagógica. Tem ainda como missão 
promover a realização de novas experiências pedagógicas 
e de formação pedagógica, e propor ações tendentes à 
melhoria do ensino e à promoção do sucesso escolar.

VICE-PRESIDENTES DA ESTGL EMPOSSADAS

As professoras Ana Guia e Didiana Fernandes 
tomaram posse no dia 23 de outubro como vice-presidentes 
da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego 
(ESTGL). O ato decorreu na Sala do Conselho Geral do 
Politécnico de Viseu e surge no seguimento do despacho 
de nomeação do presidente da ESTGL de 17 de outubro, 
homologado pelo presidente do PV no dia 23 do mesmo mês.

A professora Ana Guia coordenará o ensino e 
docência, a avaliação dos cursos, a investigação e inovação 
e integrará o Conselho de Administração.

A professora Didiana Fernandes terá a seu cargo 
os recursos humanos, qualidade, mobilidade, investigação 
e inovação.
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A Escola Superior de Educação (ESEV) do 
Politécnico de Viseu (PV) e a sua Associação de Estudantes 
levaram a efeito, no dia 17 de outubro, a cerimónia de 
Receção aos Novos Alunos e Abertura do Ano letivo 
2019/2020.

“Os estudantes têm um papel essencial na vida da 
nossa Escola”, frisou a presidente do Conselho Pedagógico 
da ESEV, professora Véronique Delplancq, no início da 
cerimónia de receção aos novos alunos e abertura do ano 
letivo 2019/2020; uma sessão muito concorrida, reunindo 
mais de três centenas de participantes. 

Bruno Faria, segundo orador do evento, deu as 
boas-vindas aos novos colegas, manifestando o presidente 
da Associação de Estudantes da ESEV o desejo que a 
Escola seja para os alunos como uma segunda casa.

Presidente da instituição, o professor João Paulo 
Balula louvou a iniciativa, felicitando depois os novos alunos 
por terem escolhido para a sua formação superior a primeira 
Escola de Educação a entrar em funcionamento em Portugal.

Num momento em que o Politécnico de Viseu 
contabiliza 879 novos alunos (CNAES), a professora Manuela 
Ferreira, vice-presidente do PV, destacou a presença de 
cerca de três centenas de estudantes internacionais nas 
escolas integradas da instituição.

Abordando o tema “os jovens e o poder decisão”, a 
intervenção de fundo pertenceu a Tiago Diniz. O presidente 
da Federação Nacional das Associações de Estudantes do 
Ensino Superior Politécnico, numa “conversa de estudantes 
para estudantes”, recordou ser esta “a melhor geração para 

RECEÇÃO AOS NOVOS ALUNOS 
E ABERTURA OFICIAL DO ANO LETIVO 2019/2010 DA ESEV

Jorge Alves • Politécnico TV • IPV

decidir” por ter um maior capital de informação. “Somos nós 
que vamos fazer a diferença” – concluiu.

A sessão prosseguiu com um espaço orientado 
pela professora Helena Gomes. Lembrando Steve Jobs, a 
docente da ESEV referiu ser necessário adotar, do ponto de 
vista individual, um compromisso forte com as escolhas das 
nossas vidas fundado na resiliência, criatividade e intuição. 
E apontou iniciativas que aguardam pela intervenção 
estudantil como o Orçamento Participativo Jovem de Viseu 
e o Concurso Poliempreende.

Antigos alunos da ESEV participaram também 
no evento narrando as suas experiências no mercado de 
trabalho, incentivando os mais novos, com o seu exemplo, a 
trilharem um caminho de sucesso académico e profissional.

“A formação de professores é uma tarefa nobre” 
– recordou o presidente do Politécnico de Viseu. O 
professor João Monney Paiva realizou um breve improviso 
antecedendo a tertúlia de acolhimento. Contando com 
diversos convidados, o momento reuniu representantes 
do Município de Viseu, personalidades do PV, da Escola 
Superior de Educação e entidades parceiras, membros 
da Associação Académica do Politécnico de Viseu, 
Associação de Estudantes da ESEV e Federação Nacional 
de Estudantes do Ensino Superior Politécnico.

Um momento musical com a Tunadão fez a 
passagem da sessão solene para o convívio que se 
seguiu no espaço exterior da ESEV, com jantar entre os 
participantes e muita animação.

http://www.ipv.pt/vtv/escolas/851.htm
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6.º CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
ENFERMAGEM VETERINÁRIA REUNIU 

CENTENAS DE PARTICIPANTES

VI INTERNATIONAL CONGRESS OF VETERINARY NURSE

Joaquim Amaral • Comunicação e Relações Públicas IPV
Imagens: 6º Congresso Internacional de Enfermagem Veterinária

O sexto Congresso Internacional de Enfermagem 
Veterinária congregou mais de trezentos participantes, 
entre profissionais da área, estudantes e licenciados das 
diferentes escolas superiores agrárias, para refletirem a 
profissão e o seu futuro. O evento, que decorreu nos dias 
25 e 26 de outubro, na Aula Magna do Politécnico de Viseu, 
proporcionou a todos os conferencistas uma oportunidade de 
excelência de formação e de atualização de conhecimentos.

O programa contou com 17 oradores de renome 
na área, que durante dois dias partilharam, discutiram e 
debateram temas impactantes na área da Enfermagem 
Veterinária. O evento teve o seu início no dia 25 com a sessão 
de abertura. Seguiram-se as conferências: Capnografia – 
mais que um parâmetro de ventilação | VN Stephanie 
Buraco (CHV – Centro Hospitalar Veterinário); Cães de 
busca – Quem quer e quem não quer ser encontrado! 
| DVM Nuno Paixão (HVCentral); Maneio nutricional na 
hospitalização e cuidados intensivos em gatos e cães | 
DVM Thierry Correia (Royal Canin); O marketing relacional 
nas clínicas veterinárias: Implementação tecnológica | VN 
MSc Ana Sêco (Clínica Veterinária Planeta Animal); Raças 
braquicéfalas. Mais do que a moda, as consequências | DVM 
Sónia Miranda (HVA – Hospital Veterinário do Atlântico), Um 

olhar do lado selvagem – por uma Enfermeira Veterinária | 
VN Sara Cuco (Zoo Sto. Inácio); Enfermagem Veterinária 
em aves. Novos horizontes e oportunidades | DVM Mário 
Nóbrega (Exoticvets); Trauma da carapaça em tartarugas | 
DVM Joel Ferraz (Centro de Exóticos do Porto).

