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O que fazer
quando chegar?
1. Instalar-se na Residência de Estudantes ou em outro local onde tenha alojamento reservado
2. Dirigir-se ao Gabinete de Relações Internacionais (GRI) do IPCB
3. Dirigir-se à Junta de Freguesia
4. Solicitar o Número de Identificação Fiscal (NIF)
5. Registar-se no Centro de Saúde
6. Abrir conta bancária
7. Dirigir-se aos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para solicitar autorização de residência
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1. Instalar-se na Residência de Estudantes ou em outro local
onde tenha alojamento reservado
→ Se tiver alojamento na residência de estudantes do IPCB (alunos internacionais provenientes de entidades protocoladas) deverá dirigir-se
aos Serviços de Ação Social do IPCB a fim de registar a sua chegada, assinar o contrato, efetuar o pagamento do alojamento e obter um
comprovativo de morada.
→ Se ficar alojado noutro local, deverá também solicitar um comprovativo de morada nesse local.
Serviços de Ação Social Escolar do IPCB
Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 12
6000-084 Castelo Branco | 272 339650 | sas@ipcb.pt
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2. Dirigir-se ao Gabinete de Relações Internacionais (GRI)
do IPCB
Deverá registar-se no GRI, informando que já chegou a Castelo Branco, inteirar-se sobre os procedimentos a seguir, confirmar e pedir o comprovativo de matrícula e verificar o seu email de modo a poder ser contatado com segurança.
Para efetuar o registo no GRI é obrigatória a apresentação do passaporte e dos originais dos certificados do 10.º, 11.º e 12.º ano do Ensino
Secundário (ou outros consoante o país de origem) que apresentou na
candidatura, para confirmação.

Gabinete de Relações Internacionais do IPCB
Avenida Pedro Álvares Cabral, n.º 12
6000-084 Castelo Branco | 272339600 | gri@ipcb.pt
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3. Dirigir-se à Junta de Freguesia
Deverá dirigir-se à Junta de Freguesia de Castelo Branco ou de Idanhaa-Nova, a fim de solicitar um atestado de residência. Terá de levar o comprovativo de morada(1.) (contrato de alojamento na Residência de Estudantes do IPCB ou recibo de água, luz, telefone ou outro).
Horários de funcionamento:
08h30 – 12h30 e das 14h00 - 16h30 (dias úteis)
Junta de Freguesia de Castelo Branco
Largo do Espírito Santo 41, 6000-190
272343430 | geral@jf-castelobranco.pt
Junta de Freguesia de Idanha-a-Nova
Avenida Mouzinho Albuquerque 61, 6060-178
277 202 988 | jfidanha@gmail.com

4. Solicitar o seu Número de identificação Fiscal (NIF)
O NIF pode ser solicitado na Loja do Cidadão ou nas Repartições
de Finanças existentes. Deverá explicar que é estudante internacional,
recém-chegado e que pretende inscrever-se.
Requisitar o NIF é um serviço gratuito e imediato e servirá para abrir
conta bancária, efetuar pagamentos de bens e serviços entre outras coisas.
Para solicitar o número de identificação fiscal é necessário:
→ Apresentação do passaporte;
→ Atestado de Residência (que obteve na Junta de Freguesia)*(3.).
Se ainda não tiver o atestado de residência emitido, terá de apresentar,
em substituição, a morada do país de origem e um responsável legal recenseado em Castelo Branco.

*
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Loja do Cidadão:
Horário de Atendimento ao Público
09h00 às 16h00 (dias úteis)
Loja do Cidadão - Rua do Saibreiro
www.portaldocidadao.pt
Repartição de Finanças:
Horário de Atendimento ao Público
09h00 às 15h30 (dias úteis)
Rua Prof. Faria de Vasconcelos, 7-R/C ,
Tel: 272 330 070

→ Nos restantes casos deverá apresentar comprovativo do seguro de
saúde
Para registo no Centro de Saúde é necessário:
→ Atestado de Residência (que obteve na Junta de Freguesia) (3.)
→ Passaporte
→ Comprovativo da matricula no IPCB (2.)
→ Número de Identificação Fiscal (NIF) (4.)
Feito o registo, ser-lhe-á atribuído um número de utente e passará a
ter acesso aos serviços médicos do Serviço Nacional de Saúde português.
Qualquer dúvida consulte o Manual de Acolhimento para Cidadãos
Estrangeiros disponível on-line.

5. Registar-se no Centro de Saúde
Deve dirigir-se ao Centro de Saúde da sua área de residência (Centro
de Saúde de São Tiago ou Centro de Saúde de São Miguel) em Castelo
Branco ou Centro de Saúde de Idanha-a-Nova, para se inscrever e poder
aceder aos cuidados médicos em Portugal.
→ Nacionais de Países Terceiros com os quais Portugal tem Acordos
Bilaterais
Se for oriundo de um país não europeu com o qual o Estado Português
tenha celebrado uma convenção internacional (Andorra, Brasil, etc.)deverá apresentar também o atestado de direito ao acesso aos Serviços de
Saúde em Portugal solicitado e emitido no seu país de origem.
A apresentação do atestado de direito possibilitará a prestação de todos os cuidados de saúde necessários, sendo a respetiva faturação apresentada por Portugal ao país de residência para pagamento. Este documento só será aceite em unidades públicas do Serviço Nacional de Saúde
(SNS).
Se não for portador do atestado de direito no momento da prestação
dos cuidados de saúde nas unidades do SNS, ser-lhe-á solicitado o pagamento do valor total dos cuidados prestados

