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CONSELHO GERAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO 

ATA 2/2021  

 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, pelas quinze horas, teve lugar 

no Auditório Coménius dos Serviços Centrais e da Presidência do Instituto Politécnico de Castelo 

Branco (IPCB) a reunião nº 2/2021 do Conselho Geral, com a presença dos Conselheiros 

constantes da lista de presenças (Anexo 1) e do Presidente do IPCB. Não esteve presente na 

reunião, em representação das Personalidade Externas, o Conselheiro Luís Manuel Taborda 

Barata, sem qualquer justificação. A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:  

 

1. Tomada de posse dos novos membros do Conselho Geral 

2. Eleição do Vice-presidente do Conselho Geral 

3. Eleição do Secretário do Conselho Geral 

4. Informações 

5. Apreciação do Relatório de Atividades e Contas de 2020 e Aprovação das Contas 

Consolidadas de 2020 

6. Aprovação da proposta de orçamento para 2022 

7. Aprovar a Integração do IPCB, de acordo com o estipulado no artigo 12º dos Estatutos do 

IPCB, na: 

a) Associação Portuguesa de Serviços Desportivos do Ensino Superior: Associados 

Fundadores 

b) Associação de Desenvolvimento do Centro Académico das Beiras 

8. Outros Assuntos 

 

O Presidente do CG tomou da palavra para manifestar o prazer em estar nesta reunião de forma 

presencial. Pediu em seguida que todos os Conselheiros, de uma forma breve e sucinta, fizessem 

a sua apresentação, uma vez que nem todos se conheciam. 

Propôs que todos os elementos do CG sejam tratados por Conselheiros, com exceção do 

Presidente do CG e do Presidente do IPCB, proposta a que ninguém se opôs. 
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Ponto 1 – O Presidente do Conselho Geral, deu posse ao representante dos Professores e 

Investigadores, Professor Coordenador Nuno do Carmo Antunes Cordeiro, convocado em 

substituição do Professor Coordenador Nuno Filipe Alves Gaiola Castela, para o Conselho Geral 

do Instituto Politécnico de Castelo Branco, de acordo com os resultados definitivos do processo 

de eleição dos membros do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Castelo Branco, que assim 

ficou empossado como membro do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Castelo Branco 

(Anexo 2). 

 

Intervenção do Conselheiro Francisco Rodrigues: 

“Questionei a tomada de posse do Conselheiro Nuno Cordeiro em substituição do Conselheiro 

Nuno Castela, uma vez que o Regimento do Conselho Geral prevê que o pedido de suspensão 

seja apreciado na reunião seguinte ao pedido (artigo14º, alínea 2). Sendo assim não poderia o 

suplente ser convocado para a reunião onde se faz a apreciação.” 

 

O Presidente do Conselho Geral referiu que foi cumprido o estipulado no artigo 14º, ponto 2, “O 

pedido de suspensão (com duração prevista) ou de renúncia do mandato deve ser endereçado 

ao Presidente do Conselho Geral do IPCB e apreciado na reunião imediata à sua apresentação”. 

Face às razões inerentes ao pedido de suspensão, dificilmente o mesmo não seria aceite pelo 

Órgão, pelo que o Professor Nuno Cordeiro foi convocado para tomar posse, após a 

apresentação aos conselheiros do pedido efetuado pelo conselheiro Nuno Castela. Acresce que 

o ponto 3 do artigo 14º refere, que “Em caso de suspensão aceite pelo Conselho Geral, o membro 

suspenso é substituído nos termos do número 3 do Artigo 7.º, enquanto durar a suspensão”, nada 

sendo referido que o membro substituto não possa tomar posse imediatamente.  

 

O Presidente do Conselho Geral deu posse aos Representantes dos Estudantes, Alexandre 

Fernandes Pinto Lobo, Jaime Gabriel Mateus Alves, Daniel Marques Dias e Bernardo da Palma 

Dias, eleitos na sequência do processo eleitoral homologado em 18 de junho de 2021, que assim 

ficaram empossados como membros do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Castelo 

Branco (Anexo 3). 
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2. Eleição do Vice-presidente do Conselho Geral 

O Presidente do Conselho Geral propôs a eleição da Conselheira Maria Eugénia Monteiro André 

para Vice-Presidente do Conselho Geral. Após votação obtiveram-se os seguintes resultados:  

Votos a favor – 22 

Votos contra – 2 

Votos brancos – 0  

Abstenções – 0  

Foi assim eleito para o cargo de Vice-presidente do Conselho Geral do IPCB, a Conselheira Maria 

Eugénia Monteiro André. 

