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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 saí-
da antecipada de João 
Carvalho por razões de 
saúde. Admite que es-
te era um cargo que es-
tava nos seus horizon-
tes vir a ocupar, mas 
em circunstâncias nor-
mais. Lidera uma insti-
tuição em franco cres-
cimento e com esta-
bilidade financeira. A 
consolidação da Esco-
la-Hotel, em Guima-
rães, a conclusão do 
campus e a expansão a 
Esposende e Famalicão 
são as prioridades até 
2021. Quando chegar 

O IPCA preencheu qua-
se todas as vagas na pri-
meira fase do concurso 
de acesso ao ensino supe-
rior e as restantes na se-
gunda fase. Está “empa-
tado” com o Politécnico 
de Lisboa. São os únicos 
que não têm cursos de-
sertos ou com lugares por 
preencher.
De facto, correu tudo mui-
to bem. Pelas nossas con-
tas, entraram 833 alunos 
nas duas fases - batemos 
todos os recordes - e tam-
bém entraram 560 nos 
TESP [Cursos Técnicos Su-
periores Profissionais]. Es-
te ano temos mais de 1.300 
novos alunos.  Foi o ple-
no. 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 candida-
tos do que vagas.  No IPCA, 
nesta segunda fase con-
correram 1.700 pessoas às 
80 e tal vagas que tínha-
mos. Há uma procura efec-
tiva do IPCA nas suas áre-
as todas.

São candidatos da região, 
sobretudo?
Temos muitos candida-
tos de Braga e de Barce-
los, mas a aluna com nota 
mais alta no curso de De-
sign é de Mirandela e o IP-
CA foi a sua primeira op-
ção. E porquê? Temos fei-
to uma aposta na divulga-
ção dos cursos e não nos 
centramos só na região. 
Naturalmente, respon-

demos primeiro a região, 
mas também vamos bus-
car muitos candidatos fo-
ra. Porquê? Pela firmação 
das áreas e isso é uma coi-
sa que queremos que con-
tinue. Queremos ser refe-
rência nas áreas que mi-
nistramos e temos muitas 
pessoas de fora que que-
rem o IPCA por ser o IP-
CA. Também já temos um 
campus atractivo, que ofe-
rece muitas condições: es-
tá a construir-se a biblio-
teca e o espaço da Escola 
Superior de Tecnologia, o 
design há-de ser no centro 
da cidade e temos bastan-
te 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 jo-
gos digitais e a Solicita-
doria.
E tivéssemos nós autoriza-
ção do Governo para abrir 
mais vagas. É uma das coi-
sas que vamos tentar re-
clamar porque percebe-
mos que se tivéssemos 
mais vagas, mais alunos 
colocaríamos. Não é só pe-
la perspectiva de ter mais 
alunos, nós queremos é 
que os alunos - e isso é um 
desígnio - estejam satisfei-
tos e entrem nas institui-
ções que querem. O Gover-
no todos os anos publica 
um despacho que limita as 
vagas. Para abrir mais cur-
sos em design ou em jo-
gos digitais, e eu sei que há 
procura, temos de tirar a 
outro curso e esse é o pro-
blema. Se todos encheram 
a 100%, onde é que eu vou 
buscar vagas? Neste mo-

mento não temos solução, 
a não ser que nos aumen-
tem o número de vagas, o 
que é uma situação delica-
da porque o Governo, nos 
últimos anos, não tem per-
mitido que isso aconteça.

“NÓS TEMOS UM 
“BOOM” DE ALUNOS 
MUITO GRANDE”

Não vos aumentam as va-
gas nem o financiamen-
to.
Continua a ser um proble-
ma. Temos batalhado bas-
tante, o anterior presiden-
te também pugnava muito 
por isso, mas tem sido di-
fícil. O que eu penso é que 
o IPCA está bem, mal es-
tão os outros.

Está a dizer que o IPCA 
recebe o suficiente e os 
outros mais do que de-
viam?
Não. O problema é que o 
IPCA é a instituição mais 
nova. As instituições fo-
ram crescendo e têm uma 
estrutura fixa que é o que 
faz com que o dinheiro 
que recebem seja necessá-
rio para a manter. O pro-
blema é que o financia-
mento era feito com base 
no número de alunos e is-
to depois mudou. Nós te-
mos um “boom” de alu-
nos muito grande, só que 
o financiamento não está 
a corresponder a este au-
mento. O ministro já disse 
que não vai tirar a uns para 
dar a outros. Eu acho que 
até podia fazer isso em al-
guns sítios.

