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DISCURSO DO PRESIDENTE DO CONSELHO GERAL 

CUMPRIMENTO o Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Castelo 

Branco, Professor Doutor António Fernandes  

Senhoras e senhores Membros do Conselho Geral, presentes e os que 

nos seguem através das plataformas digitais 

Senhor Professor Doutor Vítor Santos, antigo Presidente do Conselho 

Geral  

Senhora Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos 

Politécnicos, Professora Doutora Maria José Fernandes 

Senhor Dr. Jorge Brandão em representação da Senhora Presidente da 

CCDRC, Dr.ª Isabel Damasceno 

Senhor Presidente da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa e 

Presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, Eng. João lobo 

Senhor Presidentes das Câmaras Municipais de Castelo Branco, Dr. 

Leopoldo Rodrigues, de Vila Velha do Ródão Dr. Luís Pereira e de Vila de 

Rei, Dr. Ricardo Aires 

Senhora Vice-presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, Dra. 

Idalina Costa 

Senhor Vice-presidente da Câmara Municipal de Oleiros – Dr. Miguel 

Marques 
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Senhor Vereador da Câmara Municipal do Fundão, Dr. Pedro Neto 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Castelo Branco, Eng. 

Jorge Neves 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco, Prof. José 

Pires 

Caros Presidentes dos Institutos Politécnicos de Coimbra, da Guarda, de 

Leiria, de Portalegre, de Santarém e de Tomar. 

Cara Presidente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, 

Caro Reitor da Universidade da Beira Interior  

Caro Vice-presidente do Instituto Politécnico de Setúbal  

Cara Pró-Presidente do Instituto Politécnico de Bragança  

Cara Vice-Reitora da Universidade de Aveiro  

Senhor Presidente da FNAESP – João Pedro Pereira 

Senhora Administradora Judiciária do Tribunal Judicial da Comarca de 

Castelo Branco 

Senhor Comandante Distrital da GNR 

Senhor Subintendente em representação do Senhor Comandante 

Distrital da PSP 

Senhor Comandante do CDOS 

Senhor Diretor Regional da Direção Regional de Agricultura e Pescas do 

Centro 

Senhor Diretor do Centro Distrital da Segurança Social de Castelo Branco 

Senhor Presidente do Conselho de Administração da ULS Castelo Branco 

Senhor Diretor do Instituto de Emprego e Formação Profissional 
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Senhora Diretora do Estabelecimento Prisional de Castelo Branco, 

Representante da Delegada Regional do IPDJ 

Senhor Vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco 

Senhora Presidente da Direção da UDIPSS de Castelo Branco e da 

APPACDM 

Senhor Presidente da Direção da Associação de Apoio à Criança do 

distrito de Castelo Branco 

Senhoras e senhores diretores dos agrupamentos de escolas  

Senhoras e senhores diretores das escolas profissionais 

Senhora Presidente da Associação Empresarial Beira Baixa 

Senhor Vice-presidente da Associação Comercial Castelo Branco 

Senhor Presidente da Direção da Escuderia de Castelo Branco 

Senhores representantes de empresas parceiras do IPCB 

Senhores Diretores e Subdiretores das Escolas do IPCB 

Senhor Provedor do Estudante 

Presidentes das Associações de Estudantes do IPCB, Filipa de Jesus, 

Ernesto Pinto Lobo, Telma Moitas, Daniel Reis e Jaime Alves, e do Núcleo 

da Escola Superior Agrária de Castelo Branco Francisco Siopa 

Senhores Presidentes dos órgãos – Conselho de Representantes, 

Conselho Técnico-científico e Conselho pedagógico das Escolas 

Senhora Presidente da Comissão de Ética do IPCB 

Docentes, Técnicos Superiores, Assistentes Técnicos e Assistentes 

Operacionais do Instituto 

Prezados estudantes e diplomados  
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Senhoras e senhores jornalistas 

Minhas senhoras e meus senhores 

Na reunião do Conselho Geral do dia 7 de abril de 2022, decorreu o Ato 

Eleitoral, para a eleição do Presidente do Instituto Politécnico de Castelo 

Branco. 