6. Abrir conta bancária
Em Portugal a maioria das lojas aceita cartões de crédito e de débito, além de pagamentos em dinheiro. Com um cartão bancário é possível efetuar pagamentos de bens e serviços, bem como levantar dinheiro
numa qualquer Caixa Multibanco (ATM).
Após a matrícula, terá acesso ao cartão de estudante (mais à frente
perceberá como pedi-lo). Este cartão pode ser utilizado como cartão de
débito, se assim o desejar, pois é atribuído por uma entidade bancária
(Banco Santander Totta, no caso do IPCB).
Se decidir abrir outra conta bancária para efetuar os pagamentos, terá
de o fazer nas agências (balcões) das entidades bancárias.
Para abrir uma conta bancária é necessário:
→ Passaporte
→ Número de Identificação Fiscal (NIF)(4.)
→ Atestado de residência (3.)
→ Comprovativo de matricula (2.)
→ Comprovativo de rendimentos durante a sua estadia (por exemplo, bolsa ou poupanças pessoais)
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Aqui ficam alguns conselhos importantes relativos à gestão financeira
dos seus encargos. Logo à chegada, irá notar a diferença do custo de vida
entre os países.
Em Portugal, como depressa irá constatar no dia-a-dia, os rendimentos são superiores, contudo os custos de vida também os acompanham e
por isso, nem sempre é fácil equilibrar as contas. Aconselhamos por isso,
a definir como prioridade, o pagamento dos encargos fixos relativos a:
→ Renda do alojamento;
→ Propina escolar;
→ Despesas básicas: alimentação/saúde.
Deve ainda dar prioridade à aquisição de roupas para o inverno (casaco, gorro, luvas) que por cá é mais rigoroso. Apenas depois do pagamento
destas despesas deverá gerir mensalmente, o valor que restar para compra de outros bens e serviços, tais como aparelhos informáticos, audiovisuais, etc.
Por via de regra, uma boa gestão vai garantir que cumpra o seu projeto formativo com sucesso, sem preocupações com dívidas de propinas
e as respetivas consequências – impossibilidade de matrícula/impossibilidade de Autorização de Residência/ /impossibilidade de exercer uma
atividade profissional.
Se precisar de ajuda, um pouco mais à frente apresentamos o IPCB
e os serviços destinados à qualidade de vida e apoio aos estudantes da
nossa instituição.

7. Dirigir-se aos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)
para solicitar autorização de residência
Quem entrar em Portugal por uma fronteira não sujeita a controlo
(fronteira não portuguesa, vindo de outro Estado membro), é obrigado
a declarar a entrada no prazo de 3 dias úteis a contar da data de entrada,
junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Mas se entrar em Portugal por Lisboa ou Porto, só terá que se preocupar com a autorização de
residência.
A validade do visto de entrada em Portugal não cobra a totalidade do
ano letivo, pelo que terá de solicitar a primeira autorização de residência
na qualidade de estudante do ensino superior – e essa já terá a validade
de um ano.

Documentação:
Trate rapidamente de toda a documentação e faça o agendamento para atendimento logo que possível. Os agendamentos via telefone,
através do Centro de Contacto, são obrigatórios, para garantir um atendimento nos balcões de atendimento do SEF. O agendamento online está
disponível para os cidadãos, titulares de título de residência, cartão de
residência ou visto válidos, que desejem efetuar as respetivas renovações.
O atendimento poderá demorar várias semanas ou meses. Não se
preocupe, é normal. Por isso recomendamos agendar junto do SEF pelo
menos 2 meses antes da data do término do visto.
O agendamento poderá ser efetuado para qualquer direção ou delegação regional do SEF, independentemente da sua área de residência.
O comprovativo do agendamento efetuado, com a indicação do local,
data e hora da marcação, será enviado para si através de email. O SEF disponibiliza ainda um sistema de alerta, através do envio de SMS, na véspera
do atendimento, com a indicação do local, data e hora da marcação.
O Centro de Contacto do SEF visa acolher, integrar e otimizar o serviço
e conta com mediadores socioculturais de diversas nacionalidades. A comunicação feita através de 22 línguas (Português, Alemão, Amharic, Árabe,
Cazaque, Crioulo de Cabo Verde, Crioulo de São Tomé Príncipe, Espanhol, Francês, Georgiano, Hindi, Húngaro, Inglês, Nepali, Persa, Romeno,
Russo, Tigre, Turco, Ucraniano e Uzbeque) muito tem contribuído para
uma melhor integração e acolhimento dos imigrantes pela facilidade da
língua e conhecimento daqueles que procuram o Serviço.
Solicite a este centro toda a identificação detalhada e atualizada da
documentação necessária para a emissão da Autorização de Residência.
Para informações e agendamentos da deslocação ao SEF:
Agendamentos online:
https://www.sef.pt
Telefone (para rede fixa): 808 202 653 | Telefone (para rede móvel):
808 962 690| email: gricrp.cc@sef.pt | Horário para contatos: 08h00 –
20h00
Horário de Atendimento ao Público do SEF
09h00–12h30 e das 14h00–16h30 (dias úteis)
Serviços de Estrangeiros e Fronteiras - Rua Professor Dr. Farias
de Vasconcelos, Lote 6, R/C | 272 349 500 | del.cbranco@sef.pt
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Conhecer o IPCB
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O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) é uma instituição
pública de ensino superior que iniciou a sua atividade em 1980 e que se
constitui como um referencial de confiança na qualificação de alto nível
dos cidadãos, na produção e difusão do conhecimento, bem como a formação cultural, artística, tecnológica e científica dos seus estudantes num
quadro de referência internacional.
Possui uma ampla oferta formativa nas suas seis escolas superiores:
Escola Superior Agrária; Escola Superior de Artes Aplicadas; Escola Superior de Educação, Escola Superior Dr. Lopes Dias, Escola Superior de
Gestão, e Escola Su perior de Tecnologia.
O património humano do IPCB, onde se incluem os docentes, os funcionários não docentes, os estudantes e os representantes da sociedade,
constitui o ativo mais importante da instituição. É uma instituição que
privilegia o mérito e está fortemente comprometida com o ensino de
qualidade. Simultaneamente procura projeção regional, nacional e internacional ao nível da ciência, investigação e inovação.
É uma Instituição ativa, com pessoas capazes de promover e fortalecer
sinergias internas e externas, locais e regionais, nacionais e internacionais, e empenhada em cooperar com o poder político local, instituições
sociais e culturais, organizações empresariais e instituições de ensino,
promovendo o crescimento científico, técnico, artístico, cultural e cívico
dos jovens e dos adultos que procuram a Instituição.
O IPCB encontra-se determinado a evoluir para uma instituição mais
preparada para competir e vencer num mundo em constante mudança,
tornando-se uma instituição mais forte e mais interventiva e dando um
contributo determinante ao desenvolvimento social, cultural e económico da região e do país.