3. Eleição do Secretário do Conselho Geral 

O Presidente do Conselho Geral propôs para Secretário do Conselho Geral o Conselheiro João 

Manuel Nunes Ventura, com os seguintes resultados, após votação:  

Votos a favor – 20 

Votos contra – 4 

Votos brancos –0 

Abstenções – 0 

 

Foi assim eleito para o cargo de Secretário do Conselho Geral, o Conselheiro João Manuel Nunes 

Ventura.  

 

4. Informações  

 

Sobre o assunto relacionado com a homologação dos estatutos do IPCB, designadamente o ofício 

que o Presidente do IPCB recebeu do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior relativo 

à análise da proposta de revisão estatutária do IPCB bem como as informações da Secretaria-

Geral da Educação e Ciência (SGEC) e da Direção Geral de Ensino Superior (DGES), o Presidente 

do CG referiu que tendo sido o ofício enviado para o Presidente do IPCB, lhe passava a palavra.  

O Presidente do IPCB começou a sua intervenção cumprimentando o Senhor Presidente do 

Conselho Geral bem como os Senhores Conselheiros, tendo aproveitado o momento para 

felicitar o Vice-presidente do CG, o Secretário do CG, o Conselheiro Nuno Cordeiro e os 

Conselheiros representantes dos estudantes e desejar as maiores felicidades a todos para o 

exercício do cargo. 
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De seguida, prestou os seguintes esclarecimentos:  

A) Relativamente à Informação da SGEC, o IPCB procedeu ao envio ao Senhor Ministro da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da correção das desconformidades 

circunstanciadas na Informação. Quanto à Informação da DGES, o IPCB produziu uma 

pronúncia esclarecendo acerca das questões colocadas. Sobre esta Informação, ao 

Presidente do IPCB apenas tinha sido solicitado pela DGES, em 23.04.2021, a "distribuição 

dos ciclos de estudos acreditados e registados a ministrar por cada uma das unidades 

orgânicas reestruturadas", e não sobre os cursos acreditados ou registados, que em alguns 

casos não poderão voltar a funcionar face à interrupção que tiveram durante mais de 3 

anos consecutivos. Nada tinha sido perguntado sobre o que é expectável acerca do local 

de funcionamento das novas escolas e dos respetivos cursos. A DGES manifestou-se 

também acerca de assuntos que não são da sua competência. O IPCB aguarda uma 

resposta do Ministério e o CG será informado acerca de qualquer assunto que tenha a 

ver com a revisão estatutária. 

B) Resultados das colocações no ano letivo 2021/22 

Vagas colocadas a concurso nas licenciaturas: 1074 vagas para 28 licenciaturas 

Resultados: 

Concurso Nacional de Acesso (CNA): 633 estudantes matriculados (1º e 2ªfase). 

Disponibilizadas 97 vagas para a 3ª fase do CNA (Candidaturas a decorrer) 

Concursos Especiais: 435 estudantes matriculados (dos quais 201 são estudantes 

internacionais) 

Concurso local: 65 estudantes matriculados 

Total: 633 + 435 + 65 = 1133 (Após a 2ª fase do CNA) 

Total (previsão após 3ª fase e suplentes dos concursos especiais) = 1133 + 155 = 1288 

Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP): 202 novos estudantes colocados em 11 

cursos (1ª fase e 2ª fase) 

Mestrados: 241 novos estudantes em 17 mestrados (1ª fase e 2ª fase). 

Haverá ainda 3ª fase para os CTeSP e Mestrados.  

Total de novos estudantes à presente data: 1731 (em 2020 foram 1714 estudantes após 

todas as fases. É um motivo de orgulho para o IPCB, pelo aumento de estudantes. 
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O arranque do ano letivo ocorreu sem qualquer problema de maior, encontrando-se a 

funcionar na modalidade de ensino presencial. Os Diretores implementaram os Planos na 

modalidade presencial e assim se mantem em todas as UO do IPCB. 

As residências de estudantes mantêm ocupação de cerca de 50%, uma vez que os 

quartos são duplos e presentemente, por prevenção, mantemos apenas um estudante 

por quarto. 

C) A comemoração do 41º aniversário do IPCB ocorrerá no dia 28 de outubro, às 15 horas, 

na Escola Superior de Tecnologia, de acordo com o programa que foi enviado aos 

senhores Conselheiros juntamente com o convite. 

O Presidente do CG referiu que seria importante que todos os Conselheiros estivessem 

presentes. 

