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mento não temos solução,
a não ser que nos aumentem o número de vagas, o
que é uma situação delicada porque o Governo, nos
últimos anos, não tem permitido que isso aconteça.

“NÓS TEMOS UM
“BOOM” DE ALUNOS
MUITO GRANDE”
Não vos aumentam as vagas nem o financiamento.
Continua a ser um problema. Temos batalhado bastante, o anterior presidente também pugnava muito
por isso, mas tem sido difícil. O que eu penso é que
o IPCA está bem, mal estão os outros.

Maria José Fernandes, presidente do IPCA

“Tivéssemos nós autorização
do Governo para abrir mais vagas”
ZITA FONSECA
zitafonseca@jornaldebarcelos.com.pt

É presidente do IPCA
desde Julho deste ano,
cargo para o qual foi
eleita, sem opositores,
na sequência da saída antecipada de João
Carvalho por razões de
saúde. Admite que este era um cargo que estava nos seus horizontes vir a ocupar, mas
em circunstâncias normais. Lidera uma instituição em franco crescimento e com estabilidade financeira. A
consolidação da Escola-Hotel, em Guimarães, a conclusão do
campus e a expansão a
Esposende e Famalicão
são as prioridades até
2021. Quando chegar

o momento de abandonar as funções, quer
ter a convicção de que
esteve ali “em benefício da instituição”.
O IPCA preencheu quase todas as vagas na primeira fase do concurso
de acesso ao ensino superior e as restantes na segunda fase. Está “empatado” com o Politécnico
de Lisboa. São os únicos
que não têm cursos desertos ou com lugares por
preencher.
De facto, correu tudo muito bem. Pelas nossas contas, entraram 833 alunos
nas duas fases - batemos
todos os recordes - e também entraram 560 nos
TESP [Cursos Técnicos Superiores Profissionais]. Este ano temos mais de 1.300
novos alunos. Foi o pleno. No concurso nacional

de acesso, o IPCA tem tido
sempre boas colocações.
Este ano também houve,
em termos nacionais, um
aumento de alunos. Foi a
primeira vez, desde 2009,
que houve mais candidatos do que vagas. No IPCA,
nesta segunda fase concorreram 1.700 pessoas às
80 e tal vagas que tínhamos. Há uma procura efectiva do IPCA nas suas áreas todas.
São candidatos da região,
sobretudo?
Temos muitos candidatos de Braga e de Barcelos, mas a aluna com nota
mais alta no curso de Design é de Mirandela e o IPCA foi a sua primeira opção. E porquê? Temos feito uma aposta na divulgação dos cursos e não nos
centramos só na região.
Naturalmente,
respon-

demos primeiro a região,
mas também vamos buscar muitos candidatos fora. Porquê? Pela firmação
das áreas e isso é uma coisa que queremos que continue. Queremos ser referência nas áreas que ministramos e temos muitas
pessoas de fora que querem o IPCA por ser o IPCA. Também já temos um
campus atractivo, que oferece muitas condições: está a construir-se a biblioteca e o espaço da Escola
Superior de Tecnologia, o
design há-de ser no centro
da cidade e temos bastante reconhecimento nestas
áreas. Claro que o grande
desafio deste mandato - e
falei com o sr. presidente
da Câmara de Guimarães
há dias - é a Escola-Hotel.
Há cursos em que o IPCA
claramente está a conso-

lidar a sua posição como
é o caso do design, os jogos digitais e a Solicitadoria.
E tivéssemos nós autorização do Governo para abrir
mais vagas. É uma das coisas que vamos tentar reclamar porque percebemos que se tivéssemos
mais vagas, mais alunos
colocaríamos. Não é só pela perspectiva de ter mais
alunos, nós queremos é
que os alunos - e isso é um
desígnio - estejam satisfeitos e entrem nas instituições que querem. O Governo todos os anos publica
um despacho que limita as
vagas. Para abrir mais cursos em design ou em jogos digitais, e eu sei que há
procura, temos de tirar a
outro curso e esse é o problema. Se todos encheram
a 100%, onde é que eu vou
buscar vagas? Neste mo-