Órgãos de Gestão
Presidência e Serviços Centrais
Presidente | Vice-Presidente | Administrador do IPCB e do SAS
Conselho Geral | Conselho de Gestão | Conselho de Coordenação
Académica | Conselho para a Qualidade e Avaliação
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Escolas Superiores - Campus
Campus da Talagueira: Escola Superior de Artes Aplicadas, Escola
Superior de Saúde Dr. Lopes Dias e Escola Superior de Tecnologia
Campus da Sra de Mércoles: Escola Superior Agrária
Centro da Cidade: Escola Superior de Educação
Idanha-a-Nova: Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
Serviços Centrais e da Presidência do IPCB
Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 12
6000-084 Castelo Branco | 272 339600 | ipcb@ipcb.pt

Gabinete de Relações Internacionais
O Gabinete de Relações Internacionais (GRI) do Instituto Politécnico
de Castelo Branco tem como objetivo principal estabelecer, consolidar e
promover as relações do Instituto com instituições e organismos internacionais com a finalidade de fomentar a mobilidade e intercâmbio de alunos, docentes e funcionários, assim como o desenvolvimento e difusão
dos programas comunitários e internacionais de cooperação.
Horário de Funcionamento:
14h00 às 17h00 (dias úteis)
Gabinete de Relações Internacionais do IPCB
Avenida Pedro Álvares Cabral, n.º 12
6000-084 Castelo Branco | 272339600 | gri@ipcb.pt

Serviços Académicos
Os Serviços Académicos asseguram a gestão administrativa do processo formativo e de inserção profissional.
Acolhimento e atendimento de alunos e de outros públicos.
Prestação de informações sobre as condições de ingresso e frequência
nos cursos ministrados nas escolas do Instituto.
Horário de Funcionamento:
Segunda a Quinta ― das 9h30 às 12h00 e das 14h30 às 16h30
Sexta ― das 9h30 às 12h00 (encerra de tarde)
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Serviços Académicos do IPCB
Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 12
6000-084 Castelo Branco | 272339600 | academicos@ipcb.pt

Serviços de Ação Social
Compete aos Serviços de Ação Social (SAS) assegurar o funcionamento dos Apoios Sociais, visando a melhoria das possibilidades de acesso
e sucesso dos estudantes, no IPCB, cumprindo princípios de qualidade,
equidade e compromisso.
Alimentação | Alojamento | Bolsas de Estudo | Apoio Psicológico |
Apoio ao Estudante com Necessidades Educativas Especiais | Atividades
Desportivas | Bolsas de Colaboração

Horários de funcionamento
Escola Superior Agrária

Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias 					
Bar: 8h00 às 20h00
Escola Superior de Artes Aplicadas

					
Bar: 8h30 às 17h30

Escola Superior de Educação

Almoço: 12h00 às 14h00		
Jantar: 19h15 às 20h45
Bar:8h30 às 17h30

Escola Superior de Tecnologia

Almoço: 12h00 às 14h00		
Bar: 8h00 às 20h00

Escola Superior de Gestão

Almoço: 12h30 às 14h00		
Jantar: 19h00 às 20h30
Bar: 8h30 às 17h30

Residência de Estudantes
Prof. Dr. Valter Victorino Lemos

Almoço: 12h00 às 14h00
Jantar: 19h00 às 21h30

Horário de Funcionamento:
09H00 às 12H30 e das 14H00 às 17H30 (dias úteis)
Serviços de Ação Social Escolar do IPCB
Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 12
6000-084 Castelo Branco | 272 339650 | sas@ipcb.pt
Serviços de Ação Social | Alimentação
Aquisição de senhas
O estudante que pretender almoçar e/ou jantar nos refeitórios do
IPCB, deverá adquirir a senha no dia anterior ou no próprio dia com um
valor mais alto.
As senhas podem ser adquiridas durante os serviços de almoço ou
jantar ou então nos refeitórios das 15h00 às 16h00.
O pagamento dos serviços de bar e cafetaria é feito no momento.
A refeição de tipo social tem sempre em alternativa prato de carne,
peixe, vegetariana ou dieta. Os preços de outros serviços de alimentação
constam dos preçários afixados nos respetivos bares.

Almoço: 12h00 às 14h00		
Bar: 8h30 às 17h30
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Serviços de Ação Social | Gabinete de Apoio Psicológico

Serviços de Ação Social | Desporto

A entrada para o Ensino Superior constitui uma etapa marcante no
desenvolvimento dos jovens, exigindo adaptação a novas realidades. O
Gabinete de Apoio Psicológico visa facilitar a integração total do jovem,
considerando não só a dimensão académica mas também a dimensão
sócio – afetiva do estudante do IPCB em Acompanhamento psicológico
individual, Aconselhamento, Orientação profissional, Apoio Psicológico
a problemáticas pessoais/relacionais.

Atividades Desportivas

Marcações:
gap@ipcb.pt ou pelo telefone 272 339 650
Horário de Funcionamento:
09H30 às 11H30 e das 14H00 às 18H00 (dias úteis)
Gabinete de Apoio Psicológico
Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 12
6000-084 Castelo Branco | 272 339650 | gap@ipcb.pt
Serviços de Ação Social | Gabinete de Apoio ao Estudante com Necessidades Educativas Especiais (GNAEE)
O GAENEE, inserido nos Serviços de Ação Social do IPCB, tem como
objetivo garantir a plena Inclusão dos estudantes com Necessidades Educativas Especiais (NEE). O GAENEE é um recurso específico para atender as necessidades especiais dos estudantes, decorrentes da sua condição
de deficiência, condição de saúde ou outra promovendo a igualdade de
oportunidades no acesso, permanência e sucesso no contexto académico
e procurando, na medida do possível, a adaptação dos processos de ensino-aprendizagem às características e necessidades destes estudantes.
Horário de Funcionamento:
09H00 às 12H30 e das 14H00 às 17H30 (dias úteis)
Gabinete de Apoio ao Estudante
com Necessidades Educativas Especiais
Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 12
6000-084 Castelo Branco | 272 339650 | gaenee@ipcb.pt