Tendo-se apresentado para o efeito, o candidato, Professor Adjunto 

António Augusto Cabral Marques Fernandes, o qual recolheu a maioria 

dos votos. 

No passado dia 3 de junho de 2022, a Senhora Ministra da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, Professora Doutora Elvira Maria Correia 

Fortunato, nos termos do despacho n.º 7726/2022, homologou a eleição 

do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco, que foi 

publicado em Diário da República em 22 de junho de 2022. 

O Conselho Geral, hoje aqui reunido e aberto à Comunidade, tem apenas 

na sua Ordem de Trabalhos, um único ponto, a Tomada de Posse do 

Presidente eleito. 

Um ato de tomada de posse é sempre um momento solene e reveste-se 

de grande relevância, sobretudo para o empossado.  

O Professor António Fernandes iniciou as suas funções no Politécnico, 

como Professor em 2001 e em fevereiro de 2018, foi eleito para o 

primeiro mandato, como Presidente do Instituto Politécnico de Castelo 

Branco. 

O Ato a que vamos assistir hoje, é a Tomada de Posse da sua reeleição, 

para um segundo mandato, como Presidente do IPCB. 



5 
 

O Professor António Fernandes ao longo do seu percurso, quer como 

Professor, quer como Presidente teve sempre como objetivo, a projeção 

do Instituto, tanto a nível regional, nacional como internacionalmente. 

O Professor António Fernandes enquanto Presidente do Instituto teve 

sempre a preocupação de aumentar o número de alunos, nas várias 

Escolas, assim como ter um corpo docente que permite dignificar os 

cursos ministrados nas diferentes escolas, possibilitando que os 

estudantes que terminam os seus estudos no nosso Politécnico sejam 

reconhecidos pelo seu mérito. 

Quando iniciou as suas funções no primeiro mandato, uma das suas 

preocupações, foi a situação financeira em que se encontrava o IPCB. 

O seu grande enfoque, em conjunto com a sua equipa, foi ultrapassar 

esses constrangimentos, podendo afirmar-se presentemente, que o IPCB 

goza de uma excelente saúde financeira. 

O Professor António Fernandes é uma pessoa de fácil trato e muito 

próximo dos seus pares, dos estudantes, da comunidade educativa e da 

sociedade onde se insere. É uma pessoa muito ativa, dinâmica e estes 

atributos têm-lhe permitido projetar o Instituto e colocá-lo no patamar de 

excelência onde hoje se encontra. 

É de personalidades como a do Professor António Fernandes, que 

necessitamos, para que os estabelecimentos de Ensino Superior e em 

particular o nosso Instituto Politécnico prossigam sempre no caminho do 

desenvolvimento. 

Uma palavra de agradecimento à família do Professor António Fernandes, 

à sua esposa e filhos, mas também aos seus pais, que aproveito para 

cumprimentar, porque para que o Professor António Fernandes se possa 
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dedicar a tempo inteiro a esta causa tão nobre como é o ensino e a 

presidência, necessita desse apoio incondicional e muitas vezes é a família 

que fica prejudicada. 

Nesta tomada de posse, não podia deixar de salientar e de agradecer a 

presença do meu antecessor, no cargo de Presidente do Conselho Geral 

deste Instituto, Professor Doutor Vítor Santos, o papel preponderante que 

teve em todo o processo que envolveu a restruturação do Instituto 

Politécnico de Castelo Branco. Essa reestruturação foi imposta ao Instituto 

pela tutela, que face à situação financeira, que então se vivia no IPCB, a 

par de outros estabelecimentos de ensino superior politécnico. Em 

conclusão, o IPCB, não tinha verbas para poder fazer face aos 

compromissos, nomeadamente salariais, pelo que foi solicitado, que 

tomassem medidas, nesse sentido, da optimização de custos, e foi esta 

estruturação, com base nestes pressupostos que foi apresentado à tutela, 

que depois veio a não homologar precisamente o que tinham exigido 

anteriormente. 