O dia terminou com o Debate/Mesa Redonda, 
espaço moderado pela professora Helena Vala, da ESAV. 
“O papel dos Politécnicos na sustentabilidade dos ciclos de 
estudos em Enfermagem Veterinária”, com intervenções 
do professor João Monney Paiva, Presidente do IPV, e do 
professor João Sobrinho Teixeira, Secretário de Estado 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; “O papel da 
avaliação dos cursos na afirmação das profissões”, a cargo 
do professor Artur Varejão; “O papel da formação contínua na 
evolução dos cuidados veterinários”, com assinatura do Dr. 
Luís Montenegro e “O papel do associativismo na afirmação 
de um ciclo de estudos”, com o Dr. André Fonseca, foram 
as comunicações que preencheram este espaço de debate.

O segundo dia do evento, 26 de outubro, contou 
com as conferências: Enfermagem veterinária for dummies 
2.0 – UK Version | VN Ana Rita Vicente; Estratégias para 
reduzir o stresse dos gatos na clínica veterinária | DVM 
Marta Vieira. De seguida, a professora Carmen Nóbrega, da 

http://www.ipv.pt/vtv/escolas/854.htm
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ESAV, moderou um novo espaço de debate, que contou com 
as comunicações “Linguagem Corporal Canina: conhecer 
as subtilezas para melhorar o bem-estar e a segurança na 
clínica”, a cargo da bióloga Carla Cruz, e “Dominância em 
cães: Mito ou Verdade?”, temática abordada pelo professor 
Gonçalo da Graça Pereira.

A parte da tarde foi preenchida por um Workshop/
Seminário com duas sessões simultãneas: Necessidades 
comportamentais dos gatos – prevenir problemas através 
do enriquecimento ambiental | DVM PhD Gonçalo da Graça 
Pereira; e Cenários em medicina tática e de catástrofe | DVM 
Nuno Paixão (HVCentral).

Durante o evento científico promovido pelas cinco 
escolas superiores agrárias que ministram o curso de 
Enfermagem Veterinária – Escola Superior Agrária de Viseu, 
Escola Superior Agrária de Elvas, Escola Superior Agrária 
de Bragança, Escola Superior Agrária de Castelo Branco e 
Escola Superior Agrária de Ponte de Lima – relevo ainda 
para as inúmeras comunicações científicas submetidas e 
aprovadas pela comissão científica do congresso.
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O Teatro CSI – Cálculo sobre Investigação – da 
Escola Emídio Navarro trouxe ao auditório da Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV) uma encenação 
que visa promover nos mais jovens o gosto pelo estudo 
da Matemática. O momento de drama surgiu integrado 
no programa da 17.ª edição do MatViseu, um encontro 
resultante da organização conjunta da Área Científica da 
Matemática da ESTGV e da Delegação Regional do Centro 
da Sociedade Portuguesa de Matemática. O evento decorreu 
nos dias 11 e 12 de outubro.

Duas conferências plenárias e 6 sessões práticas 
completavam o programa do evento, que tem como 
objetivos, para além da divulgação, troca de experiências, 
conhecimentos e ideias no âmbito da Matemática, a reflexão 
sobre o ensino e educação em geral. O encontro, aberto 
à comunidade, teve no seu público, maioritariamente, 
professores de Matemática de todos os graus de ensino.

O MatViseu é essencialmente um curso de 12 
horas, relevante para efeitos de progressão em carreira de 
professores dos ensinos básico e secundário dos grupos 230 
e 500, e ao longo de sucessivas edições tem-se constituído 
como um importante marco na formação de docentes e na 
divulgação e dinamização na área da Matemática.

17º MATVISEU 
PROMOVEU CONHECIMENTOS NO ÂMBITO DA MATEMÁTICA 
E REFLEXÃO SOBRE O ENSINO E A EDUCAÇÃO

Jorge Alves • Politécnico TV • IPV

http://www.ipv.pt/vtv/escolas/850.htm
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Encontrar uma interpretação científica em contextos 
alargados e culturas das Artes Marciais, Desportos de 
Combate e Autodefesa em relação a objetivos normalmente 
associados ao desenvolvimento humano – como saúde, 
bem-estar, educação e cultura – foi o foco central do 
Congresso Científico de Artes Marciais e Desporto de 
Combate – 8ª Conferência IMACSS.

Durante três dias, de 10 a 12 de outubro, a iniciativa 
animou a Aula Magna do Politécnico de Viseu e áreas 
vizinhas com um programa que incluía conferências, 
mesas redondas e sessões de apresentação de postéres. 
O Congresso abordou seis tópicos fundamentais de estudo 
e investigação, fomentando o debate e troca de ideias entre 
investigadores, docentes, estudantes e praticantes de 
diversas modalidades.

Organizado pelo Departamento de Ciências do Desporto 
e Motricidade da Escola Superior de Educação de Viseu, o 
evento teve o apoio da Sociedade Científica Internacional 
de Artes Marciais e Desportos de Combate (IMACSS) e da 
Rede de Escolas com Formação em Desporto do Ensino 
Superior Politécnico Público (REDESPP).

CONGRESSO CIENTÍFICO DE ARTES MARCIAIS 
E DESPORTO DE COMBATE FOMENTOU 
O DEBATE E A TROCA DE IDEIAS

Jorge Alves • Politécnico TV • IPV

http://www.ipv.pt/vtv/escolas/849.htm
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 Os estudantes da Escola Superior Agrária de Viseu 
(ESAV) participaram, no dia 2 de outubro, numa vindima com 
um cariz muito especial. As uvas de casta touriga nacional 
recolhidas na Quinta da Alagoa constituem a matéria-prima 
de um vinho produzido para assinalar o 25º aniversário da 
ESAV.

 “Foi um desafio feito pela direção da Escola para 
fazermos vinho das nossas uvas”, afirmou o enólogo e 
docente da Escola Superior Agrária de Viseu, João Cabral 
de Almeida, à Politécnico TV. “Nós temos as cadeiras 
curriculares de viticultura o que nos permite acompanhar a 
vinha ao longo do ciclo vegetativo e a vindima é o culminar 
desse ciclo”.