O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) proporciona e está
a projetar para os seus estudantes e funcionários uma oferta diversificada de atividades físicas e desportivas supervisionadas, com o intuito de
poder ser um “agente” estimulador de estilos de vida ativos, sabendo os
benefícios que estes programas de atividade física poderão acarretar para
a comunidade IPCB.
Participação nos Campeonatos Nacionais Universitários (FADU)
Projeto que conta com a participação de atletas de várias escolas nos
Campeonatos Nacionais Universitários, em representação do IPCB. As
modalidades representadas são:
Orientação | Atletismo | Futebol | Ténis de Mesa | Judo | Basquetebol
| Futsal Masculino e Feminino | Tiro com Arco | BTT
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Centro Interdisciplinar de Línguas, Culturas e Educação
O Centro Interdisciplinar de Línguas, Culturas e Educação (CILCE)
é uma Unidade Funcional do IPCB de apoio à aprendizagem e utilização
de línguas estrangeiras. Oferece cursos de línguas, serviços de tradução e
consultoria linguística e intercultural, bem como um centro de recursos
para a aprendizagem autónoma de línguas.
Cursos:
Cursos regulares semestrais, cursos intensivos, cursos individuais e
cursos em pequeno grupo;
Línguas: Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Português Língua Estrangeira;
Níveis: A1 (iniciação); A2 (elementar); B1 (pré-intermédio); B2 (intermédio); C1 (avançado); C2 (proficiente).
Funcionamento: O funcionamento dos cursos está condicionado ao
número de inscritos. Decorrem em sincronia com os semestres letivos,
com inscrição e pagamento autónomos, em cada início de curso e com
descontos para alunos do IPCB.
Horário de atendimento:
13h00 às 19h00 (segunda a quinta-feira )
09h00 às 15h00 (sexta-feira)
Centro de Línguas, Culturas e Educação do IPCB
Rua Prof. Dr. Faria de Vasconcelos
6000-266 Castelo Branco | 272339100 | cilce@ipcb.pt
http://cilce.ipcb.pt/

Provedor do Estudante
O Provedor do Estudante tem como função defender e promover os
direitos e interesses legítimos dos estudantes do IPCB.
Pretende-se que em colaboração com os estudantes exista uma participação ativa na vida da Instituição, para que se possam propor soluções concretas que levem a uma melhoria das condições de ensino, a
promoção do sucesso escolar, estimulando a participação dos estudan-

tes na prossecução da missão e objetivos da instituição. O Provedor do
Estudante desenvolve a sua ação em articulação com as Associações de
Estudantes, Núcleos de Estudantes, Órgãos e Serviços do IPCB e das suas
Escolas Superiores.
Provedor do Estudante
Professor Fernando Manuel Raposo
provedor@ipcb.pt

Vida Académica
O Instituto Politécnico de Castelo Branco tem uma rede de infraestruturas físicas e digitais de ensino e de investigação e de serviços de apoio
que proporcionam aos estudantes condições de estudo e de vida com elevada qualidade e segurança.
Para além disso, nas suas Escolas Superiores, estão constituídas Associações Académicas, Associações e Núcleos de Estudantes que organizam, com regularidade, encontros académicos e culturais num espaço de
partilha e descoberta.
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Paralelamente à sua vertente pedagógica, o IPCB disponibiliza também um conjunto de opções culturais, conferências temáticas e encontros científicos das mais variadas temáticas e áreas, abertos à participação
dos alunos.
O IPCB possui também um Guia de Descontos para alunos do IPCB
em algumas lojas da cidade, disponível para consulta em https://intranet.
ipcb.pt/guia-de-descontos e acessível através da apresentação do Cartão
de Estudante
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Com este cartão, os estudantes também podem usufruir de vantagens
e descontos em lojas e utilizá-lo como cartão de debito, se assim desejarem (6.)
Para solicitar o Cartão de Estudante, deve aceder a https://portal.sibscartoes.pt/Fichas/index/card/rwcb/id/00050/formtype/rnc e preencher
o formulário. Ao submeter o pedido, deverá imprimir o documento que
é gerado e entregá-lo num Balcão do Banco Santander Totta.

Regulamentos Académicos
Sistemas de Informação Académica
Ao efetuar a matrícula online é definida uma password. Essa password
dá acesso às plataformas, NetP@, Moodle e email institucional.
O acesso ao Portal Académico, Moodle e conta de email, é feito através
do email institucional.
O Netp@ é uma plataforma de apoio aos estudantes do IPCB. Nesta
plataforma NetP@- Portal Académico do IPCB, pode consultar toda a
informação académica: notas, pagamento de propinas, inscrição em exames, atualização de contatos, pedido de estatutos, assim como efetuar a
matrícula/inscrição anual no curso.
Portal Académico do IPCB - Netp@: https://academicos.ipcb.pt
O Moodle é a plataforma de e-Learning do IPCB, na qual os alunos
e docentes podem partilhar informação, pondendo aceder ao conteúdo
pedagógico disponibilizado pelos docentes, das diferentes unidades curriculares.
Plataforma de e-Learning Moodle - https://moodle.ipcb.pt
O e-mail institucional (@ipcbcampus.pt) é definido no momento do
registo no IPCB. Toda a informação académica será enviada para este
endereço de e-mail (Moodle, avisos, etc.), por isso deve ver diariamente
esta conta. Uma solução será, fazer o redireccionamento dos emails recebidos, para a sua conta de email pessoal.

Cartão de estudante
Após matrícula e inscrição no IPCB, os estudantes têm direito ao cartão de estudante, que serve não só como cartão de identificação, como
facilita o acesso aos edifícios e serviços da instituição.