O Professor Vítor Santos é merecedor deste meu agradecimento, por todo 

o seu empenho e dedicação enquanto presidente do Conselho Geral do 

Instituto Politécnico nesse período.  

Todo este processo serviu, como tentativa de causar instabilidade no 

normal funcionamento da Instituição. Não conseguiram, e hoje o nosso 

IPCB, vive um clima de serenidade, de tranquilidade, permitindo-se 

alavancar, a valorização do ensino superior, com a devida interligação com 

as empresas, preferencialmente, no nosso território, afirmando-se em 

plenitude, como um catalisador, quer na aquisição das competências, 

quer no desenvolvimento de capacidades, para a atractividade, nesta 
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nossa região, com baixos índices de demografia, mas que vê na 

internacionalização, um meio de excelência para atingir os fins. 

Dirijo-me agora ao Professor António Fernandes, vivemos tempos de 

alguma incerteza, o mundo está em convulsão, não nos podemos deixar 

abater nem esmorecer perante estes factos, peço ao Presidente hoje 

empossado que continue a trabalhar sempre assente na verdade, como é 

seu timbre, na transparência, na equidade, com o mesmo sentido de 

justiça, que o carateriza, com tolerância, sustentado na democracia e na 

liberdade, motor de criação do nosso politécnico assente na disseminação 

do conhecimento, nos domínios científico, técnico e artístico, não 

descorando a investigação e a inovação, não só para servir a nossa região, 

como o nosso país. São estes os desafios que lhe lanço para o próximo 

quadriénio. 

Temos pela frente um novo estímulo, foi aprovado por unanimidade dos 

deputados, que têm assento na Assembleia da República, que os Institutos 

Politécnicos, assim que for promulgada a Lei, passem a poder outorgar o 

grau de Doutor, que até agora só era possível nas Universidades. Foi um 

longo caminho, que tivemos que percorrer até aqui e tenho mais uma vez, 

que salientar todo o empenho que o Professor António Fernandes colocou 

nesta matéria, assim como de outros Presidentes e Presidentes dos 

Conselhos Gerais, que juntamente com um grupo de cidadãos, que essa 

petição chegasse ao Parlamento e fosse votada de uma forma global, 

como foi, por todos os grupos parlamentares. Para além desta conquista 

foi também aprovada a mudança da denominação do nome dos Institutos 

Politécnicos, que passarão a designar-se Universidades Politécnicas. Que 

bem ficaria este novo nome, para o nosso IPCB, que apresento 
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unicamente como sugestão, UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DE CASTELO 

BRANCO. 

Para a nossa cidade e a nossa região, esta alteração foi uma conquista, 

porquanto há anos atrás, não conseguimos fixar na nossa cidade uma 

universidade. Não se trata de um conflito entre estabelecimentos de 

ensino superior, trata-se tão só de valorizar o que de melhor se faz nos 

Institutos Politécnicos e assim dar a possibilidade aos estudantes de 

concluírem os seus estudos até ao doutoramento, nas várias escolas, que 

fazem parte do Instituto Politécnico, que por opção escolheram, para se 

formarem. 

Em meu nome próprio e dos restantes Conselheiros, desejo ao novo 

Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco, Professor Doutor 

António Fernandes e à sua equipa, que irá também tomar posse, hoje, as 

maiores felicidades e sucessos na condução dos desígnios do IPCB nos 

próximos quatro anos. 

BEM HAJAM A TODAS E A TODOS. 

Disse. 

 
Com os melhores cumprimentos, 
  
O Presidente do Conselho Geral 
José Augusto Rodrigues Alves 

______________________________ 
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