
1. Reestruturação organizacional como um 

todo (extinção das atuais UO e criação de 4 

novas OU)

2. Proposta de designação 

dos Departamentos

3. Proposta de afetação dos 

docentes aos 

Departamentos 

4. Proposta de designação das 

Escolas

ESACB Anexo 1

Ausência de pronúncia nos termos 

solicitados. O CTC da ESACB eleborou uma 

pronúncia em reunião realizada no dia 19 

de dezembro, que manteve, apesar da 

apresentação e dos esclarecimentos 

prestados na reunião do dia 06 de janeiro. 

O CTC é desfavorável à reestruturação 

organizacional e alega que os órgãos 

estatutários foram excluídos da discussão

Ausência de pronúncia nos 

termos solicitados

Ausência de pronúncia nos 

termos solicitados

Ausência de pronúncia nos 

termos solicitados

ESALD Anexo 2

Aprovada com 11 votos a favor e 4 votos 

contra a proposta de reestruturação 

organizacional de extinção das atuais 6 UO 

e criação de 4 novas UO

Aprovada com 8 votos a 

proposta de "Departamento 

de Ciências da Saúde". 

Outras duas propostas de 

designação obtiveram 3 e 4 

votos, respetivamente 

Aprovada por unanimidade 

a proposta de afetação dos 

docentes ao "Departamento 

de Ciências da Saúde"

Aprovada por unanimidade a 

proposta "Escola Superior de 

Saúde Dr. Lopes Dias"

ESART Anexo 3

Na primeira reunião: 12 votos contra, 1 

voto a favor e 1 abstenção. Na segunda 

reunião 5 votos a favor da reestruturação 

organizcional

Não se pronunciou por 

considerar que a 

reestruturação 

organizacional ainda não 

está aprovada

Não se pronunciou por 

considerar que a 

reestruturação 

organizacional ainda não 

está aprovada

Os Conselheiros que se 

manifestaram favoráveis à 

reestruturação organizacional 

são de opinião que o nome da 

ESART não deve mudar

ESECB Anexo 4

Sobre o processo considera que deveria ter 

havido uma maior participação dos órgãos 

e envolvimento de todos os recursos 

humanos. Quanto à proposta considera 

que não existem argumentos claros de 

melhoria. (12 conselheiros presentes na 

reunião: 8 votos a favor, 1 contra e 3 

abstenções ao parecer emitido pelo órgão). 

O conselheiro João Serrano (diretor da 

ESECB) votou contra por não se rever em 

algumas afirmações do documento

O CTC discorda da 

organização departamental 

proposta. Deveriam ter sido 

usadas outras classificações 

para a constituição dos 

departamentos de modo a 

representar os percursos de 

formação dos docentes e 

suas áreas.

Não se pronunciou Não se pronunciou

ESGIN Anexo 5

O CTC considera, por unanimidade, que 

existe uma necessidade clara de 

reorganização do funcionamento do IPCB, 

tanto por razões de ordem interna como 

por razões de ordem externa. Algumas 

reflexões sobre o fuunionamento ou não 

do ensino superior em Idanha a Nova.

O CTC propõe por 

unanimidade a designação 

de "Departamento de 

Ciências Empresariais, 

Jurídicas e de Turismo". 

Sugere que a área da 

Estatística deveria ficar 

ligada a este Departamento

Concordância com a 

proposta de afetação dos 

docentes. Sugere que os 

docentes de Estatística 

sejam afetos ao 

departamento de Ciências 

Empresariais, Júridicas e 

Turismo

Inexistência de proposta 

consensual. Várias propostas 

sugeridas pelos conselheiros 

(Escola Superior de Ciências 

Empresariais e 

Computacionais; Escola 

Superior de Ciências Jurídico-

Empresariais e de Informática; 

Escola Superior de Ciências 

Empresariais, Jurídicas e 

Computacionais; Escola 

Superior de Gestão e 

Informática)

ESTCB Anexo 6

O CTC entende, por unanimidade, a 

necessidade de reestruturação 

organizacional do IPCB; Pronuncia-se no 

entanto de forma desfavorável à proposta 

em análise (cenário A). (recorde-se que em 

junho de 2019, aquando da apresentação 

do estudo nas Escolas para recolha de 

contributos, o CTC da ESTCB apresentou 

uma proposta de arranjo organizacional 

(propota E - extinção das atuais 6 Escolas e 

criação de 3 novas Escolas) 

Aprovada por unanimidade 

a proposta de 

"Departamento de Ciências 

e Engenharias; Approvada 

com 11 votos a favor e 7 

votos contra a proposta de 

"Departamento de 

Engenharia  Informática

O CTC não se opõe (por 

unanimidade) à afetação 

dos docentes tanto no caso 

do Departamento de 

Informática como no caso 

do Departamento de 

Ciências e Engenharia

Aprovada (16 votos a favor e 2 

votos contra) a proposta de 

"Escola Superior de Ciências 

Informáticas e Gestão de 

Negócios; Aprovada (16 votos a 

favor e 2 votos contra) a 

proposta de  Escola Superior de  

Ciências  e  Tecnologia

ESACB Anexo 7
Opinião negativa da proposta de 

reestruturação organizacional, como um 

todo

Nada a opor aos 9 

Departamentos e à sua 

designação;  O 

Departamento de 

Informática deverá ser 

mantido no âmbito de uma 

Escola de Engenharia. 

Considera que a solução 

proposta na reestruturação 

encontra paralelismos com 

outras instituições, mas é 

muito mais frequente a 

associação com as 

tecnologias.

Nada a opor
Propõe "Escola Superior Agrária 

e Tecnologia

ESALD Anexo 8

Entende que a reorganização do IPCB se 

tornou inevitável. A junção na mesma 

escola de cursos relacionados com a Saúde 

e o Desporto parece lógica e adequada pela 

afinidade das duas áreas. 