Ao longo do seu percurso académico terá necessidade de consultar
algumas das regras definidas nos vários regulamentos em vigor no IPCB.
Poderá fazê-lo em: https://www.ipcb.pt/sa/legislacao-e-regulamentos

Links Úteis
Página dos Serviços Académicos – Horários, calendário escolar, calendário de exames, impressos, regulamentos, avisos, etc.
http://www.ipcb.pt/sa/serviços-académicos
Página de FAQ’s – Muitas das questões que pode ter no seu percurso
académico, possivelmente estão aqui referidas.
http://www.ipcb.pt/sa/faq

Períodos letivos e de avaliação
O ano letivo tem dois semestres.
O primeiro semestre tem início na segunda quinzena de setembro e
termina no início do mês de janeiro, mês em que se inicia a primeira
época de exames que se estende sensivelmente até à primeira quinzena
de fevereiro.
O segundo semestre começa em fevereiro e prolonga-se até finais do
mês de maio ou meados de junho (dependendo da Escola Superior) altura em que se inicia a segunda época de exames, que se estende até julho.
A primeira e segunda época de exames, para disciplinas de 1º e 2º
semestre respetivamente, são divididas em exames de época normal e
exames de recurso/melhoria*. No final do ano letivo realizam-se os exa-
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mes de época especial para alunos finalistas e/ou alunos com estatuto de
trabalhador-estudante.
*

Os exames de recurso/melhoria carecem de inscrição prévia, em data marcada para
o efeito.

Serviços Académicos do IPCB
Avenida Pedro Álvares Cabral, nº 12
6000-084 Castelo Branco | 272339600 | academicos@ipcb.pt

Bibliotecas e outros espaços de estudo
O IPCB possui 6 bibliotecas, bem como salas de aula disponíveis nas
instalações das suas Escolas Superiores e nas Residências de Estudantes.
Possui também uma página para pesquisa de publicações em http://biblioteca.ipcb.pt/
Horários de Funcionamento
Biblioteca da Escola Superior Agrária
Períodos letivos 09h00 – 18h00 (exceto 6ª feira) 9h00 – 17h30
Períodos de férias letivas 09:00 – 12:30
14:00 – 17:30
Biblioteca da Escola Superior de Artes Aplicadas
Períodos letivos 09h00 – 18h00 (exceto 6ª feira) 9h00 – 17h30
Períodos de férias letivas 09:00 – 12:30
14:00 – 17:30
Biblioteca da Escola Superior de Educação
Períodos letivos 09h00 – 18h45 			
Períodos de férias letivas 09:00 – 17:45
Biblioteca da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
Períodos letivos 10h00 – 13h00 e das 14h00 – 18h00
Períodos de férias letivas 09:00 – 13:00
14:00 – 17:00
Biblioteca da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
Períodos letivos 09h00 – 19h00 (exceto 6ª feira) 9h00 – 17h30
Períodos de férias letivas 09:00 – 12:30
14:00 – 17:30
Biblioteca da Escola Superior de Tecnologia
Períodos letivos 09h00 – 18h30 (exceto 6ª feira) 9h00 – 17h30
Períodos de férias letivas 09:00 – 12:30
14:00 – 17:30

Viver em
Castelo Branco
e Idanha-a-Nova
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Conhecer Castelo Branco
A cidade de Castelo Branco, também conhecida como a “Capital da
Beira Baixa”, possui um riquíssimo património que remonta até à Idade
Média. As ruas estreitas da zona histórica, por onde se faz sentir a vida
da cidade, desembocam na Sé de Castelo de Branco (ou Igreja Matriz de
S. Miguel) Apenas a uma caminhada de cinco minutos encontram-se os
tesouros do Museu de Arte Sacra no Convento da Graça. Castelo Branco
deve o seu nome à existência de um castro luso-romano, Castra Leuca,
no cimo da Colina da Cardosa, de onde se desenrolou o povoamento
desta localidade, então apelidada Albi Castrum. A arquitetura da “Cidade
medieval”, uma das mais ricas do país, também confirma a presença de
Templários na cidade.

O centro da cidade localiza-se no Parque da Cidade e é o lugar perfeito para uma pausa refrescante com as suas fontes e espelhos de água.
Já o Jardim do Paço Episcopal, de frente para o parque, conjuga arbustos perfeitamente aparados com magníficas esculturas naquele que é um
dos mais extraordinários jardins barrocos portugueses. Mesmo ao lado,
encontra-se o Museu Francisco Tavares Proença Júnior com a sua rica
coleção arqueológica.
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Viver em Castelo Branco
Transportes
Castelo Branco tem uma Central de Transportes onde confluem os
transportes da Rede Expresso Nacional, os transportes públicos da Rodoviária da Beira Interior (operador do concelho), táxis e comboios.
A rede viária, denominada TUCAB – Transportes Urbanos de Castelo
Branco, possui circuitos definidos de transporte público e coletivo na cidade. É possível comprar o passe mensal, bilhete pré-comprado ou bilhete diário. Existe também serviço de táxis para transporte de passageiros.
Informações úteis:

A cidade de Castelo Branco é sede de distrito e de um dos maiores
concelhos do País. É uma cidade com boas acessibilidades rodoviárias e
ferroviárias, o que permite que tenha uma das zonas industriais mais importantes da região que se encontra ainda em expansão, tornando-a um
dos maiores centros empregadores da região.
Esta é uma cidade virada para o futuro e que se pretende adaptar ao
contexto europeu, apostando constantemente na juventude, que é a principal população da cidade. Para isso é feita uma forte aposta em equipamentos desportivos e no ensino e formação profissional. A cidade continua em constante renovação permitindo a criação de novos empregos e
infraestruturas, para melhor servir não só os seus habitantes, mas também os seus visitantes.
Em 2016, um estudo da Bloom Consulting classifica Castelo Branco
como a melhor cidade do distrito para se viver, visitar e fazer negócios, e
como a quarta de todo o Interior do País.
Para mais informações sobre a região de Castelo Branco, consulte o
site da Câmara Municipal de Castelo Branco ou visite o Posto de Turismo.

