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Valter Lemos demite-se
da Assembleia Municipal
CASTELO BRANCO Razões pessoais invocadas na hora da saídaP5

213 casos de 
violência doméstica

DIOCESE

Igreja não
existe sem a 
dimensão social
P17

LADOEIRO

Procissão 
dos homens é
única no país
P3

ECONOMIA

O melhor da 
terra à distância 
de um clique
P18

REFUGIADOS

Esperança
renasce com 
uma bola ao lado
P23

PROCESSOS CORREM NA COMARCA DE CASTELO BRANCO P10

POLITÉCNICO

António
Fernandes é o 
novo presidente
A tomada de posse de-
verá ocorrer ainda este 
mês, após a homologa-
ção dos resultados.
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António  Fernandes é o 
novo presidente do Insti-
tuto Politécnico de Castelo 
Branco (IPCB), ao obter na 
eleição realizada dia 22 de 
fevereiro 13 votos, contra 
11 do candidato Valter Le-
mos. Registou-se ainda uma 
abstenção.
Em declarações ao Recon-
quista, António Fernandes 
diz que “os desafios são 
imensos. Há três questões 
centrais: sustentabilidade 
demográfica - 40% dos 
alunos são oriundos da 
nossa região e temos que 
nos precaver; difi culdades 
orçamentais; e um desajus-
te de escala no IPCB. Há 
cursos que funcionam com 
poucos estudantes e temos 
que melhorar os nossos 
níveis de efi ciência”.
António Fernandes fala 
numa reorganização da ins-
tituição, para “a qual vou es-
timular toda a comunidade, 
para que possamos ter um 
Politécnico mais efi ciente 
e efi caz, com melhores for-
mações e projetos”. 
No entender do novo presi-
dente do IPCB, essa reorga-
nização não pode ser feita 
de “cima para baixo, mas 
sim a partir da base para 
o topo. Falo por exemplo 
de áreas de formação e de 
formações que hoje estão a 
funcionar em escolas dife-
rentes, mas entre as quais 
existe uma grande proximi-
dade”. António Fernandes 
lembra que “é cada vez mais 
difícil limitarmos cada uma 
das escolas em termos da 
sua abrangência de atuação. 
Isto significa que temos 
que perceber essas proxi-
midades e em função disso 
promover uma reorganiza-
ção. Caberá ao presidente 
do IPCB estimular essa 
refl exão e esse pensamento 
crítico e organizar grupos 
de trabalho. Mas, caberá ao 
Conselho Geral apoiar uma 
nova organização e vertê-la 
numa revisão estatutária”.
António Fernandes é um 
dos vice-presidentes de 

António Fernandes falou dos novos desafi os

NOVO RESPONSÁVEL QUER UM POLITÉCNICO MAIS EFICIENTE E EFICAZ

António Fernandes eleito
presidente do IPCB
ELEIÇÕES O Conselho Geral do Instituto Politécnico de Castelo Branco elegeu António Fernandes como novo 
presidente da instituição. A tomada de posse deverá ocorrer este mês. 

Carlos Maia no mandato 
que termina a 17 de março. 
Os resultados serão agora 
homologados e a tomada 
de posse deverá decorrer 
durante o próximo mês de 
março.
Sobre as eleições, o novo 
presidente do IPCB diz que 
“havia dois projetos para a 
instituição. Venceu aquele 
que eu apresentei, mas o 
que importa agora é pen-
sarmos no futuro, trazer-
mos todas as pessoas para 
participar neste projeto e 
aproveitarmos a constitui-
ção deste Conselho Geral 
de forma a termos a nossa 
instituição consolidada”.
Sobre a sua equipa, António 
Fernandes não adianta no-
mes: “cada coisa a seu tem-
po. Conheço a Politécnico, 
sei quem me poderá ajudar 
neste processo”.

PLANO António Fernan-
des diz que apresentou o 
seu projeto de “forma séria 
e tranquila” e recorda o 
diagnóstico que fez “para a 
instituição, em dezembro 
de 2017, e que indepen-
dentemente dos resultados 
seria um documento que 
fi caria sempre para o IPCB. 
Agora importa verter o meu 
programa de ação num pla-
no estratégico”.
Já ao Reconquista e em 
entrevista que serviu de 
anúncio da sua candida-
tura, António Fernandes, 
ainda na condição de can-
didato, enunciava algumas 
linhas de atuação e algumas 
preocupações, como “a ne-
cessidade de ser dada uma 
constante atenção à capta-
ção de alunos. Isto apesar 
de no presente ano letivo 
terem entrado na institui-
ção 1400 novos alunos. O 
Instituto Nacional de Esta-
tística prevê, relativamente 
à população residente em 
Portugal com 18 anos, a 
redução de 1% entre 2019 
e 2023 e 9% entre 2019 e 
2027. Na análise confi nada 
à região centro, a redução 
assume-se mais preocupan-
te, chegando a 3,5% e 15%, 
entre 2019 e 2023 e 2019 

e 2027, respetivamente. No 
interior da região centro, a 
preocupação é ainda maior, 
particularmente quando 
uma grande percentagem 
dos estudantes do IPCB é 

oriunda desta região. Além 
disso, as políticas nacionais 
para a promoção da cap-
tação de novos estudantes 
por instituições de ensino 
superior do interior não 