Está a dizer que o IPCA
recebe o suficiente e os
outros mais do que deviam?
Não. O problema é que o
IPCA é a instituição mais
nova. As instituições foram crescendo e têm uma
estrutura fixa que é o que
faz com que o dinheiro
que recebem seja necessário para a manter. O problema é que o financiamento era feito com base
no número de alunos e isto depois mudou. Nós temos um “boom” de alunos muito grande, só que
o financiamento não está
a corresponder a este aumento. O ministro já disse
que não vai tirar a uns para
dar a outros. Eu acho que
até podia fazer isso em alguns sítios.
Temos politécnicos com
falta de alunos.
No interior todo. Não tem
a ver com a qualidade de
ensino, mas com a opção dos alunos que preferem instituições que estão mais no litoral. Por regra, o aluno do litoral não
quer ir para o interior e há
o do interior que, se tiver
condições, também vem.
Há um problema grande que tem a ver com esta questão. O interior não
tem alunos, mas tem as
estruturas e tem de pagar
às pessoas e não é fácil diminuir às estruturas fixas
porque estamos a falar de
administração pública.
Durante anos falou-se
regularmente na integração do IPCA na Universidade do Minho...
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Isso foi uma nuvem que tivemos aqui durante muitos anos. Eu era directora
da Escola de Gestão quando começou esse problema.
Acho que já ninguém
pondera isso, mas agora há outra corrente: vemos os politécnicos a reivindicar a possibilidade
e ministrarem cursos de
doutoramento. Qual é a
vantagem de oferecerem
o mesmo que as universidades?
Não considero que seja
oferecer o mesmo. Foi uma
coisa que aconteceu com
os mestrados. Há poucos anos não oferecíamos
mestrados. O que se pretende é que haja uma formação profissional mais
aplicada. A haver doutoramentos no politécnico,
seria nessa perspectiva.
Se pensar no que o IPCA
tem em termos de “know-how”, de docentes formados, de equipamentos e
da investigação que já faz,
por que não há-de fazer
doutoramentos se já reúne as condições em termos
do que é a investigação e
dos critérios necessários?
Acho que o que os politécnicos pretendem são doutoramentos direccionados
para as empresas. Ou seja,
mais investigação aplicada e eu acho que isso, nós
podíamos fazer. Temos um
doutoramento em colaboração com a Universidade de Aveiro, que tem uma
escola politécnica. Há um
doutoramento em contabilidade que começou há
dias em que o IPCA é parceiro, mas, depois, não é
parceiro efectivo porque
a lei não permite. Não podemos conferir o grau [de
doutor], mas Aveiro precisou de nós.
Precisou, porque são um
centro avançado nessa
área.
Exactamente! E temos
muita gente, muita investigação e muitos doutorados nesta área. Então por
que é que no design e nos
jogos digitais, por exemplo, não podia acontecer
isso? Acho que passará por
aí o desenvolvimento. O
CCISP [Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos] tem
essa vontade e também
defendemos isso. Se isso
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fosse permitido teríamos
possibilidade de fazer alguns doutoramentos. Nós
temos empresas, projectos
de investigação, trabalhamos com as empresas da
região e internacionais em
projectos concretos. O que
é que acontece? Temos de
ir buscar bolseiros que depois têm de ir para as universidades porque não podemos dar o grau. O que
falta mesmo é o grau. Os
meios, o conhecimento e
a vontade estão instalados.

projecto Alumni para fazer
o acompanhamento permanente dos nossos diplomados, desde o primeiro aluno. Hoje [entrevista gravada no dia 6 de Outubro], celebra-se aqui os
21 anos da Escola de Gestão. Vamos receber ao fim
do dia os alunos que entraram nesse ano. Tentamos estar sempre junto
dos ex-alunos e fomentar
e divulgar oportunidade
de emprego, temos os projectos de empreendedoris-
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director de curso disse-me
esta semana que não tem
pessoas para as empresas.
A economia renasceu e estão a ser absorvidos. Na
área da tecnologia, claramente, não há desemprego. Onde é que há uma taxa de desemprego maior?
É na solicitadoria. Os formados nas áreas do design também respondem
muito às necessidades das
empresas. Se me perguntar onde é que crescemos
muito no último ano, di-
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obras no IPCA eram sempre muito rápidas, mas
esta parece estar a ser
mais demorada.
Sofreu um atraso, mas ainda está dentro do cronograma. O empreiteiro continua a dizer que vai acabar no prazo que é Março.
O mercado da construção já não está como há
um ano e os empreiteiros
têm muita dificuldade em
arranjar pessoas. Como
sabe, foi ano de eleições
autárquicas com muitas
obras em muitos lados e
eles não conseguem responder. Mas, ainda na semana passada nos garantiu que vai estar pronto.
A adaptação da antiga
Gonçalo Pereira para a
Escola Superior de Design também está a tardar.
Lançámos um concurso,
concorreram quatro empreiteiros, mas nenhum
deles avançou. Já lançámos novo concurso em
Julho. Está a atrasar e não
tem a ver connosco, tem
a ver com as circunstâncias. O que os empreiteiros
nos disseram é que não tinham capacidade. Houve muita obra municipal e
eles não conseguiram responder.