Central de Transportes: Praça Rei D. Carlos
Rodoviária da Beira Interior, S. A. - tel: 272 346 038
Tucab – Transportes Urbanos de Castelo Branco - tel: 272 320 997
Redução tarifária para os utilizadores dos serviços de transportes
públicos de passageiros :
Redução de 40% nos passes sociais assinatura mensal.
Redução de 40% nos passes assinatura mensal sub23
Estação de caminhos de ferro - tel: 707 210 220
Rede Expressos - tel: 272320997
Praça de Táxis - tel: 272 341 539
Alojamento
Quartos, casas e apartamentos para arrendar podem ser encontrados
em anúncios de jornais ou através de agências imobiliárias. Os contratos
de arrendamento têm, geralmente, uma duração mínima de 6 meses. Os
preços variam muito e podem incluir ou não as contas de água, aquecimento, eletricidade, telefone e internet.
Comunicações
Para telefonar de Portugal para o seu país tem que marcar 00 e o código internacional correspondente. Tenha em atenção as taxas cobradas
pela sua operadora. Dentro dos edifícios e nos vários espaços do IPCB
existe acesso à rede sem fios Eduroam. Há vários cafés, restaurantes e
centros comerciais que disponibilizam igualmente rede sem fios grátis.
Poderá também adquirir serviços de internet portátil na maioria das lojas
de comunicações e equipamentos eletrónicos para poder aceder à rede
fora destes locais.
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Saúde e Segurança
Existem na cidade várias unidades públicas de saúde, nomeadamente
o Hospital Amato Lusitano, Centros de Saúde e várias farmácias. Nas farmácias podem ser adquiridos medicamentos com e sem receita médica e
outros produtos de saúde. Na cidade existem várias forças de segurança à
disposição dos cidadãos. A Polícia de Segurança Pública é uma força de
segurança, uniformizada e armada, com natureza de serviço público. A
Guarda Nacional Republicana é uma força de segurança de natureza militar, constituída por militares organizados num corpo especial de tropas
e dotada de autonomia administrativa, com jurisdição em todo o território nacional e no mar territorial.
A cidade é ainda dotada de serviços de proteção civil e corpos de bombeiros que intervêm na prevenção de riscos e operações de socorro às
populações.
Hospital Amato Lusitano
Av. Pedro Álvares Cabral | 272 000 200 | www.ulscb.min-saude.pt

Centro de Saúde de S. Tiago
Av. António Sérgio, 10 – Apartado 110| 272 340 290 | ucsp.stsaude@ulscb.min-saude.pt

Centro de Saúde de S. Miguel
Avenida da Europa – Apartado 110 | 272 340 150 | ucsp.smiguel@ulscb.min-saude.pt

Farmácias de Serviço
https://www.farmaciasdeservico.net/

Bombeiros Castelo Branco
Rua Comandante Lúcio Miguel Pereira | 272342122

Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco
Avenida do Empresário, Praça Nercab | 272 329 935 | cdos.cbranco@prociv.pt

Polícia de Segurança Pública
Estrada do Montalvão, n.º 2 | 272 340 622 | cpcbranco@psp.pt | http://www.psp.pt

Guarda Nacional Republicana
Avenida Cidade de Zhuhai | 272 340 900 | ct.ctb@gnr.pt | http://www.gnr.pt
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Turismo e Lazer
Nos últimos anos, diversas intervenções foram postas em prática para
promover maior atratividade dos espaços, como o aumento de áreas
pedonais, espaços verdes e espaços de lazer e de manutenção. Castelo
Branco é uma cidade onde a natureza e os espaços verdes assumem um
notável protagonismo.
As piscinas praia de Castelo Branco e de Alcains são das maiores do
país e todas as piscinas do concelho de Castelo Branco estão totalmente
equipadas com estruturas de lazer, oferecendo a todos aqueles que as utilizam os mais elevados padrões em termos de qualidade da água, higiene
e segurança.
Para quem gosta de passear de barco agora é possível sair de Castelo
Branco, apanhar o barco no cais de Lentiscais e navegar rio abaixo rumo
ao lado espanhol.
Para quem prefere aliar o desporto à natureza, a rede de percursos
pedestres de pequena e média rota do Concelho de Castelo Branco, proporcionam aos seus visitantes e aos amantes do pedestrianismo a oportunidade de conhecerem o património que carateriza a área abrangida
pelos percursos.
Existem espaços culturais na cidade (Salas de exposição, Museu Cargaleiro, Centro de Interpretação do Bordado de Castelo Branco, Cineteatro Avenida, Salas de cinema) com diferentes atividades artísticas (Concertos, Cinema, Exposições, Teatro)
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No Parque Urbano de Castelo Branco, um espaço de lazer da cidade, existem espaços com percursos pedonais e ciclovias, um skate park e uma pista de
atletismo. Já o Parque das Violetas está dotado de equipamento de desporto de
manutenção, parque infantil, zonas de descanso e rede de ‘wi-fi’ gratuita.
Também se pode visitar os pontos medievais de Castelo Branco: o
Castelo dos Templários, a Igreja Santa Maria, o Miradouro de S. Gens.
No distrito de Castelo Branco pode ser ainda visitada a Aldeia mais
Portuguesa de Portugal, Monsanto da Beira, a terra onde nasceu o navegador e descobridor do Brasil Pedro Álvares Cabral, Belmonte, e as
aldeias históricas de Alpedrinha, Monfortinho ou Penha Garcia.
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Conhecer Idanha-a-Nova

Atividades:
BirdWatching | Ciclovias | Circuitos de BTT | Parque das Violetas | Percursos Pedestres | Piscina Praia | Praias Fluviais de Almaceda e do Sesmo
| Skate Park | Cais Fluviais dos Lentiscais

Mapa Interativo da cidade de Castelo Branco
http://castelobranco360.cm-castelobranco.pt/