D) No âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, o IPCB, enquanto entidade promotora, 

e juntamente com os politécnicos da Guarda e Tomar (entidades copromotoras) 

apresentou uma manifestação de interesse que visa a criação de um consórcio para as 

áreas da Proteção de Pessoas e Bens e Competências Digitais, designada de Rede 

Politécnica A23 (RP-A23), respondendo aos programas Impulso Jovem STEAM e Impulso 

Adultos.  

E) Já tiveram início as obras de requalificação do Campus da Talagueira e estarão concluídas 

dentro de 6 meses. Uma empreitada de 689 000 euros, que teve apoio integral da 

Câmara Municipal de Castelo Branco. 

 

 

5. Apreciação do relatório de Atividades e Contas de 2020 e aprovação das Contas 

Consolidadas de 2020 

 

Antes da aprovação do Relatório de Atividades, de acordo com o nº 3, artº. 46º dos Estatutos do 

IPCB, é necessário a emissão de um parecer dos Membros Cooptados do Conselho Geral. Os 

Conselheiros Externos assinaram um documento manifestando a concordância com o parecer 

emitido, com exceção do Conselheiro Luís Manuel Taborda Barata, que não esteve presente na 

reunião (Anexo 4). 
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O Presidente do IPCB referiu que as contas do IPCB, dos SAS e também as contas consolidadas 

foram aprovadas pelo fiscal único. No caso das contas do IPCB existe uma pequena reserva 

relacionada com o procedimento do IPCB de o reconhecimento dos rendimentos relacionados 

com verbas recebidas no âmbito de projetos financiados, aquando do recebimento, mesmo no 

caso de serem plurianuais, não sendo considerado o seu grau de execução à data de 

encerramento das contas anuais. O IPCB está a alterar o procedimento. 

De seguida apresentou os aspetos que considerou mais relevantes do relatório de atividades: 

 

 A estrutura do relatório incluí informação necessária à Revisão pela Gestão do Sistema 

de Gestão da Qualidade do IPCB, certificado pela norma ISO 9001:2015 

 Desempenho Institucional – Dos 22 objetivos, 15 foram plenamente concretizados, 7 

apresentaram uma taxa de concretização superior a 50%. Os objetivos dos processos do 

SGQ tiveram todos uma concretização plena.  

 Resultados de mecanismos de avaliação e melhoria  

 Serviços Académicos: 88,7% dos estudantes encontram-se satisfeitos (escala positiva 

4, 5 e 6) e 49% encontram-se muito ou totalmente satisfeitos (nível 5 e 6).  

 SAS – globalmente satisfeitos. Com exceção da Residência de Estudantes de Idanha-

a-Nova, a satisfação dos estudantes é superior a 4.  

 Satisfação dos colaboradores – é patente a satisfação com os vários níveis de 

liderança do IPCB. Genericamente a percentagem de respostas “4 - Satisfeito”, “5 – 

Muito Satisfeito” e “6 -Totalmente Satisfeito” supera os 70%. 

 A análise dos resultados apresentados permite concluir que a satisfação dos 

colaboradores da instituição, elementos-chave para o sucesso da missão do IPCB, é 

significativa. 

 Resultados das auditorias: O IPCB demonstrou capacidade para a manutenção da 

certificação do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com o referencial 

internacional ISO 9001. 

 Adequação dos recursos  

 Docentes:  

 no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos na 

Administração Pública foram resolvidas duas situações de dois Professor-Adjunto; 
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 ao abrigo do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 84/2019 de 28 de junho, foram 

submetidos para publicação em Diário da República, 6 procedimentos concursais 

para promoção à categoria de Professor Coordenador de 7 Professores Adjuntos 

do IPCB; 

 Um concurso para Professor Adjunto na área de Serviço Social;  

 Um concurso para Professor Adjunto na área de Fisiologia Clínica; 

 Um concurso para Professor Adjunto na área de Ciências Biomédicas 

Laboratoriais; 

 Beneficiaram de valorização remuneratória, por alteração obrigatória de 

posicionamento remuneratório, um total de 15 docentes. 

 Não docentes:  

 Foi aberto 1 procedimento concursal, no âmbito do programa de regularização 

extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública, para a categoria 

de Assistente Operacional; 

 Foi aberto 1 procedimento concursal para a categoria de Técnico Superior; 

 Foram contratados 5 Técnicos Superiores, com contrato de trabalho a termo 

certo, para a realização de tarefas no âmbito de projetos co-financiados;    

 Foi recrutado, através de processo de mobilidade inter serviços, um Assistente 

Técnico para exercer funções nos Serviços Financeiros e Patrimoniais – 

Aprovisionamento; 

 Serviços académicos: considerando todos os regimes de acesso, ingressaram no IPCB, no 

ano letivo 2020/2021, 1277 alunos (691 pelo CNA e concurso local e 586 pelos regimes 

de mudança de par/instituição/curso, maiores de 23 anos, titulares de curso superior, 

titulares de um curso de especialização tecnológica ou de um curso técnico superior 

profissional, regimes especiais e estudante internacional). 