 A Escola reedita assim a produção do vinho tinto 
Dão Events Touriga Nacional, que surgiu pela primeira vez em 
2000 e foi apresentado na Feira do Vinho do Dão de Nelas no 
ano 2002, com o objetivo de assinalar momentos marcantes 
da vida da instituição. Uma iniciativa partilhada pela 
direção, docentes, departamentos de Enologia e Agricultura 
Sustentável e de Indústrias Agroalimentares, Associação 
de Estudantes da ESAV, Associação Internacional de 
Estudantes de Agricultura (IAAS) e alunos Erasmus.

 Após a vindima, o processo de vinificação foi 
realizado e monitorizado pelos estudantes com o apoio 
de docentes das áreas de viticultura e enologia, tal como 
aconteceu ao longo de todo o ciclo cultural da vinha. “Era 
pena não termos a possibilidade de transformarmos as boas 
uvas que produzimos na ESAV em bom vinho do Dão e foi 
isso que fizemos”, continuou João Cabral de Almeida, “os 
alunos acompanharam também os processos de vinificação 
para tentar fazer um vinho do Dão à antiga, como deve ser”, 
concluiu.

 Um sentimento de satisfação coroava um dia 
repleto de trabalho, de experiências e de convívio. “A nossa 
vindima correu muito bem. Gostei muito pois as pessoas 
trabalharam bem, mesmo as que participaram pela primeira 
vez. Recolhemos muitas uvas e estamos orgulhosos deste 
dia”, revelou David, estudante da ESAV. 

 Contente estava também Xavier, aluno Erasmus, 
de Espanha: “Começámos a vindimar logo pela manhã e, 
na verdade, foi uma experiência bastante interessante. Pude 
comprovar o trabalho manual que se leva a cabo durante 
todo este processo. Estamos a estudar agora a vinificação 
e a provar vinhos da região”.

 Para Roberto Gonçalves, diretor do comité de Viseu 
da IAAS, as atividades realizadas colocam os estudantes em 

No âmbito das comemorações do 25.º Aniversário
ESAV PROMOVE VINDIMA 
E REEDITA “DÃO EVENTS”

contacto com “uma grande realidade. Estamos a aplicar os 
conhecimentos, a adquirir novas perspetivas, a testar novos 
equipamentos e, acima de tudo, a aprender”.

 Dão Events é um projeto que extravasa a 
componente científica, como realça a presidência da 
instituição, assumindo-se como um exemplo da capacidade 
de realização da Escola Superior Agrária de Viseu. 

 Um brinde à ESAV!

Jorge Alves • Politécnico TV • IPV

http://www.ipv.pt/vtv/escolas/847.htm
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O Departamento de Engenharia Civil (DEC) da 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV) 
organizou no dia 17 de outubro, no auditório da ESTGV, 
um Seminário sobre o Decreto-Lei n.º 95/2019 – Novo 
Regime da Reabilitação de Edifícios. Este Decreto-Lei 
estabelece o regime aplicável à reabilitação de edifícios ou 
frações autónomas. O novo regime operou uma revisão do 
enquadramento legal da construção com vista a adequá-lo 
às exigências e especificidades da reabilitação de edifícios.

A pertinência e atualidade do tema ficaram bem 
patentes na elevada adesão da comunidade técnica, tendo 
assistido ao evento cerca de 180 pessoas.

DEC ORGANIZA SEMINÁRIO D.L. 95/2019 | NOVO REGIME 
DA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS

Departamento de Engenharia Civil (DEC) • ESTGV • IPV

http://www.ipv.pt/vtv/escolas/827.htm
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No dia 15 de outubro, a turma do 3.º ano da 
licenciatura de Gestão Turística, Cultural e Patrimonial, 
no âmbito da unidade curricular Gestão de Produtos e 
Mercados Turísticos, desenvolveu visitas orientadas e 
workshops à região “Cima Corgo” com o intuito de aprofundar 
o conhecimento na área do enoturismo. 

Os objetivos desta atividade visaram desenvolver 
conhecimentos sobre aspetos como a produção do vinho, 
a paisagem e a museologia no âmbito do enoturismo. Teve 
ainda o propósito de permitir aos alunos um contacto in 
locco com a realidade deste produto turístico tão importante 
enquanto fator de qualificação e sofisticação da imagem do 
turismo no Douro, uma região que é classificada Património 
Mundial.

VISITAS ORIENTADAS E WORKSHOPS 
NO ÂMBITO DO ENOTURISMO

3.º ano da licenciatura de Gestão Turística Cultural e Patrimonial • ESTGL • IPV

A atividade iniciou-se na visita à Quinta da Roêda, 
com uma contextualização histórica, prosseguindo com uma 
prova de vinhos e explicação aprofundada sobre a cultura e 
a produção de vinho na quinta. 

Prosseguiu-se com uma viagem num barco rabelo, 
onde se apreciou a paisagem através do curso do Rio Douro. 

Foi ainda desenvolvida uma reflexão conjunta, no 
Museu do Vinho, em S. João da Pesqueira, orientada pelo 
seu diretor. A temática centrou-se no vinho e na vinha, dando 
ênfase aos produtos e atividades da região, abordando o 
marketing aplicado ao setor do enoturismo, considerando as 
especificidades e exigências na região do Douro.
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O ciclo de cinema “Seis Semanas Seis Filmes” 
da ESTGL – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Lamego iniciou-se no dia 18 de outubro, com casa cheia. O 
premiado filme Carandiru, de Hector Babenco, reuniu alunos 
de vários cursos e contou com a presença da vereadora 
do pelouro da Educação, Ação Social, Cultura, Desporto e 
Turismo do Município de Lamego. A Dr.ª Ana Catarina Rocha 
fez o comentário final, despertando o interesse dos alunos 
para uma área de intervenção social que é a população 
reclusa.

Pretendendo olhar para o mundo com os olhos 
da arte, da emoção e da inteligência, tocando currículos 
transversais à academia, o ciclo continua com a exibição 
de outras películas.
 Até ao fim do ano letivo de 2019/2020, a Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego está a promover 
um ciclo de cinema de cariz social. O evento tenciona discutir 
temáticas de âmbito social, convocando alguns especialistas 
na área a que os filmes se referem para comentar e orientar 
a discussão entre os participantes.