Temos politécnicos com 
falta de alunos.
No interior todo. Não tem 
a ver com a qualidade de 
ensino, mas com a op-
ção dos alunos que prefe-
rem instituições que es-
tão mais no litoral. Por re-
gra, o aluno do litoral não 
quer ir para o interior e há 
o do interior que, se tiver 
condições, também vem. 
Há um problema gran-
de que tem a ver com es-
ta questão. O interior não 
tem alunos, mas tem as 
estruturas e tem de pagar 
às pessoas e não é fácil di-
minuir às estruturas fixas 
porque estamos a falar de 
administração pública.

Durante anos falou-se 
regularmente na integra-
ção do IPCA na Universi-
dade do Minho...

FO
TO

S: Eduardo M
orgado

o momento de aban-
donar as funções, quer 
ter a convicção de que 
esteve ali “em benefí-
cio da instituição”.
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Isso foi uma nuvem que ti-
vemos aqui durante mui-
tos anos. Eu era directora 
da Escola de Gestão quan-
do começou esse proble-
ma.

Acho que já ninguém 
pondera isso, mas ago-
ra há outra corrente: ve-
mos os politécnicos a rei-
vindicar a possibilidade 
e ministrarem cursos de 
doutoramento. Qual é a 
vantagem de oferecerem 
o mesmo que as universi-
dades?
Não considero que seja 
oferecer o mesmo. Foi uma 
coisa que aconteceu com 
os mestrados. Há pou-
cos anos não oferecíamos 
mestrados. O que se pre-
tende é que haja uma for-
mação profissional mais 
aplicada. A haver douto-
ramentos no politécnico, 
seria nessa perspectiva. 
Se pensar no que o IPCA 
tem em termos de “know-
-how”, de docentes for-
mados, de equipamentos e 
da investigação que já faz, 
por que não há-de fazer 
doutoramentos se já reú-
ne as condições em termos 
do que é a investigação e 
dos critérios necessários? 
Acho que o que os politéc-
nicos pretendem são dou-
toramentos direccionados 
para as empresas. Ou seja, 
mais investigação aplica-
da e eu acho que isso, nós 
podíamos fazer. Temos um 
doutoramento em colabo-
ração com a Universida-
de de Aveiro, que tem uma 
escola politécnica. Há um 
doutoramento em conta-
bilidade que começou há 
dias em que o IPCA é par-
ceiro, mas, depois, não é 
parceiro efectivo porque 
a lei não permite. Não po-
demos conferir o grau [de 
doutor], mas Aveiro preci-
sou de nós.

Precisou, porque são um 
centro avançado nessa 
área.
Exactamente! E temos 
muita gente, muita inves-
tigação e muitos doutora-
dos nesta área. Então por 
que é que no design e nos 
jogos digitais, por exem-
plo, não podia acontecer 
isso? Acho que passará por 
aí o desenvolvimento. O 
CCISP [Conselho Coorde-
nador dos Institutos Su-
periores Politécnicos] tem 
essa vontade e também 
defendemos isso. Se isso 

fosse permitido teríamos 
possibilidade de fazer al-
guns doutoramentos. Nós 
temos empresas, projectos 
de investigação, trabalha-
mos com as empresas da 
região e internacionais em 
projectos concretos. O que 
é que acontece? Temos de 
ir buscar bolseiros que de-
pois têm de ir para as uni-
versidades porque não po-
demos dar o grau. O que 
falta mesmo é o grau. Os 
meios, o conhecimento e 
a vontade estão instalados.