 Serviços financeiros: em agosto de 2019 o IPCB submeteu à tutela uma proposta de 

orçamento para 2020 de EUR 22.069.427,00, aprovado pelos competentes órgãos do 

governo. Considerámos uma receita extraordinária de cerca de EUR 300.000 que não 

foi necessária. Em termos de execução tivemos uma receita de EUR 25.247.066,77 e uma 

despesa de EUR 23.751.604,50. De salientar que em 2020 foi efetuado o pagamento de 

encargos da caixa geral de aposentações de (CGA) relativos ao mês de novembro que 

não conseguimos pagar em 2019. 
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 Importa ainda referir que o saldo transitado de 2020 para 2021 foi de EUR 1.495.462,27. 

 Serviços de Ação Social: dos estudantes que apresentaram candidatura a bolsa de estudo 

em 2019/2020, 80% beneficiaram deste apoio social direto, valor que corresponde a 

cerca de 29% do total dos estudantes do IPCB. No letivo de 2019/2020 candidataram-

se ao apoio social de emergência 2 estudantes que receberam senhas de refeição. 

Relativamente às bolsas de colaboração, beneficiaram deste apoio um total de 52 

estudantes. Apoio aos estudantes no âmbito das competições promovidas pela Federação 

Académica do Desporto Universitário (FADU). 

 

O Presidente do IPCB sublinhou que o resultado muito positivo do desempenho institucional, e 

em particular do desempenho financeiro, se deve ao trabalho de toda uma equipa constituída 

pelos Vice-presidentes, Administradora, Diretores das Escolas e demais intervenientes, sendo de 

destacar a coordenação dos serviços. 

 

Intervenção do Conselheiro João Serrano: 

“O Conselheiro João Serrano, tendo por base a apreciação do relatório de atividades e contas 

de 2020 e o documento de contas consolidadas de 2020, felicitou o Presidente do IPCB e a sua 

equipa pelos bons resultados alcançados ao nível da execução orçamental. Regozijou-se pela 

saúde financeira da instituição após um período difícil e saudou algumas medidas que foram 

tomadas, tais como: a abertura de concursos internos com vista à promoção de docentes e não 

docentes nas suas carreiras, reforço dos SAS com vista ao apoio de estudantes carenciados, 

resolução de problemas relacionados com o PREVPAP, entre outros. Referiu que após a 

consolidação das contas é preciso dar prioridade a alguns problemas infraestruturais e de 

funcionalidade das unidades orgânicas mais antigas do IPCB, sem descurar as mais recentes.” 

 

Intervenção do Conselheiro Francisco Lucas: 

"Baseado no Relatório de Atividades 2020 que foi divulgado, e reconhecendo que apesar do 

IPCB ser uma  organização pública que, sempre que possível, não deve apresentar anualmente 

saldos de gerência negativos, tem que garantir uma atividade de cariz social importantíssima, 

solicito esclarecimentos para o facto de terem transitado no saldo de gerência de 2019 para 

2020 cerca de 380.000€ e cerca de 1.500.000€ no  saldo de 2020 para 2021,  quando apenas 
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constam 44.000€ em trabalhos de conservação e manutenção realizados  em 2020, apesar de 

continuarem a persistir graves deficiências de construção em vários edifícios do IPCB. 

Pelo mesmo motivo, solicito igualmente esclarecimentos relativamente aos Equipamentos (quer 

laboratoriais quer informáticos) adquiridos durante 2020, nomeadamente, para as várias 

Unidades Orgânicas do IPCB, tão necessários para garantir a qualidade de ensino ministrado, 

uma vez que nada consta no referido Relatório".    

 

Intervenção da Conselheira Virgínia Brunheta: 

"Na sequência das intervenções dos conselheiros João Serrano e Francisco Lucas, a Conselheira 

Virgínia Brunheta reforçou a necessidade de serem feitas melhorias nas infraestruturas das 

escolas mais antigas do IPCB, nomeadamente na ESE, à semelhança do que já foi feito na ESA. 

Referiu também a necessidade de haver um investimento nos equipamentos informáticos da ESE, 

que estão obsoletos, o que dificulta o trabalho dos docentes." 