CICLO DE CINEMA 
“SEIS SEMANAS SEIS FILMES” DA ESTGL

Damiana Guedes • ESTGL • IPV
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No âmbito da sua missão, o PV+INCLUSÃO, 
SPECULA E CLAIM POLITÉCNICO DE VISEU procuram 
promover o diálogo e a formação nas temáticas 
relacionadas com a violência e género, a não 
discriminação, tolerância cultural e interculturalidade. 

Neste sentido, levam a efeito no presente ano 
letivo um ciclo de seminários de sensibilização e reflexão 
destinado a toda a comunidade académica. Os três 
seminários temáticos assentam no visionamento de partes 
de um filme e a dinamização de um debate sobre a temática. 

“Que Mal Fiz Eu a Deus?”, uma comédia francesa 
sobre preconceitos e expectativas sociais, escrita e realizada 
por Philippe de Chauveron, foi o ponto de partida escolhido 
para a primeira temática abordada: O Caminho para a 
Interculturalidade.

A primeira sessão decorreu a 17 de outubro e 
as próximas realizam-se nos dias 29 de janeiro e 26 de 
fevereiro de 2020.

O Ciclo de Seminários Temáticos “Violência 
e género, não discriminação, tolerância cultural e 
interculturalidade”, que vai decorrer durante este ano 
letivo nas cinco escolas superiores do Politécnico de Viseu, 
estende-se até junho de 2020. As próximas temáticas 

“O CAMINHO PARA A INTERCULTURALIDADE”
EM DEBATE NO POLITÉCNICO DE VISEU

Joaquim Amaral • Comunicação e Relações Públicas • IPV

“Respeito pelo outro e não discriminação” e “A violência 
do género” decorrem entre março e abril e maio e junho, 
respetivamente.

Mais informação e inscrições em:

http://www.essv.ipv.pt/events/ciclo-de-seminarios-
tematicos-violencia-e-genero-nao-discriminacao-tolerancia-
cultural-e-interculturalidade/

A comissão organizadora integra para além da 
SPECULA, PV+ INCLUSÃO, CLAIM POLITÉCNICO DE 
VISEU, diversos estudantes da instituição – da ESSV no 
ano letivo de 19/20, da ESTGL no ano letivo de 20/21 e da 
ESEV no ano letivo de 21/22 –, o Observatório Nacional de 
Violência e Género, Alto Comissariado para as Migrações 
(ACM), Rede de Ensino Superior em Mediação Intercultural 
(RESMI) e Sigma Theta Tau International – Capítulo Phi Xi.

http://www.essv.ipv.pt/events/ciclo-de-seminarios-tematicos-violencia-e-genero-nao-discriminacao-tolerancia-cultural-e-interculturalidade/
http://www.essv.ipv.pt/events/ciclo-de-seminarios-tematicos-violencia-e-genero-nao-discriminacao-tolerancia-cultural-e-interculturalidade/
http://www.essv.ipv.pt/events/ciclo-de-seminarios-tematicos-violencia-e-genero-nao-discriminacao-tolerancia-cultural-e-interculturalidade/
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 Cruzar experiências e trabalhar temas atuais 
para aplicação nas práticas docentes, tendo em vista a 
excelência pedagógica, são os grandes objetivos de um 
programa promovido pelos Conselhos Pedagógicos das 
várias Escolas Superiores do Politécnico de Viseu (PV).

As sessões do Programa de Atualização 
Pedagógica – PAP, da responsabilidade dos Conselhos 
Pedagógicos das várias Unidades Orgânicas do Politécnico 
de Viseu, pretendem proporcionar oportunidades para cruzar 
experiências e trabalhar temas atuais com aplicação às 
práticas docentes. 

O aumento do número de estudantes, a 
crescente competitividade entre instituições de ensino 
superior, a globalização e consequentes diversificação e 
internacionalização deste nível de ensino, que agudizaram 
as questões da qualidade científica e educacional praticada 
ao nível destas instituições, são temáticas a que o Programa 
de Atualização Pedagógica procura responder. Refira-se 
ainda a preocupação com a excelência pedagógica, que tem 
vindo a recomendar práticas docentes mais diversificadas 

PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA IPV

Conselhos Pedagógicos das Escolas Superiores • IPV
Joaquim Amaral • Comunicação e Relações Públicas • IPV

e mais “ativas”.
As sessões estão abertas aos docentes do ensino 

superior e outros profissionais interessados pelas temáticas.
Os participantes têm direito a um certificado de 

presença.

Próximas sessões:

15 de janeiro de 2020, ESSV: Implicações na 
saúde do docente resultante do envelhecimento (Ana 
Branco/Lia Araújo/Rosa Martins).

12 de fevereiro de 2020, ESTGV: Neurociências 
(Carlos Albuquerque).

18 de março de 2020, ESTGL: Gestão de conflito 
(Ana Branca Carvalho/Susana Fonseca).

As sessões terão lugar no período entre as 
16h30min e as 18h00.
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O presidente do Politécnico de Viseu (PV), 
professor João Monney Paiva, anunciou o programa de 
comemorações dos 40 anos da instituição, na ocasião do 
evento “Música e Ciência – Mudam-se os Tempos”, perante 
a vasta assistência que marcou presença na Aula Magna, 
no dia 23 de outubro.

Esta iniciativa, com que se assinalava o “Dia 
do Instituto Politécnico de Viseu”, e para o qual toda a 
comunidade foi convidada, consistiu numa atuação da 
Orquestra Metropolitana de Lisboa e numa conferência do 
professor Carlos Fiolhais.

Cenário ideal para, num ano particular em que 
se celebram os 40 anos da criação de instituições de 
ensino superior politécnico no nosso país, o presidente do 
Politécnico de Viseu anunciar que essas comemorações vão 
ser mais do que a celebração de um dia, tendo enumerado 
várias atividades previstas para os próximos cinco meses.

Recorde-se que o então designado por Instituto 
Superior Politécnico de Viseu tem a sua génese no decreto-
lei que estabeleceu a criação destas instituições de ensino 
superior no nosso país, publicado em 26 de dezembro de 
1979.

Arte e Ciência de mãos dadas

O momento cultural que conciliou música e ciência 
em formato concerto-conferência, “Mudam-se os Tempos” 
é um evento inserido na iniciativa “Música e Ciência”, que 
resulta de uma parceria entre a Orquestra Metropolitana 
de Lisboa (OML) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior.

