
 

 

CONSELHO GERAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO 
ATA de Tomada de posse dos Membros Cooptados  

 
Aos catorze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas quinze horas, reuniram no Auditório 

Coménius dos Serviços Centrais e da Presidência do Instituto Politécnico de Castelo Branco, os 

Conselheiros já empossados e as personalidades Cooptadas para o Conselho Geral. Estiveram ausentes 

sem justificação os representantes dos Estudantes, Tomé Filipe Prezado Madeira e Ana Luísa Ladeira 

Figueiredo (Anexo 1).   A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto único – Tomada de posse das personalidades cooptadas 

 

Ponto único – O Presidente do Conselho Geral deu as boas-vindas aos Conselheiros e aos Membros 

Cooptados, tendo igualmente cumprimentado o Presidente do IPCB.  

 

De seguida o Presidente do IPCB cumprimentou o Presidente do Conselho Geral, agradecendo a 

disponibilidade para presidir à reunião de acordo com o Regulamento de eleição e cooptação dos 

membros do Conselho Geral. Cumprimentou todos os Conselheiros e ainda de uma forma mais pessoal 

todos os Membros Cooptados para o Conselho Geral, agradecendo a disponibilidade de todos e 

manifestou também a sua disponibilidade para trabalhar de uma forma profícua com o Conselho Geral. 

Referindo ser a última reunião em que está presente em conjunto com o Presidente do CG, aproveitou 

para cumprimentar e agradecer ao Professor Doutor Vítor Santos toda a disponibilidade, empenho e 

dedicação que manifestou durante o mandato em que presidiu ao CG, bem como a amizade que ficou 

deste tempo. 

 

O Presidente do Conselho Geral propôs que um elemento do GCII do IPCB apresentasse as notas 

biográficas dos Membros Cooptados, para um melhor conhecimento de todos. 

 

O Presidente cessante do Conselho Geral do IPCB, Professor Doutor Vítor Manuel da Silva Santos, deu 

posse aos membros cooptados presentes, Sérgio Filipe Gonçalves Bento, José Augusto Rodrigues Alves, 

Luís Manuel Taborda Barata, José Manuel Salvador Tribolet, Luís Manuel dos Santos Correia, Maria 

Eugénia Monteiro André e Vera Lúcia Tiago Nunes. (Anexo 2). 

 

O Presidente do CG tomou da palavra cumprimentando os Conselheiros empossados, desejando um 

mandato profícuo, de trabalho eficaz e eficiente, referindo o papel do CG e a diversidade que resulta da 



 

 

presença de elementos oriundos de várias origens e com uma abertura a opiniões diversas, o que 

contribuirá para melhorar a tomada de decisões que fazem parte das competências deste órgão.  

Aproveitou também para deixar três notas pessoais, nomeadamente para o Secretário do CG, Conselheiro 

João Ventura, para o Vice-Presidente do CG, Conselheiro Luís Correia e, como não podia deixar de ser, 

para o Presidente do IPCB, Professor Doutor António Fernandes, pela sua disponibilidade e apoio que 

permitiu uma atuação eficaz por parte do CG. 

 

A ata foi posteriormente colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes. 

 

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

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

 

O Presidente do Conselho Geral 

(Professor Doutor Vítor Manuel da Silva Santos) 

O Secretário 

(João Manuel Nunes Ventura) 
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