Nada a opor quanto aos 9 

Departamentos e respetiva 

designação

Sem pronúncia

Propõe "Escola Superior de 

Saúde Dr. Lopes Dias - ESALD - 

Health School"

ESART Anexo 9 "Sim" à reestruturação organizacional

Propõe "Departamento de 

Música" em lugar de 

"Departamento de Artes do 

Espetáculo"; Concorda com 

"Departamento de Design e 

Audiovisuais"

Já se tinha pronunciado 

anteriormente sobre a 

alteração da afetação de 

dois docentes, (alteração 

entretanto efetuada)

Propõe "ESARTE - Escola 

Superior de Artes e Ensino"

ESECB Anexo 10

Concorda com a necessidade de 

reestruturação organizacional. Concorda 

com o funcionamento institucional 

organizado por nove departamentos

Concorda com a designação 

de "Departamento de 

Educação e Ciências 

Sociais"; Propõe a 

designação de 

"Departamento de Ciências 

do Desporto e da 

Motricidade"

Deixa ao critério dos órgãos

 Propõe "Escola Superior de 

Educação e Artes (com 

oacrónimo ESEART; Propõe 

"Escola Superior de Desporto e 

Saúde Dr. Lopes Dias (com o 

acrónimo ESDSALD)

ESGIN Anexo 11

Entende fazer sentido pensar numa 

reestruturação da Instituição; 

Considerando a proposta em discussão 

prevê a extinção das atuais 6 UO e a criação 

de 4 novas escolas, entende a direção que 

uma das 4 Escolas deverá ser fixada em 

Idanha a Nova, de forma a garantir a 

continuidade do ensino superior em 

Idanha a Nova

Favorável, de um modo 

global, à designação dos 9 

departamentos. Propõe 

"Departamento de Ciências 

Empresariais, Jurídicas e 

Turismo" 

Nada a opor
Propõe "Escola Superior de 

Negócios e Informática"

ESTCB Anexo 12
Entende a reestruturação organizacional 

como necessária

 Opinião favorável quanto 

aos departamentos 

propostos. 

Deixa ao critério dos órgãos Deixa ao critério dos órgãos

ESACB Anexo 13

Pronúnucia desfavorável quanto à 

aprovação da proposta de reestruturação 

por não estar demonstrada a sua 

viabilidade

Parecer favorável à criação 

dos departamentos que 

segue a lógica de medidas já 

implementadas com vista à 

otimização na distribuição 

de serviço docente. 

Manifesta reservas 

relativamente à 

concentração dos docentes 

de um departamento num 

único local (mas tal não está 

previsto)

Não se pronunciou

Desfavorável quanto à criação 

de 4 novas escolas; propõe 

"Escola Superior Agrária e de 

Tecnologia"

ESALD Anexo 14
Aprovada (11 votos a favor e 1 voto contra) 

a proposta de reestruturação 

organizacional

Aprovada  (10 votos a favor) 

a proposta de 

"Departamento de Ciências 

da Saúde". Outras duas 

propostas de designação 

obtiveram 1 e 0 votos, 

respetivamente 

Não se pronunciou

Aprovada (10 votos a favor e 1 

abstenção) a proposta de 

"Escola Superior de Saúde Dr. 

Lopes Dias"

ESART Anexo 15

Os conselheiros concordam, por 

unanimidade, com a necessidade de se 

promover uma reestruturação 

organizacional. Alguns concordam com a 

proposta apresentada e outros discordam.

Não se pronunciou Não se pronunciou

Manter a sigla ESART (parecer 

de alguns conselheiros). O 

Conselho de Representantes, 

como um todo, não se 

manifestou

ESECB Anexo 16

Ausência de pronúncia nos termos 

solicitados. O CR da ESECB elaborou a 

pronúncia em reunião realizada no dia 16 

de dezembro. O CR apresentou o resultado 

da reflexão

Não se pronunciou Não se pronunciou

Propõe "Escola Superior de 

Educação e Artes Aplicadas 

(ESEART)

ESGIN Anexo 17

Manifestação favorável, por unanimidade, 

ao processo de reestruturação 

organizacional; considera que em especial 

em Idanha a Nova, a necessidade de um 

plano de investimento crucial para facilitar 

e auxiliar uma perspetiva de 

desenvolvimento, sem exigência de sedear 

uma das Escolas em Idanha a Nova. 

Considera que poderá ser equacionado o 

funcionamento das formações nas áreas 

jurídicas e de gestão em Castelo Branco e 

as formações nas áreas de Turismo, 

Hotelaria e Restauração em Idanha a Nova

Propõe "Departamento de 

Ciências Empresariais, 

Jurídicas e de Turismo"

Não se pronunciou

Considera que a expressão 

"Gestão de Negócios" poderá 

ser redutora; deverão constar 

as componentes empresariais e 

jurídicas  

ESTCB Anexo 18

Aprovada, por unanimidade, a proposta de 

reestruturação organizacional como um 

todo (extinção das atuais UO e criação de 4 

novas UO)

Não se pronunciou Não se pronunciou

Propôe "Escola Superior de 

Ciências, Tecnologias e 

Inovação Territorial"

Aenxo 19Conselho de Coordenação Académica
Os conselheiros manifestaram-se conforme consta em ata, tendo alguns remetido para pronuncia antes produzida no contexto do 

orgão a que pertecem ou que presidem.

A informação contida no quadro seguinte pretende fazer uma síntese das pronúncias recebidas, mas não dispensa a leitura 

integral da pronúncia elaborada por cada órgão.  

Conselho Técnico - 

Científico

Diretor

Conselho de 

Representantes