Na primeira parte do programa, dedicada à ciência, 
o professor Carlos Fiolhais, físico, ensaísta e docente 
universitário, discorreu sobre “De Carl Philipp Bach a Joseph 
Haydn: Muda a Música e Muda a Ciência”. O académico 
estabeleceu o paralelismo das grandes mudanças vividas 
no século XVIII, tanto na música, e até mesmo na arte 
escultórica, como na ciência, que da Alemanha e da Áustria 
irradiariam para o resto da Europa. Também em Portugal se 
começavam então a viver tempos de mudança.

ENTRE ARTE E CIÊNCIA O POLITÉCNICO DE VISEU 
CELEBROU O DIA DA INSTITUIÇÃO
E ANUNCIOU PROGRAMA COMEMORATIVO 
DOS 40 ANOS

Ester Araújo e Joaquim Amaral • Comunicação e Relações Públicas • IPV

http://www.ipv.pt/vtv/ipv/853.htm
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Seguiu-se a interpretação pela Orquestra 
Metropolitana de Lisboa, da “Sinfonia em Sol Maior, WQ 
173”, de Bach, e a “Sinfonia N.º 64, Hob. I/64, Tempora 
mutantur”, de Haydn, sob a direção musical de Marcos 
Magalhães.

A escolha de temas de Bach e Joseph Haydn 
resultou de um enquadramento com a intervenção do 
professor Carlos Fiolhais, uma vez que estes dois grandes 
nomes da música universal se situam na época em análise, 
um tempo florescente nas artes e na ciência, um tempo de 
mudança e gerador de novos rumos.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

Criado pelo Decreto-Lei n.º 513-T/79, de 26 
de dezembro, o Instituto Politécnico de Viseu é uma 
instituição de ensino superior de direito público ao serviço 
da sociedade, que tem como objetivos a qualificação de alto 
nível, a produção e difusão do conhecimento, bem como 
a formação cultural, artística, tecnológica e científica dos 
seus estudantes, num quadro de referência internacional. 
Valoriza a atividade de docentes, investigadores e não 
docentes, estimula a formação intelectual e profissional dos 
seus estudantes e assegura condições para que todos os 
cidadãos devidamente habilitados possam ter acesso ao 
ensino superior e à aprendizagem ao longo da vida.

O IPV participa em atividades de ligação à 
sociedade, designadamente de difusão e transferência 
de conhecimento, assim como de valorização económica 
do conhecimento científico, contribuindo ainda para a 
compreensão pública das humanidades, das artes, da 

ciência e da tecnologia, promovendo e organizando ações 
de apoio à difusão da cultura humanística, artística, científica 
e tecnológica.

CONCERTO-CONFERÊNCIA “MÚSICA 
E CIÊNCIA – MUDAM-SE OS TEMPOS”

A contemplação musical é uma faculdade 
humana que desperta perguntas e desafia categorias do 
conhecimento. Ao longo dos séculos, pensou-se que a 
Música continha a «solução numérica» para os enigmas do 
universo. Mais tarde, inspirou analogias que permitiram às 
Ciências Puras expandir os princípios do saber. Juntou-se 
depois uma consciência social e antropológica, passando 
também a comprometer as Humanidades. Recentemente, 
a curiosidade estendeu-se aos domínios da emoção e dos 
processos cognitivos. Por tudo isto, e cada vez mais, a 
Música revela-se como um fenómeno interdisciplinar. E que 
melhor pretexto há para fazer regressar a prática musical 
(ao vivo) ao contexto académico? Prossegue, portanto, 
a parceria entre a AMEC/Metropolitana e o Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, desta vez com 
concertos-conferência realizados nos Institutos Politécnicos 
da Guarda e de Viseu e nas Universidades do Porto e de 
Coimbra. Para lá da comprovada vocação que tem para 
proporcionar bons momentos de entretenimento e lazer, é 
tempo de voltar a ouvir o que a Música tem para nos dizer.

Orquestra Metropolitana de Lisboa

34



SOBRE A CONFERÊNCIA

Entre a sinfonia em Sol Maior n. 64 do alemão Carl 
Philipp Bach (1714-1788), um dos filhos músicos de Johann 
Sebastian Bach (1685- 1750), que foi composta em Berlim 
em 1741, na corte de Frederico II, e a sinfonia n. 64 do 
austríaco Franz Joseph Haydn (1732-1809), composta em 
1773, no palácio dos Eszterházy, medeiam pouco mais de 30 
anos nesse século extraordinário da arte e da ciência que foi 
o Século das Luzes. No entanto, as mudanças são patentes 
na música – passa-se do barroco, onde o pai de Carl Philipp 
é um verdadeiro gigante, para o período que ficou chamado 
por classicismo, onde dominam, para além de Haydn, 
outros dois gigantes (que de resto com ele contactaram na 
Áustria) que são Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) e 
Ludwig van Beethoven (1770-1827). Do ornamentado que 
caracteriza o barroco passou-se para um estilo de maior 
simplicidade e clareza. Mudam-se os tempos, como diz de 
resto o epigrama latino que está associado à sinfonia de 
Haydn Tempora mutantur. Como diz hoje o Nobel Bob Dylan 
“The times they are a-changing”.

A ciência do tempo também muda. No século 
XVIII dá-se o triunfo do método científico, que Galileu, 
Newton e outros tinham proposto no século anterior. A 
mecânica encontra numerosas aplicações bem sucedidas 
tanto no céu como na Terra. Novos fenómenos – como 
os da eletricidade e magnetismo – são admirados nos 
gabinetes de curiosidades, indo o seu estudo desembocar 
no eletromagnetismo do século XIX. A química aparece a 
partir da alquimia, sendo claros os progressos no estudo dos 
gases, que originariam a termodinâmica. A história natural 
conhece um grande impulso que viria a dar na teoria da 
evolução no século seguinte. 

Em Portugal chega o ensino experimental, com 
as aulas experimentais dos Oratorianos na Casa das 
Necessidades em Lisboa em 1750 (ano em que morre Bach 
pai e também D. João V) e a reforma da Universidade de 
Coimbra em 1773, por ordem do Marquês de Pombal depois 
da sua tentativa falhada de criar o Colégio dos Nobres em 
Lisboa. Entre nós também “the times were a-changing.” 
Mudanças que vinham de fora e eram por isso mais lentas.