A vila de Idanha-a-Nova está situada a cerca de 40km de Castelo Branco e a meio caminho entre Lisboa e Madrid. Com a autoestrada da Beira
Interior (A23) e o IC31 até à fronteira das Termas de Monfortinho, dispõe
de boas acessibilidades, a apenas 286 km de Lisboa. Pela autovia Cória/
Navalmoral de la Mata e Cáceres, são apenas 320 km até Madrid e muito
menos até Cáceres, Badajoz e Salamanca. No seu interior, apresenta uma
rede de estradas nacionais e municipais em bom estado de conservação.
O Parque Natural do Tejo Internacional encontra-se situado nesta
zona entre a Beira Baixa e o Alentejo, este Parque Natural abrange o troço fronteiriço do Rio Tejo e seus afluentes, nomeadamente o Erges, a leste, e o Ponsul, a oeste, totalizando uma área superior a 26 484 hectares.
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Considerado um dos mais relevantes da Europa, o Parque Natural do
Tejo Internacional tem um património natural riquíssimo devido à sua
biodiversidade e que permanece ainda em estado puro.
O Parque Natural do Tejo Internacional é um parque natural português que abrange uma área em que o rio Tejo constitui a fronteira entre
Portugal e Espanha, englobando partes dos concelhos de Castelo Branco,
Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão. No Parque Natural do Tejo Internacional coexistem harmoniosamente centenas de espécies animais e
vegetais com núcleos humanos tradicionais.
Pode-se usufruir do Observatório de Aves nos Alares, Observatório
de Aves em Salvaterra do Extremo, Centro de Interpretação Ambiental
de Castelo Branco.
Para melhor conhecer a região de Idanha-a-Nova estão disponíveis
diversas Rotas com guia, Rota da Idanha | Rota das Aldeias Histórica |
Rota dos Veados | Rota dos Abutres | Rota da Egitânea | Rota dos Fósseis |
Rota das Minas | Rota dos Barrocais | Rota do Erges e a Rota dos Balcões.
As Termas de Monfortinho também fazem parte das atrações da região, onde se podem fazer tratamentos de termalismo.
Por fim pode aproveitar uma tarde de sol no Parque Urbano Comendador João Martins.
Para mais informações sobre a Vila de Idanha-a-Nova, consulte o site
daCâmara Municipal de Idanha-a-Nova.

Viver em Idanha-a-Nova
Transportes
A Vila de Idanha-a-Nova possui uma rede viária, com circuitos definidos de transporte público e coletivo na vila. É possível comprar o passe
mensal, bilhete pré-comprado ou bilhete diário. A Rodoviária da Beira Interior é o operador da região. Existe também serviço de táxis para
transporte de passageiros. Consulte também as reduções tarifárias já referidas, para os utilizadores de transportes públicos.
Os horários podem ser pesquisados em http://www.transdev.pt/cic/19
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Saúde e Segurança
Centro de Saúde de Idanha-a-Nova
Rua Aprigío Leão de Meirelles | 277 200 210

Farmácias de Serviço

https://www.farmaciasdeservico.net/
Farmácia Andrade| 277 202 134 | Segunda a Sexta 9h00-19h10 | Sábados 9h00-13h10

Bombeiros Voluntários de Idanha-a-Nova
Largo Santo António | 277 202 456 | 277 202 249

Guarda Nacional Republicana
Rua Heróis do Ultramar | 277 200 050

Turismo e Lazer
Em Idanha-a-Nova pode visitar as Aldeias Históricas de Monsanto
e Idanha-a-Velha, os Geomonumentos do Parque Icnológico de Penha
Garcia, as Minas de Segura, os Montes - Ilha de Monsanto, a Falha do
Ponsul e os Canhões Fluviais do Rio Erges.
Para mais informações sobre Turismo e Lazer em Idanha-a-Nova visite o Posto de Turismo.
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Viver em
Portugal
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Dados Gerais
Língua: Português | Capital: Lisboa | Sistema político: República Parlamentar com Presidente, eleito por 5 anos, através de sufrágio universal
direto. O governo é formado por um Conselho de Ministros presidido
pelo Primeiro-Ministro | Moeda: Desde janeiro de 2002, o Euro substitui o Escudo como moeda nacional | Religião: apesar de Portugal ser
um país laico, a maioria dos portugueses é Católica Romana e muitos
feriados têm um carácter religioso | Fuso horário: Portugal Continental
e arquipélago da Madeira têm a mesma hora GMT (uma hora mais cedo
que a Continental European Time – CET). Nos Açores é uma hora mais
cedo do que em Portugal Continental e na Madeira. A hora legal muda
duas vezes ao ano (em março e outubro).

Clima
Portugal continental
O clima em Portugal varia significativamente de região para região, e é
influenciado pelo relevo, latitude e proximidade do mar, que proporciona
Invernos suaves, especialmente no Algarve.
Nas áreas do Porto e Norte e Centro, especialmente nas zonas mais
próximas de Espanha, os Invernos são mais frios, apesar das temperaturas serem moderadas quando comparadas com o resto da Europa. Regista-se alguma queda de neve, que é mais frequente na Serra da Estrela,
distrito de Castelo Branco, onde se situa o ponto mais alto de Portugal
continental (1991m) e se podem encontrar condições para a prática de
ski. Os verões são quentes e secos sobretudo nas regiões do interior e no
litoral o calor é moderado pela influência marítima. Durante o outono
registam-se frequentemente dias ensolarados com temperaturas amenas.
Açores
Influenciado pela latitude e pela ação reguladora da corrente do Golfo,
o clima dos Açores é caraterizado por temperaturas amenas ao longo de
todo o ano. Estas influências condicionam igualmente a temperatura da
água do mar, que se mantém muito agradável tanto no inverno como no
verão, possibilitando a prática de diversos desportos marítimos.
Madeira
Com características subtropicais que se devem à sua posição geográfica e ao relevo montanhoso, o clima no arquipélago da Madeira é exce-
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cionalmente ameno, com temperaturas médias do ar que variam entre os
24ºC no verão e os 19ºC no inverno. A água do mar mantém igualmente
uma temperatura muito agradável ao longo de todo o ano devido à influência da corrente quente do Golfo, oscilando entre os 18ºC (inverno)
e os 22ºC (verão).

