
 

 

Moção  

Revisão Estatutária – Instituto Politécnico de Castelo Branco  

Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova 

 

No passado mês de Agosto foi indeferida a homologação dos novos Estatutos do Instituto 

Politécnico de Castelo Branco, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino superior.   

Importa referir que a Direção-Geral do Ensino Superior, defende que tem sido construído um 

caminho de forma a tornar os territórios de baixa densidade mais atrativos e coesos, situação 

que não se reflete na referida revisão estatutária.  

No dia 10 de setembro, o município de Idanha-a-Nova, tendo conhecimento da comunicação de 

não homologação dos novos estatutos apresentados pelo IPCB, e da indicação do Sr. Ministro 

nos termos dessa comunicação, “que a revisão estatutária deve refletir adequadamente a 

missão do IPCB, no quadro do papel dos Institutos Politécnicos, no Desenvolvimento dos 

Territórios e na Coesão Territorial, garantindo um Ensino Superior de proximidade, em 

colaboração com os principais atores e em articulação com os Municípios da Região” remeteu 

ao Sr. Presidente do IPCB, um ofício demonstrando toda a sua disponibilidade para colaborar na 

revisão dos Estatutos em curso, para que, juntamente com as demais entidades intervenientes, 

possa ser trilhado um caminho sustentável para o IPCB e para a Região . 

Estamos no mês de Dezembro e até ao dia de hoje, a CMIN e a presente Assembleia Municipal, 

não tem conhecimento de como se encontra a Revisão Estatutária do IPCB, não sabemos se a 

mesma ainda se encontra em elaboração, ou se já foi remetida ao Ministério competente, nem 

é conhecida por parte do IPCB, qualquer resposta à disponibilidade manifestada pelo Município 

de Idanha-a-Nova. 

Assim, vem esta Moção propor que a Assembleia Municipal de Idanha-a-Nova, reitere, sem 

reservas, a continuidade da Sede e Autonomia Administrativa, Científica e Pedagógica da Escola 

Superior de Gestão em Idanha-a-Nova, se solidarize com o Município de Idanha-a-Nova para ser 

chamado a participar no processo de Revisão dos Estatutos do IPCB, conforme indicação 

expressa do Sr. Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior e questione, o Senhor 

Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco sobre a situação atual dos trabalhos da 

Revisão Estatutária e se aceita a colaboração do Município de Idanha-a-Nova, nos referidos 

trabalhos?  

 