Carlos Fiolhais, Professor de Física da 
Universidade de Coimbra

35
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A décima edição do “Seminário de Bioética 
– Ética no Ensino e no Cuidar”, a candidatura a 
doutoramento e a homenagem solene ao professor 
Carlos Pereira, culminada com a atribuição do seu 
nome ao auditório da Escola Superior de Saúde (ESSV), 
doravante designado “Auditório Carlos Pereira”, foram 
os pontos altos da sessão comemorativa que assinalou 
o 45.º aniversário da ESSV.

Para além da sessão de abertura, que contou com a 
presença de diversas personalidades, o programa consignou 
ainda a homenagem aos funcionários da Escola Superior de 
Saúde, os aposentados e os que se encontram no ativo com 
25 e mais de 40 anos, bem como a apresentação do livro 
“Fora da Zona de Conforto” e diversos momentos musicais 
que decorreram ao longo do dia.

A oferta formativa da Escola Superior de Saúde 
de Viseu poderá incluir um doutoramento e novas 
formações, anunciou o presidente da Escola. O professor 
Daniel Silva dirigia-se a uma vasta plateia durante a sessão 
de abertura da 10.ª edição do Seminário de Bioética, 
integrado nas comemorações do 45.º aniversário da ESSV, 
que decorreu no dia 8 de outubro, no auditório da ESSV. “As 
instalações vão ser ampliadas e após estes anos a Escola 
mantém-se de boa saúde”, referiu ainda.

O evento reuniu um conjunto de instituições representadas 
ao mais alto nível: ACES Dão Lafões, Centro Hospitalar 
Tondela-Viseu, Casa de Saúde de S. Mateus, Instituto de 
Ciências da Saúde da UCP, Hospital CUF Viseu, Escola 
Superior de Saúde Jean Piaget, Câmara Municipal e 
Politécnico de Viseu.

Na ocasião a Dr.ª Cristina Brasete, vereadora do 
Município de Viseu, relevou o trabalho realizado pela ESSV 
na região, bem como a importância de uma postura ética em 
cargo público. O reconhecimento do papel da Escola e das 
pessoas que aí labutam foi um dos focos da intervenção do 
professor João Monney Paiva. O presidente do Politécnico 
de Viseu manifestou ainda o desejo que a ESSV continue a 
prestar um serviço público de grande qualidade.

“Ética no Ensino e no Cuidar” constituiu o tema central 
da reunião científica. Especialistas de grande notoriedade 
abordaram questões como as implicações éticas da 
hospitalização domiciliária, ética na educação e prática 

BIOÉTICA COMO MOTE DAS COMEMORAÇÕES 
DO 45.º ANIVERSÁRIO 
DA ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE

Jorge Alves • Politécnico TV • IPV
Joaquim Amaral • Comunicação e Relações Públicas • IPV

http://www.ipv.pt/vtv/escolas/848.htm
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inclusiva, educação, ética e responsabilidade, entre outras. 
Intervenções muito ricas no conteúdo, prendendo a atenção 
de todos os presentes.

A entrega do prémio “Maxdata”, distinguindo a melhor 
estudante da ESSV no ano letivo 2018/2019, abriu o espaço 
comemorativo. Momentos depois o presidente da Escola 
Superior de Saúde de Viseu homenageou todas as pessoas 
que, com o seu trabalho, ajudaram a construir e a solidificar 
a imagem da ESSV como instituição de referência na área 
da Saúde, aquém e além-fronteiras. A Escola iniciou a sua 
atividade em outubro de 1974, e é herdeira da antiga Escola 
de Enfermagem de Viseu, criada três anos antes.

A evocação da memória do ex-presidente da ESSV 
constituiu o momento mais emotivo da sessão. O Prof. 
Carlos Pereira esteve presente na voz e nos gestos do 
professor Daniel Silva, de amigos e de familiares próximos; 
uma personalidade notável de conhecimentos e de riqueza 
humana. O seu nome adorna a lápide descerrada pelos 
presidentes do IPV e da Escola Superior de Saúde de Viseu, 
numa data memorável para uma Instituição que forma, há 
quatro décadas e meia, profissionais de excelência e presta 
um inestimável serviço à comunidade.

Parabéns Escola Superior de Saúde de Viseu!

A Escola Superior de Saúde de Viseu (ESSV) é uma 
instituição de Ensino Superior Público, com projecção 
nacional e internacional. É uma unidade orgânica do 
Instituto Politécnico de Viseu e encontra-se sob a tutela 
do Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior. 
Foi criada a 1 de Maio de 1971 pela Portaria nº 228, com 
a designação de Escola de Enfermagem de Viseu. Por 
força do Decreto-Lei nº 480/88 de 23 de Dezembro, foi 
integrada no sistema educativo nacional a nível do Ensino 
Superior Politécnico e convertida em Escola Superior de 
Enfermagem de Viseu, através da Portaria nº 821/89 de 15 
de Setembro. No ano de 2005 passou a ter a designação 
de Escola Superior de Saúde de Viseu, pela Portaria 
nº216/2005 de 24 de Fevereiro. A ESSV dispõe de órgãos 
de gestão próprios, nos termos da lei e dos seus Estatutos. 
Tem como missão a criação e a difusão de conhecimento 
nas áreas ministradas. A investigação científica de elevado 
nível desenvolvida pelos professores e estudantes, é uma 
prioridade da Escola. Contribui, através dos meios que lhe 
são próprios, para a promoção e desenvolvimento do nível 
de saúde das populações. O seu projecto educativo, voltado 
para a comunidade, visa a formação humana, científica, 
tecnológica e cultural dos seus estudantes, num quadro de 
referência internacional.
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Promover a educação para a saúde e informar 
sobre a importância da água em termos de saúde nas 
escolas do concelho de Viseu e fomentar a inclusão 
digital da população sénior e contribuir para a prestação 
de um acompanhamento socioeducativo e inclusivo a 
esta população são os grandes objetivos dos projetos 
pensados no benefício da comunidade viseense.