Geografia
Portugal está situado no extremo sudoeste da Europa e inclui os arquipélagos da Madeira e dos Açores no Oceano Atlântico. No continente
europeu, o território português ocupa uma área de 88.889 km2 (com 218
km de largura, 561 km de comprimento, 832 km de costa atlântica e 1.215
km de fronteira terrestre com Espanha).
Situado no Oceano Atlântico, entre o continente europeu e o norte-americano, o arquipélago dos Açores tem uma área de 2.355 km2 e é
constituído por nove Ilhas - São Miguel e Santa Maria no Grupo Oriental, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial no Grupo Central, e Flores
e Corvo no Grupo Ocidental. As ligações com Portugal continental são
asseguradas por via aérea, em cerca de 2 horas de voo.
O Arquipélago da Madeira com uma área de 741 km2, está situado
no Oceano Atlântico a cerca de 500 km da costa africana e 1000 km do
continente europeu (1h30 de voo para Lisboa). É constituído pelas Ilhas
da Madeira e de Porto Santo, e pelas ilhas inabitadas das Desertas e Selvagens (que são Áreas de Reserva Natural).

População
Portugal tem uma população de 10.562.178 habitantes (segundo o
Censos efetuado em 2011). Os maiores índices de densidade populacional
registam-se em Lisboa, a capital do país, e nos seus arredores, onde vivem
cerca de 1,9 milhões de pessoas. A segunda maior cidade de Portugal é o
Porto, localizado no norte do país. De um modo geral as localidades junto ao litoral têm maior ocupação humana do que o interior do país.ReligiãoO povo português é maioritariamente católico, mas a Constituição
portuguesa garante a liberdade religiosa, o que se traduz na presença em
Portugal de diversos cultos.LínguaDe raiz latina, o português é falado por
cerca de 250 milhões de pessoas em todos os continentes, sendo a quinta
língua mais falada no mundo e a terceira se considerarmos apenas os
idiomas europeus.Os países de expressão oficial portuguesa espalham-se
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pelos quatro cantos do mundo. Assim, fala-se português em África (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe) na
América do Sul (no Brasil), e na Ásia, em Timor-Leste, o mais jovem país
do mundo, sendo ainda língua oficial na Região Administrativa Especial
de Macau.Em Portugal uma boa parte dos cidadãos tem facilidade de
comunicação em inglês, francês e castelhano.

Espaço Schengen
O Espaço Schengen garante a liberdade de circulação num território
que engloba 26 países, com mais de 400 milhões de cidadãos. Atualmente, o espaço Schengen abrange 26 países europeus (22 dos quais são Estados -Membros da União Europeia): Bélgica, República Checa, Dinamarca, Alemanha, Estónia, Grécia, Espanha, França, Itália, Letónia, Lituânia,
Luxemburgo, Hungria, Malta, Países Baixos, Áustria, Polónia, Portugal,
Eslováquia, Eslovénia, Finlândia e Suécia, assim como a Islândia, o Listenstaine, a Noruega e a Suíça. Portugal faz parte do Espaço Schengen,
por isso, os estudantes não-europeus com visto e autorização de residência válida para Portugal, podem circular livremente nos países europeus
do Espaço Schengen sem necessidade de visto para esses países, durante
um período máximo de 3 meses.
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É possível recorrer aos serviços da UBER, sendo necessário o registo na plataforma https://uberportugal.pt/portugal/ para aceder aos seus
serviços.
Comboios
Portugal dispõe de cerca de 3600 km de linhas férreas. A CP — Comboios de Portugal disponibiliza uma vasta rede de comboios que cobre
todo o território continental português, assegurando também ligações
internacionais para Vigo, Madrid e Paris.
Existem várias opções. Os comboios expresso Alfa Pendular são a ligação mais rápida e mais confortável entre Lisboa e o Algarve, e o Norte do
país, como o Porto ou Braga, com paragem em Coimbra. · os comboios
Intercidades, igualmente com paragem em Coimbra, oferecem ligações
nos eixos Lisboa-Porto-Guimarães, Lisboa-Guarda, Lisboa- Covilhã, Lisboa-Évora-Beja e Lisboa-Faro. O Sud -Express e o comboio-hotel Lusitânia asseguram a ligação internacional com partida de Lisboa. Uma vasta
rede de comboios regionais, inter-regionais e suburbanos asseguram várias ligações entre as cidades e dentro das cidades e outras localidades.
Para mais informações consulta www.cp.pt

Transportes

Rede de expressos
Serviços regulares de autocarros ligam todas as cidades, vilas e principais localidades de Portugal. Para informações detalhadas sobre percursos, horários e preços, consulte a Rede Nacional de Expressos em www.
rede-expressos.pt

Autocarro e metro
Os transportes urbanos estão disponíveis em todas as cidades, são
acessíveis e normalmente funcionam eficaz e pontualmente. São constituídos essencialmente por serviços de autocarros nas principais cidades.
Em Lisboa e no Porto existe também o metro.

Avião
Portugal faz par te dos roteiros das mais importantes companhias aéreas, por isso, é fácil conseguir ligações regulares de e para todas as partes
do mundo, em especial, dentro da Europa. Para mais informações consulte www.ana-aeroportos.pt e www.anam.pt

Táxis
Nas principais cidades do país para apanhar um táxi na rua basta fazer
o sinal habitual de chamamento com a mão, existindo, também, em alguns locais, paragens de táxis. Os táxis portugueses são geralmente de cor
creme ou verde e preto. O preço é indicado no taxímetro e as tarifas estão
fixadas no interior do automóvel ou podem ser solicitadas ao motorista.
A chamada de um táxi através do telefone implica o pagamento de uma
taxa e o transporte de bagagem no porta bagagens implica um montante
adicional, independentemente do número de volumes e do peso.

112 - Número Europeu de Emergência
O 112 é o número de telefone de emergência único europeu, disponível em toda a União Europeia, a título gratuito. Em qualquer caso de
emergência, o 112 pode ser ligado através dos telefones das redes fixa e
móvel. A chamada é gratuita e é atendida de imediato pelos centros de
emergência que acionam os sistemas médico, policial e de incêndio, consoante a situação verificada.

www.ipcb.pt