 

O Presidente do IPCB agradeceu as manifestações de felicitação ao documento. Sublinhou que 

não pode haver saldos de gerência negativos, pode é haver despesa que transita para o ano 

seguinte. Confirmou que o IPCB teve em 2019 um saldo EUR 382.895,87 e recordou ao 

Conselheiro Francisco Lucas que, excecionalmente, e porque o IPCB não teve capacidade 

financeira, transitaram para 2020 os Encargos com Caixa Geral de Aposentações (CGA) de 

novembro de 2019 no valor de EUR 615.154,15. Numa situação normal, este pagamento teria sido 

efetuado no mês seguinte, em dezembro de 2019. Acontece que não é possível fazer 

pagamentos parciais. Os encargos da CGD de dezembro de 2019 esses, sim, foram pagos na data 

devida, em janeiro de 2020, mês seguinte. Quanto ao saldo de cerca de EUR 1.500.000 que 

transitou de 2020 para 2021, parte é para fazer face aos encargos com descontos de 

vencimentos e encargos patronais de dezembro de 2020. É algo que acontece sempre, os 

encargos de dezembro de 2021 também só serão pagos em janeiro de 2022. Quanto à proposta 

do Conselheiro Francisco Lucas de as contas serem apresentadas de considerando “as despesas 

no ano a que efetivamente dizem respeito”, o Presidente do IPCB rejeitou liminarmente a 

proposta pela mesma não cumprir as regras legais estipuladas, o que impediria que as contas 

fossem certificadas pelo Revisor Oficial de Contas. Quanto ao equipamento informático foi 

recentemente lançado um procedimento concursal para aquisição de material informático que 

incluí equipamento para a ESECB e ESTCB. Quanto a obras de requalificação, as situações estão 
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a ser analisadas e vai muito em breve ser lançado a empreitada para a cobertura de diversos 

edifícios da ESACB.        

O Relatório de Atividades e Contas de 2020 e das Contas Consolidadas de 2020 foi aprovado 

por unanimidade dos Conselheiros presentes, 24 votos. 

 

6. Aprovação da proposta de orçamento para 2022 

 

O Presidente do IPCB apresentou a proposta de orçamento para 2021 submetida no dia 19 de 

agosto tendo explicado o seu contexto. 

A Proposta de orçamento foi aprovada por unanimidade por presentes, 24 votos.  

 

7. Aprovação da integração do IPCB, de acordo com o estipulado no artigo 12º dos estatutos 

do IPCB, na:  

- Associação Portuguesa de Serviços Desportivos do Ensino Superior: associados fundadores. 

Após votação, foi a proposta aprovada por unanimidade dos presentes, 24 votos.  

 

- Associação de Desenvolvimento do Centro Académico Clínico das Beiras. 

Após votação, foi a proposta aprovada por unanimidade dos presentes, 24 votos.  

 

8. Outros Assuntos 

 

Foi solicitado ao Presidente do IPCB o envio da documentação enviada ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, à Secretaria-geral e à DGES acerca do assunto estatutos. 

 

O Presidente do IPCB referiu que fará chegar a informação, para que a mesma acompanhe a 

distribuição da ata da presente reunião, aos Senhores Conselheiros.   
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Intervenção do Conselheiro Francisco Rodrigues: 

“a) Solicitei a criação de um e-mail para o CG, evitando que as informações sobre este órgão 

sejam enviadas do e-mail da Secretária do Presidente, considerando que são órgãos diferentes e 

devem ser autónomos (naturalmente que pode ser a mesma Pessoa a gerir o processo, o e-mail 

é que deverá ser diferente); 

b) Solicitei a divulgação do link das atas pela Comunidade através do e-mail do Órgão.” 

 

O Presidente do IPCB referiu que tem sido sempre o secretariado da Presidência do IPCB a 

colaborar com o Conselho Geral e assim se manterá. 

 

O Conselheiro José Tribolet propôs que em futuras reuniões e sempre que se justifique, tendo 

em conta assuntos pertinentes e que tenham sido aprovados durante a reunião e seja necessária 

uma eventual deliberação para enviar posteriormente para qualquer entidade, seja aprovada 

uma minuta da ata da reunião, proposta a que nenhum conselheiro se opôs. 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata 

que foi aprovada eletronicamente com  

Votos a Favor – 24 

Abstenções – 0 

Votos Contra – 0 

que será assinada pelo Presidente do Conselho Geral e por mim que a secretariei.  

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO GERAL 

 

 

 

 

 

 

(Coronel José Augusto Rodrigues Alves) 

O SECRETÁRIO DO CONSELHO GERAL 

 

 

 

 

 

 

(Professor João Manuel Nunes Ventura) 
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