Projetos apresentados por alunos das escolas 
superiores de Educação (ESEV) e de Saúde (ESSV) do 
Politécnico de Viseu foram distinguidos entre as propostas 
vencedoras da quarta edição do Orçamento Participativo 
de Viseu, linha “Jovem Escolar”. A cerimónia de anúncio 
dos vencedores, eleitos entre 121 propostas submetidas a 
competição e após 15.834 votos registados, decorreu no 
dia 21 de outubro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. 

“Viseu, a Melhor Água para Beber – Beba + 

Orçamento Participativo de Viseu 2019 
“JOVEM ESCOLAR”

PROJETOS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE SAÚDE 
E DE EDUCAÇÃO DISTINGUIDOS ENTRE OS VENCEDORES

Joaquim Amaral • Comunicação e Relações Públicas • IPV

SU
M

Á
R

IO

40

Água, Tenha + Saúde!”, projeto no âmbito da ação 
social com assinatura das estudantes Rita Oliveira e 
Núria Queiroz da turma 35 A do curso de Enfermagem da 
ESSV conquistou o 3.º lugar, com 229 votos, e um prémio 
monetário de 5.000.00€. 

Na quarta posição, com 227 votos e um cheque 
de 7.000.00€, ficou o projeto apresentado pela ESEV, na 
área da inclusão “Viajando Passo a Passo”. A equipa é 
constituída por Mariana Saraiva, Andreia Gouveia, Carla 
Almeida e Maria Duarte, estudantes do curso de Educação 
Social.
 O projeto Viseu, a Melhor Água para Beber – 
Beba + Água, Tenha + Saúde! visa promover a educação 
para a saúde e informar sobre a importância da água em 
termos de saúde nas escolas do concelho de Viseu. “O 
consumo de água é essencial para uma vida saudável. 
Os benefícios do consumo de água da rede pública são 
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imensos ao nível da saúde e impacto ambiental. A Escola 
(designadamente o ensino pré-escolar, o 1º e 2º ciclos) 
desempenha um papel fundamental no incentivo ao 
consumo de água e na capacitação das crianças sobre os 
benefícios do consumo de água potável da rede pública – A 
água é um bem precioso e essencial à saúde!” São objetivos 
deste projeto dotar com bebedouros três escolas e dois 
parques de atividade física das freguesias de São João de 
Lourosa e União de Freguesias de Fail e Vila Chã de Sá, 
capacitar a comunidade para os benefícios da ingestão da 
água pública e promover a adoção deste hábito saudável 
em crianças, famílias e comunidades. Numa primeira fase, 
serão instalados os bebedouros nas escolas de Vila Chã de 
Sá, São João de Lourosa e Dom Luís Loureiro, em espaço 
interior/recreio; e dois bebedouros externos – um no parque 
com equipamento de atividade física situado em frente à 
escola de São João de Lourosa e outro bebedouro no parque 
com equipamento de atividade física situado em Vila Chã 
de Sá. Para capacitar a população sobre a importância da 
água e adesão ao consumo da água da rede pública serão 
estruturadas sessões de educação para a saúde com 
recurso a dinâmicas de grupo interativas.

O projeto Viajando Passo a Passo, apresentado 
pelos alunos de Educação Social da ESEV, “consiste na 
dinamização de atividades de natureza socioeducativa a 
decorrer nas instituições de apoio às pessoas idosas que 
se encontram na região de Viseu. Assim, as atividades 
serão desenvolvidas por quatro educadores sociais e por 
jovens estudantes do ensino superior (voluntários). Sendo 
consensualmente reconhecido que a sociedade envelhece 
a uma grande velocidade, e no sentido de acompanhar 
essa evolução de forma a promover um envelhecimento 
ativo e participativo, o principal objetivo deste projeto é a 

valorização e a inclusão digital dos seniores. A proposta 
deste projeto está, pois, orientada para a problemática da 
infoexclusão das pessoas idosas detetada na região de 
Viseu e tem como finalidade contribuir para a prestação 
de um acompanhamento socioeducativo e inclusivo a esta 
população. A partir de uma reflexão sobre a realidade dos 
idosos nesta zona, o projeto vai ao encontro dos seguintes 
problemas destas pessoas: i) reduzida interação social; 
ii) baixa autoestima e pouca autonomia; iii) baixa inclusão 
social; iv) reduzida ativação das reminiscências. De acordo 
com as necessidades sentidas por estes indivíduos, foram 
estabelecidos os seguintes objetivos: i) aumentar a interação 
social; ii) promover a autonomia e a autoestima; iii) promover 
a inclusão digital; iv) ativar as reminiscências.

Site: 

https://viajandopassoapassodotcom.wordpress.com/

O Orçamento Participativo Jovem Escolar de Viseu 
constitui uma iniciativa da Câmara Municipal de Viseu, com 
o objetivo de promover uma formação de cidadania ativa e 
responsável dos jovens do ensino secundário e do ensino 
superior, da sua consciência comunitária e do seu exercício 
democrático.

O Instituto Politécnico de Viseu (IPV), enquanto 
instituição de ensino superior, participa nesta iniciativa 
com o objetivo de promover o aparecimento de ideias para 
projetos sustentáveis de intervenção na comunidade onde 
os estudantes se inserem. 

Felicitamos os alunos dos projetos distinguidos, 
bem como todos os outros estudantes e professores 
envolvidos na iniciativa.
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“zDrone Flour” combate doença grave das abelhas e valoriza 
novo produto da colmeia.

Uma equipa de estudantes e docentes do Politécnico de Viseu e 
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro desenvolveu um projeto 
de investigação – “zDrone Flour” – que visa contribuir para a diminuição 
dos prejuízos provocados pelo ácaro Varroa destructor e pelo uso de 
medicamentos veterinários, através da técnica de remoção de quadros de 
zângãos, e proceder ao aproveitamento e valorização destes insetos para 
uso alimentar.

Desta forma, é possível aumentar o rendimento da atividade apícola 
e proporcionar no futuro um conjunto de novos produtos à base de farinha de 
zângão rica em proteína animal.

A equipa do projeto, constituída por três estudantes da Escola 
Superior Agrária (ESAV) do Politécnico de Viseu – Ana Rodrigues, Mariana 
Rosário e Manuela Costa – e um da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias 
da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – Sebastião Machado – e 
pelas docentes da ESAV, Paula Correia e Cristina Amaro da Costa, apresentou 
na audição final alguns dos produtos em estudo à base de farinha de zângão.