“O PROFESSOR
JOÃO CARVALHO
PERMITIU QUE NÓS
TIVÉSSEMOS UMA
CARREIRA E FEZNOS ACREDITAR
QUE SOMOS
UMA ESCOLA DE
REFERÊNCIA”

O IPCA tem dados sobre a
taxa de empregabilidade
dos alunos que formou?
Há um indicador enviado
pelo Ministério anualmente, que tem algumas deficiências porque é calculado com base nos inscritos
no Centro de Emprego. Há
muitas pessoas desempregadas que não estão inscritas e também há muitas que estão empregadas e continuam inscritas.
O que temos vindo a fazer é tentar acompanhar
os nossos alunos através
do Gabinete de Emprego
e Empreendedorismo e do

mo e um conjunto de actividades na perspectiva de
os acompanhar e voltar a
trazê-los à escola, porque
a formação é contínua. Temos mestrados de gestão e
de design completamente
cheios com muitos ex-alunos que querem continuar
a estudar no IPCA.
Quais são as áreas em que
há menos desemprego?
Em tudo o que tem a ver
com as tecnologias. Neste
momento, temos problemas porque não conseguimos arranjar pessoas na
área da informática. Um

go-lhe que tem a ver com
os projectos, com a ligação
do IPCA às empresas. Um
dos paradigmas é o envolvimento dos alunos nesses
mesmo projectos.

A MINHA
PERSPECTIVA ERA
NO PRÓXIMO ANO
ESTARMOS EM
FAMALICÃO.
VAMOS VER.
Aqui ao lado estão a ser
construídas a biblioteca e a Escola Superior
de Tecnologia. A sensação que eu tinha é que as

Quando tomou posse disse que o IPCA ia crescer,
mas não de qualquer maneira. Referia-se à expansão a Famalicão e Esposende, uma vez que em
Braga e Guimarães já se
concretizou. Quer fazer
um ponto de situação em
relação a isso?
Em Esposende, já temos
um financiamento aprovado que tem a ver com a incubação de empresas e um
“cluster” digital. O projecto já foi todo desenhado
para ser desenvolvido lá.
Na próxima semana tenho
uma reunião com o senhor
presidente da Câmara para
ver como vamos operacionalizar este projecto. Em
Famalicão temos pendente
uma reunião que há-de ser

em breve. Eu defendo um
crescimento sustentado,
quer financeiramente que
em termos de actividade.
Como sabe, nascemos numas garagens, mas já foi
há 20 anos. Não queremos
voltar a garagens. Queremos estar com qualidade, queremos responder
às necessidades do concelho, mas de forma muito digna e sempre, sempre,
sustentados em termos financeiros. Adquirimos um
terreno aqui ao lado para parque desportivo, porque é uma das áreas que
fazem falta. Chegaremos
aos 4.500 alunos e queremos aqui desporto e actividades lúdicas que sejam
saudáveis e de enriquecimento. Em Braga, também
adquirimos o edifício do
IDITE - Minho que vai precisar de obras de adaptação. Já lançámos o concurso para o projecto e temos
de fazer isto rapidamente. Aqui, vai nascer outro
bloco para as oficinas da
mecânica. O projecto está
em fase de conclusão e o
concurso será lançado este ano. Temos de ver como
é que vamos crescer tanto. Temos de olhar para o
que temos e definir prioridades. A minha perspectiva era no próximo ano estarmos em Famalicão. Vamos ver.
Quem acompanhou o IPCA nestes 21 anos sabe que o seu antecessor,
o professor João Carvalho, é uma pessoa indissociável do percurso ascendente desta instituição. Para si, essa herança é um trampolim ou um
peso?
Faz agora 20 anos que estou no IPCA. Estava no ISMAI e na Lusíada, em Famalicão, e vim para aqui.
Digo sempre que, independentemente das posições que tenhamos, de
concordarmos ou não, temos sempre um eterno
agradecimento ao professor João Carvalho, porque
eu acho que ele deu tudo por esta instituição. Ou
seja, ele permitiu que nós
tivéssemos uma carreira e
fez-nos acreditar que somos uma escola de referência. Falou há bocado
na questão da integração
na Universidade do Mi-
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nho, quando se deu esse
primeiro embate eu era directora da Escola de Gestão e foi muito complicado. Foi quando saiu o professor Lopes Nunes e entrou o professor Norberto
[Cunha] e nós vivíamos
momentos de muita angústia porque o IPCA era
umas garagens, meia-dúzia de professores e alguns
alunos. Estávamos em regime de instalação, não tínhamos condições e, por
muito barulho que fizéssemos, o Governo podia
dizer: integre-se e já está. Conseguimos crescer,
afirmar-nos com qualidade e ser reconhecidos.
O professor Lopes Nunes,
que também passou aqui
por muitos problemas.
O professor Norberto só
marcou porque foi ele que
criou a Escola de Tecnologia. O grande contributo
dele para o IPCA foi esse

