
 

Mod.IPCB.EX.04.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPCBRANCO 2020 06 08 01264 
 

 

 

 
 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Em resposta ao solicitado no vosso ofício 84/8º - CECJD/2020, de 25 de maio de 2020, vem, 

António Augusto Cabral Marques Fernandes, Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco 

(IPCB), apresentar pronúncia a V.Exa. sobre o conteúdo da petição N.º 40/XIV/1ª, designadamente, 

no contexto da proposta de reestruturação organizacional em curso no IPCB.  

Cabe, em primeiro lugar, realçar que o Presidente do IPCB não se identifica com a forma como a 

questão da reestruturação organizacional do IPCB é abordada na petição em referência. A proposta 

de reestruturação organizacional que o mesmo apresentou ao Conselho Geral tem como objetivo 

central promover uma mudança organizacional capaz de melhorar níveis de eficiência e eficácia, 

garantindo a articulação, transversalidade e complementaridade entre áreas do conhecimento e a 

otimização de recursos. De sublinhar que a proposta assenta num modelo de organização técnico-

científica que teve em consideração a classificação nacional das áreas de educação e formação 

(CNAEF), portaria n.º 256/2005, de 16 de março, e tem evoluído ao longo do tempo com a 

integração de contributos de diferentes origens.   

Sobre a proposta de reestruturação organizacional, há a esclarecer o seguinte: 

1. O tema da reestruturação organizacional do Instituto Politécnico de Castelo Branco foi abordado 

com detalhe no Programa de Ação submetido com a apresentação da candidatura a Presidente do 

IPCB por parte de António Augusto Cabral Marques Fernandes, eleito Presidente no dia 22 de 

fevereiro de 2018 e no exercício do cargo desde o dia 10 de maio de 2018 até à presente data.   
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2. Posteriormente, no Plano Estratégico do IPCB para o quadriénio 2019 – 2022 (mandato do 

Presidente), aprovado em reunião do Conselho Geral realizada no dia 08 de janeiro de 2019, com 

dezassete votos a favor e uma abstenção, consta, no âmbito da dimensão transversal “Governação, 

gestão e estrutura organizacional”, e no contexto da linha de orientação estratégica para esta 

dimensão, que “considera-se fundamental a implementação de um modelo que permita gerir 

eficazmente os recursos existentes e a afetação criteriosa dos mesmos. No imediato, a 

reestruturação organizacional da Instituição deverá constituir-se com uma importante linha de 

orientação estratégica, pelo que deverá ser realizada e apresentada ao Conselho Geral, uma reflexão 

sobre as potenciais melhorias de eficácia e eficiência resultantes de associações ou fusões entre 

Escolas do IPCB”. Como objetivo institucional pode ler-se no Plano Estratégico “promover a 

reestruturação do IPCB”. 

3. No plano de Atividades para o ano 2019, aprovado em reunião do Conselho Geral realizada no dia 

08 de janeiro de 2019, com dezassete votos a favor e uma abstenção, consta, o objetivo de 

promover a reestruturação organizacional do IPCB, concretizado através da medida “elaboração de 

uma proposta de reestruturação organizacional do IPCB”, da responsabilidade do Presidente do 

IPCB.  

4. No dia 28 de março de 2019, através do despacho 29/19, o Presidente do IPCB nomeou uma Equipa 

de Trabalho para a Elaboração de uma Proposta de Reestruturação Organizacional do IPCB com a 

integração de elementos de todas as Escolas do IPCB. 

5. Após um longo trabalho de diagnóstico, definição de estratégica metodológica para a elaboração da 

proposta, elaboração da proposta e identificação de cenários possíveis para a reestruturação 

organizacional, o Presidente do IPCB e a Equipa de Trabalho, apresentaram a proposta em várias 

sessões realizadas na Instituição: reunião com os Diretores das Escolas e Presidentes dos Conselhos 

Técnico-científicos; reunião com os elementos do Conselho Coordenador da Investigação (CCI) do 

IPCB; sessões públicas abertas a toda a comunidade académica realizadas nas 6 Escolas do IPCB. Nas 

sessões realizadas foi possível recolher um conjunto de sugestões e contributos, posteriormente 

incluídos no documento. 
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6. A proposta elaborada pela Equipa de Trabalho, visa, fundamentalmente, uma reestruturação 

organizacional do IPCB permitindo: a) reforçar a massa crítica para a criação de grupos (fortes) de 

investigação e de formação, em áreas estratégicas determinantes para o IPCB; b) garantir a 

articulação entre a multidisciplinaridade e a existência de áreas fortes de formação e de investigação, 

respeitando a identidade de cada uma; c) otimizar a gestão de recursos (humanos, materiais e físicos). 

Simultaneamente à restruturação organizacional prevê-se a adoção de estruturas administrativas 

menos hierarquizadas, mais simples e flexíveis, baseadas em modelos que permitam a 

responsabilização pela obtenção de resultados. A proposta de reestruturação organizacional teve 

como ponto de partida o diagnóstico do IPCB no contexto da atual organização cientifico-

pedagógica, da procura por novos estudantes e das restrições orçamentais. Foram identificados 

aspetos internos relacionados com o funcionamento da Instituição suscetíveis de melhoria dos níveis 

de eficiência e eficácia organizacional, garantindo a articulação, transversalidade e 

complementaridade entre áreas do conhecimento e a otimização de recursos. 