INVESTIGAÇÃO DO POLITÉCNICO DE VISEU 
POTENCIA APROVEITAMENTO DE ZÂNGÃOS 
PARA USO ALIMENTAR

Joaquim Amaral • Comunicação e Relações Públicas • IPV
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Para os membros do projeto “participar em 
iniciativas deste tipo desafia a capacidade técnica e 
conhecimento dos estudantes, bem como suscita a 
importância da comunicação para o desempenho dos 
futuros profissionais. Este ano, com o projeto “zDrone 
Flour”, tivemos a oportunidade de apresentar com sucesso 
um projeto multidisciplinar e multi-institucional, que propõe 
uma dupla solução em benefício dos apicultores: combater 
uma doença grave das abelhas, remunerar os apicultores 
através da adoção desta medida e valorizar um novo produto 
da colmeia”.

A proposta “zDrone Flour” conquistou recentemente 
o 2.º prémio do “Concurso Universitário & Politécnico 
CAP – Cultiva o teu futuro”, edição de 2019, dedicada à 
inovação em apicultura. A iniciativa que a Confederação 
dos Agricultores de Portugal (CAP) promove, pelo oitavo 
ano consecutivo, procura desafiar os estudantes do ensino 
superior a proporem projetos inovadores relacionados com 
a atividade agrícola.
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“Por Ti Academia!”

Centenas de estudantes marcaram presença na 
sessão de receção e boas-vindas aos novos estudantes 
do Politécnico de Viseu (PV), ano letivo 2019/2020. O 
evento “IPV Acolhe”, que decorreu na Aula Magna no dia 
22 de outubro, pretende ainda fornecer informação sobre 
a instituição, as suas valências e serviços, bem como 
promover a sociabilização e a plena integração na Academia. 
No total são 1.960 novos estudantes no conjunto das 
formações que o PV promove: 1.340 (Licenciaturas), 400 
(CTeSP) e 220 (Mestrados). 

A sessão contou com as intervenções do Presidente 
do Politécnico de Viseu, professor João Monney Paiva; 
Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Dr. João 
Paulo Rebelo; Presidente da Câmara Municipal de Lamego, 
Dr. Ângelo Moura; Vereadora da Educação, Juventude 
e Desporto da Câmara Municipal de Viseu, Dr.ª Cristina 
Brasete; Administrador dos Serviços de Ação Social, Dr. 
João Rodrigues; Provedor do Estudante, Dr. Álvaro Bonito; 
Capelão do IPV, professor Geraldo Morujão, e o Presidente 
da Associação Académica do Instituto Politécnico de Viseu 

“Sejam Bem-vindos ao Politécnico de Viseu” #estemundoéatuacasa

CASA CHEIA PARA ACOLHER NOVOS ALUNOS 
DO POLITÉCNICO DE VISEU 2019/2020

Joaquim Amaral • Comunicação e Relações Públicas • IPV

(AAIPV), Mauro Pinto. Relevo ainda para a presença dos 
vice-presidentes do IPV, presidentes e vice-presidentes das 
escolas superiores e muitos docentes da instituição.

As boas-vindas aos novos estudantes, felicitando-os 
pelo ingresso no ensino superior e agradecendo-lhes a 
preferência pela instituição, as mensagens de incentivo 
para um percurso académico bem-sucedido, informação 
generalizada da instituição, das cidades e da região, 
constituíram o foco dos assuntos abordados nos discursos.

Após a sessão, o programa prosseguiu nos espaços 
exteriores com a atuação da Tunadão, seguida de um 
lanche-convívio e a performance da banda Timex.

“IPV Acolhe 2019” é um evento promovido pela 
Associação Académica e as Associações de Estudantes do 
IPV, em conjunto com o PV. 

O Politécnico de Viseu formula a todos os estudantes 
votos de plenos sucessos pessoais e académicos.

http://www.ipv.pt/vtv/reportervtv/852.htm
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BIG BAND PV - Inscrições abertas 
 
 
 
 

 
Está a receber demasiados e-mails? Anular a subscrição 

CN 
 
 
 

 
 

INSCRIÇÕES ABERTAS: 
 

Inscreve-te já preenchendo o formulário disponível no seguinte endereço:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYOZrPVHuya8ukvWl3fPYrLO

MkwkPB_H6y4AtrWAjf46lXPg/viewform 
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Organização: 

Mesas dos Conselhos Pedagógicos da Escola Superior Agrária, da Escola Superior de Educação, da Escola Superior de Saúde, da Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego e da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu do Instituto Politécnico de Viseu

Programa de atualização pedagógica 
Enquadramento: 

O aumento do número de estudantes, a crescente competitividade entre instituições de ensino superior, a globalização e consequentes 
diversificação e internacionalização deste nível de ensino agudizaram as questões da qualidade científica e educacional praticada ao nível 
destas instituições. Paralelamente, a preocupação com a excelência pedagógica, que recebe agora mais atenção, veio recomendar 
práticas docentes mais diversificadas e mais “ativas”, uma realidade que urge encarar. 

As sessões do presente programa de atualização pedagógica, da responsabilidade dos Conselhos Pedagógicos das várias Unidades 
Orgânicas do IPV, pretendem proporcionar oportunidades para cruzar experiências e para trabalhar temas atuais com aplicação às 
práticas docentes no ensino superior.

Público-alvo: 

Docentes do ensino superior e outros profissionais interessados pelas temáticas. 

A inscrição é gratuita mas obrigatória (com limite até 2 dias antes da apresentação).

 Os participantes têm direito a um certificado de presença.

Sessões: 

As sessões terão lugar no período entre as 16h30min e as 18.00h

16 de outubro de 2019, ESEV (Auditório): Apoio a alunos com necessidades educativas específicas (Sara Felizardo)

Link para inscrição: http://www.esev.ipv.pt/ins_ling/

28 de novembro de 2019, ESAV: Aprendizagem colaborativa (A confirmar)

15 de janeiro de 2020, ESSV: Implicações na saúde do envelhecimento demográfico (Lia Araújo/ Rosa Martins)

12 de fevereiro de 2020, ESTGV: Neurociências (Carlos Albuquerque)

18 de março de 2020, ESTGL: Gestão de conflito (Ana Branca Carvalho/ Susana Fonseca)
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