casa, porque eu fui sempre frontal e disse sempre
aquilo com que concordava ou discordava. Acho
que ele fez um caminho
brilhante e todos temos
aqui um dever de agradecimento e reconhecimento. Naturalmente, um dia
que eu saia gostava de deixar aqui alguma marca.

e esteve cá pouco tempo.
O professor João Carvalho é um visionário, porque conseguia ver aqui no
campus estes edifícios todos e fez-nos acreditar. Ele
veio para o IPCA com duas
escolas e saiu daqui com
quatro escolas em áreas-chave. Financeiramente, apesar das limitações,
o IPCA foi crescendo sem
rupturas, sem dívidas. Ele
conseguiu pensar nas pessoas. O IPCA dá carreira a
muita gente e foi crescendo. Claro que me pesa a
responsabilidade. Apesar
da relação pessoal que tenho com ele, não concordámos sempre em tudo.
Quanto ao IPCA, ele costumava dizer que a maior
oposição que tinha era em

lidada nos padrões de referência nacionais e internacionais e gosto que as
pessoas venham trabalhar
felizes, porque passamos
muito tempo a trabalhar.
Também quero consolidar
a estrutura não-docente. Temos falta de pessoal. O IPCA foi crescendo e
temos polos que também
obrigam a um maior número de pessoas.

E que tipo de marca quer
deixar a professora Maria José Fernandes?
Sobretudo, quero pensar
que estive aqui em benefício da instituição. Quero
deixar em 2021, que é o fim
deste mandato, o campus
concluído (desde a parte
desportiva ao novo bar e
à Escola de Tecnologia, a
Gonçalo Pereira, o IDITE
- Minho) e espero que deixe de haver obras no IPCA
e passe a haver manutenção. Gostava de deixar a
Escola de Turismo conso-

Chegou à presidência do
IPCA pelas circunstâncias que são conhecidas
de todos. Vamos imaginar que nada disso tinha
acontecido, era uma coisa que estava nos seus
horizontes?
Era. Também é público
que foi uma decisão difí-
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cil pelas circunstâncias.
Eu não dizia: vou ser presidente, mas sabia que à
minha volta a expectativa
de todos era que eu avançasse, nas circunstâncias
normais. Até pela história e pelos anos todos que
estive aqui. Quem me conhece, sabe que eu me entrego muito, identifico-me
muito com esta instituição e pus sempre à frente
dos meus objectivos pessoais os objectivos institucionais. Mesmo ao nível
de Escola de Gestão. Fiz
muita oposição ao professor Norberto, mas quando
ele criou a Escola de Tecnologia fui das únicas que
defenderam esse projecto
porque sabia que isso contribuía para a afirmação
do IPCA.
E para sair de uma coisa
que se criticava: os cursos de lápis e papel.

Exactamente. Nestas circunstâncias, acho que era
natural que eu me candidatasse. Foi muito ponderado e depois acreditei que
tinha que ser. Toda a gente
respeitou a minha indecisão, mas a minha candidatura, sinceramente, acho
que deu segurança às pessoas. Mesmo àquelas que
não concordam comigo.
Deu-lhe a sensação de
continuidade? As pessoas ficaram cientes de que
não haveria alterações de
rumo?
Nem alterações de rumo, nem aproveitamentos
pessoais. Ia haver alguém
que servisse a instituição e
isso eu senti por parte dos
colegas das várias escolas.
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Modernização
da linha do
Minho está a
ser feita pelos
mínimos
Pág. 7

É uma modernização pelos mínimos aquela que está em
curso entre Nine e Viana do Castelo e, entretanto, avançará
também até Valença. Os trabalhos que estão no terreno
confirmam que o projecto é pouco ambicioso e foi orientado
a pensar sobretudo no transporte de mercadorias.
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Carla Pontes
distinguida
no Fashion
Film Festival

António
Ribeiro vai “a
julgamento”
dos militantes
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Maioria na Câmara: ter
ou não ter, eis a questão
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