7. No dia 18 de setembro de 2019 foi apresentada a proposta de reestruturação organizacional do IPCB 

ao Conselho Geral, sugerindo a constituição de 9 novos departamentos transversais a toda a 

instituição, cada um deles concentrando uma ou mais áreas de conhecimento de acordo com a 

Classificação Nacional de Áreas de Educação e Formação (CNAEF). A proposta sugeria também a 

possibilidade de associação desses departamentos visando a criação de novas Escolas no IPCB. 

Foram apresentados 6 diferentes possibilidades de associação (arranjos organizacionais) dos 

departamentos, ou seja, 6 cenários diferentes: 4 cenários propostos pela Equipa de Trabalho que 

realizou o estudo e 2 cenários adicionais construídos a partir dos contributos decorrentes da 

apresentação do trabalho aos Diretores das Escolas, aos Presidentes dos Conselhos Técnico-

científicos, aos elementos do Conselho Coordenador da Investigação (CCI) e a toda a comunidade 

académica. “A proposta de reestruturação organizacional teve um acolhimento positivo e suscitou 

um debate abrangente e profícuo, onde os conselheiros reconheceram a necessidade de promover 

a reestruturação organizacional do IPCB” (extrato da ata da reunião do Conselho Geral realizada no 

dia 18 de setembro de 2019). Os conselheiros formularam sugestões para os próximos passos e 

recomendaram que o Presidente do IPCB diligenciasse para se proceder ao aprofundamento e 

consolidação da proposta de reestruturação, beneficiando dos contributos do debate promovido. 

Ficou decidido ainda na reunião ocorrida no dia 18 de setembro que o aprofundamento da proposta 

deveria ser realizado tendo em consideração o cenário A (arranjo dos 9 departamentos em 4 novas 

escolas).  
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8. No dia 02 de dezembro, em reunião do Conselho Geral do IPCB, perante os dados adicionais 

apresentados e discutidos, os conselheiros aprovaram que o Presidente do IPCB deverá diligenciar 

para que se proceda à implementação da proposta de reestruturação organizacional do IPCB 

refletida no Cenário A, visando a constituição de 9 departamentos e a organização em 4 novas 

Escolas, conforme referido no documento apresentado ao Conselho Geral. Foi ainda deliberado que 

o desenvolvimento e o aprofundamento da reestruturação organizacional deverão incluir os 

contributos propostos no debate e ter subjacente a articulação e a participação de todos os órgãos 

estatutários do IPCB. Segundo os princípios estratégicos subjacentes ao cenário A, as 4 novas escolas 

terão, genericamente, as seguintes valências: “Artes Aplicadas e Educação”; “Saúde e Desporto”; 

“Tecnologia e Ciências Agrárias”; “Informática e Gestão”.  

9. Tudo indica que a reestruturação organizacional do IPCB promova a conceção e o desenvolvimento 

de novas ofertas formativas alinhadas com as novas Escolas e que responda às atuais necessidades 

da sociedade. Dos novos arranjos são esperados ganhos de atratividade pela especificidade e 

natureza inovadora dessas formações. Reforçar a ligação ao tecido empresarial e institucional 

mantém-se como uma importante orientação estratégica, sendo essencial apostar em iniciativas 

conjuntas geradoras de especialização tanto no contexto do ensino e investigação como da 

prestação de serviços que melhorem a dinâmica de atração, captação e fixação de jovens e técnicos 

qualificados na região. 

10. As áreas de formação que atualmente funcionam em Idanha-a-Nova constituirão um dos 9 

Departamentos, que abarcará as áreas das ciências empresariais e jurídicas. A associação deste novo 

departamento com o novo departamento de Informática constituirá uma nova Escola do IPCB, Escola 

de “Informática e Gestão”. Esta associação reforçará e valorizará a conceção e o desenvolvimento 

de novas ofertas formativas alinhadas com a nova Escola. É de esperar que novas formações 

relacionadas com temas emergentes da gestão e das tecnologias da informação possam surgir, 

reforçando o impacto do IPCB, e particularmente desta nova Escola, no território. 

11.  Pretende-se, acima de tudo, repensar o IPCB e aproveitar o efeito sinergético resultante da 

associação de áreas afins presentemente afastadas, com melhoria ao nível da formulação de novas 

propostas de formação e ganhos de atratividade. Por outro lado, maior dimensão (escala) em cada 

departamento, e consequentemente em cada uma das novas Escolas, permite definir estratégias 

próprias e capacitar a Instituição para o futuro, reforçando a sua afirmação no panorama nacional e 

internacional, e permitindo que o IPCB faça o seu próprio caminho definindo a sua estratégia. 
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12. No dia 28 de maio de 2020, em reunião do Conselho Geral do IPCB, foram analisadas as pronúncias 

que o Presidente do IPCB solicitou aos órgãos estatutários do IPCB, conforme ficou mandatado pelo 

Conselho Geral na reunião ocorrida no dia 02 de dezembro. Foram analisadas 19 pronúncias: 6 

pronúncias dos conselhos técnico científicos (uma por Escola); 6 pronúncias dos diretores das Escolas 

(uma por Escola); 6 pronúncias dos conselhos de representantes das Escolas (uma por Escola); 1 

pronúncia do Conselho de Coordenação Académica. 

 

Pelo exposto, o Presidente do IPCB não pode deixar de se manifestar contra o conteúdo da petição, 

reiterando que o processo de reestruturação organizacional em curso no IPCB, e em discussão no 

Conselho Geral do IPCB, tem evoluído dentro do escrupuloso cumprimento dos seus Estatutos.  

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

  
 

 

 

O PRESIDENTE 
 

Prof. Doutor António Marques Fernandes 
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