têm sido sufi cientes,”, ex-
plicava.
António Fernandes falava 
também das contingências 
orçamentais. Ao nível da 
oferta formativa, António 
Fernandes disse ser neces-
sário atuar em duas frentes 
distintas, mas complemen-
tares: “por um lado, efetuar 
uma análise cuidada da 
oferta formativa colocada 
a concurso (em especial 
no caso dos CTeSP) e por 
outro continuar o trabalho 
de reorganização científi-
ca e pedagógica visando a 
racionalização e aumento 
da efi ciência dos recursos 
humanos e técnicos (ocu-
pação de salas, uso de equi-
pamentos, climatização de 
espaços, entre outros)”.
No entender de António 
Fernandes, “as atividades 
relacionadas com a inves-
tigação, desenvolvimento 
e inovação, devem ter uma 
ligação muito estreita à 
formação ministrada no 
IPCB, e simultaneamente 
estarem alinhadas com as 
necessidades do tecido 
organizacional da região. 
(...) Sobre esta matéria 
importa reforçar as par-
cerias existentes com o 
setor empresarial e levar a 
formação e a investigação 
às organizações”.
Na mesma entrevista, 
António Fernandes afir-
mava que o Politécnico 
“se deve constituir como 
catalisador de sinergias e 
usar a linguagem do tecido 
empresarial e institucional. 
Existe na região um know 
- how industrial em diferen-
tes setores (agroindustrial, 
têxtil-vestuário, madeira, 
frio, metalomecânica), com 
uma cultura empresarial 
endógena que importa va-
lorizar e qualifi car. A aposta 
passa por um maior esforço 
de colaboração entre esse 
universo e o IPCB. Convém 
referir que esta colaboração 
não se limita apenas à esfe-
ra empresarial. As entida-
des públicas da área social 
e cultural, entre outras, são 
segmentos importantes na 
perspetiva da inovação e 

procura do conhecimento. 
É muito importante levar 
o IPCB a todas as estas 
organizações e trazê-las 
ao IPCB. Para além do au-
mento e diversifi cação das 
fontes de financiamento, 
promove-se uma dinâmica 
que valoriza a instituição e 
atrai estudantes”, explica.
Considerou que “numa 
região caraterizada por uma 
densidade demográfica 
muito preocupante, compe-
te ao IPCB protagonizar um 
forte dinamismo na promo-
ção de iniciativas, a vários 
níveis, desde o ensino, a 
investigação, e a prestação 
de serviços à comunidade, 
a eventos de natureza cul-
tural, artística, desportiva 
e tecnológica, que ajudem a 
criar uma dinâmica atrativa 
de captação e fixação de 
jovens na região”. 
Já ao nível nacional, o can-
didato falou do plano da 
transferência do conheci-
mento, e lembra que “im-
porta não menosprezar o 
plano institucional, onde o 
IPCB deverá assumir a sua 
identidade e simultanea-
mente disponibilidade para 
participar na discussão de 
políticas públicas ao nível 
da coordenação territorial 
da oferta formativa do en-
sino superior e de outras 
políticas nesse domínio. A 
cooperação nacional entre 
as Instituições de Ensino 
Superior é um fator deter-
minante do desenvolvimen-
to dos sistemas científico 
e tecnológico e do ensino 
superior, com repercussões 
ao nível do desenvolvimen-
to do país”. 
A internacionalização foi 
outra área chave salien-
tada nessa mesma entre-
vista. António Fernandes 
defendeu “o reforço da 
adoção de uma estratégia 
coerente com a crescente 
globalização do ensino e 
da investigação e inovação, 
estabelecendo acordos com 
instituições de ensino supe-
rior estrangeiras, tanto ao 
nível do contexto europeu 
como lusófono ou ibero-
americano”. 

Quem é António Fernandes
O novo presidente do 
Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, António 
Fernandes, está a termi-
nar o mandato de vice-
presidente da instituição. 
Cargo que ocupa desde 
março de 2014, a convite 
do ainda presidente do 
Politécnico, Carlos Maia 
(o mandato termina a 17 
de março). 
Licenciado em Engenharia 
Química pela Faculdade 
de Ciências e Tecnolo-
gia da Universidade de 
Coimbra (UC), mestre em 
Ciências Económicas pela 
Universidade da Beira In-
terior e doutor em Gestão 
pela Universidade da Beira 
Interior (tese de Doutora-
mento: Gestão pela Qua-
lidade Total e Inovação: 
sua Relação e Repercussão 
no Desempenho Orga-
nizacional), é professor 
Adjunto do IPCB desde 
2001 tendo como áreas 
de lecionação e investiga-
ção o Controlo, Gestão e 

Garantia da Qualidade, 
e o Empreendedorismo, 
Inovação e Desempenho 
das Organizações. Tem 
trabalho de investigação 
publicado nas áreas refe-
ridas.
Foi Coordenador do Sis-
tema de Gestão da Qua-
lidade do IPCB de 2009 
a 2014. Membro externo 
convidado do Conselho 
para a Qualidade e Ava-
liação do IPCB de 2010 a 
2014. Membro eleito no 
Conselho Geral do IPCB 
de abril de 2013 a abril de 
2017. No dia 3 de abril de 
2017 voltou a tomar posse 
para um novo mandato 
como membro eleito no 
Conselho Geral do IPCB.
De 1997 a 2001 exerceu 
funções de Diretor Fabril.
Ao longo do seu percurso 
académico efetuou um 
conjunto signifi cativo de 
várias publicações cien-
tíficas, muitas das quais 
para congressos interna-
cionais.