O IPCA tem dados sobre a 
taxa de empregabilidade 
dos alunos que formou?
Há um indicador enviado 
pelo Ministério anualmen-
te, que tem algumas defi-
ciências porque é calcula-
do com base nos inscritos 
no Centro de Emprego. Há 
muitas pessoas desempre-
gadas que não estão ins-
critas e também há mui-
tas que estão emprega-
das e continuam inscritas. 
O que temos vindo a fa-
zer é tentar acompanhar 
os nossos alunos através 
do Gabinete de Emprego 
e Empreendedorismo e do 

projecto Alumni para fazer 
o acompanhamento per-
manente dos nossos di-
plomados, desde o primei-
ro aluno. Hoje [entrevis-
ta gravada no dia 6 de Ou-
tubro], celebra-se aqui os 
21 anos da Escola de Ges-
tão. Vamos receber ao fim 
do dia os alunos que en-
traram nesse ano. Tenta-
mos estar sempre junto 
dos ex-alunos e fomentar 
e divulgar oportunidade 
de emprego, temos os pro-
jectos de empreendedoris-

mo e um conjunto de acti-
vidades na perspectiva de 
os acompanhar e voltar a 
trazê-los à escola, porque 
a formação é contínua. Te-
mos mestrados de gestão e 
de design completamente 
cheios com muitos ex-alu-
nos 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 proble-
mas porque não consegui-
mos arranjar pessoas na 
área da informática. Um 

director de curso disse-me 
esta semana que não tem 
pessoas para as empresas. 
A economia renasceu e es-
tão a ser absorvidos. Na 
área da tecnologia, clara-
mente, não há desempre-
go. Onde é que há uma ta-
xa de desemprego maior? 
É na solicitadoria. Os for-
mados nas áreas do de-
sign também respondem 
muito às necessidades das 
empresas. Se me pergun-
tar onde é que crescemos 
muito no último ano, di-

go-lhe que tem a ver com 
os projectos, com a ligação 
do IPCA às empresas. Um 
dos paradigmas é o envol-
vimento 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 bibliote-
ca e a Escola Superior 
de Tecnologia. A sensa-
ção que eu tinha é que as 

obras no IPCA eram sem-
pre muito rápidas, mas 
esta parece estar a ser 
mais demorada.
Sofreu um atraso, mas ain-
da está dentro do crono-
grama. O empreiteiro con-
tinua a dizer que vai aca-
bar no prazo que é Março.  
O mercado da constru-
ção 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 res-
ponder. Mas, ainda na se-
mana passada nos garan-
tiu que vai estar pronto.

A adaptação da antiga 
Gonçalo Pereira para a 
Escola Superior de De-
sign também está a tar-
dar.
Lançámos um concurso, 
concorreram quatro em-
preiteiros, mas nenhum 
deles avançou. Já lançá-
mos novo concurso em 
Julho. Está a atrasar e não 
tem a ver connosco, tem 
a ver com as circunstân-
cias. O que os empreiteiros 
nos disseram é que não ti-
nham capacidade. Hou-
ve muita obra municipal e 
eles não conseguiram res-
ponder.

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

Quando tomou posse dis-
se que o IPCA ia crescer, 
mas não de qualquer ma-
neira. Referia-se à expan-
são a Famalicão e Espo-
sende, 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 aprova-
do que tem a ver com a in-
cubação de empresas e um 
“cluster” digital. O projec-
to já foi todo desenhado 
para ser desenvolvido lá. 
Na próxima semana tenho 
uma reunião com o senhor 
presidente da Câmara para 
ver como vamos operacio-
nalizar 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 nu-
mas garagens, mas já foi 
há 20 anos. Não queremos 
voltar a garagens. Quere-
mos estar com qualida-
de, queremos responder 
às necessidades do con-
celho, mas de forma mui-
to digna e sempre, sempre, 
sustentados em termos fi-
nanceiros. Adquirimos um 
terreno aqui ao lado pa-
ra parque desportivo, por-
que é uma das áreas que 
fazem falta. Chegaremos 
aos 4.500 alunos e quere-
mos aqui desporto e acti-
vidades lúdicas que sejam 
saudáveis e de enriqueci-
mento. Em Braga, também 
adquirimos o edifício do 
IDITE - Minho que vai pre-
cisar de obras de adapta-
ção. Já lançámos o concur-
so para o projecto e temos 
de fazer isto rapidamen-
te. Aqui, vai nascer outro 
bloco para as oficinas da 
mecânica. O projecto está 
em fase de conclusão e o 
concurso será lançado es-
te ano. Temos de ver como 
é que vamos crescer tan-
to. Temos de olhar para o 
que temos e definir priori-
dades. A minha perspecti-
va era no próximo ano es-
tarmos em Famalicão. Va-
mos ver.

Quem acompanhou o IP-
CA nestes 21 anos sa-
be que o seu antecessor, 
o professor João Carva-
lho, é uma pessoa indis-
sociável do percurso as-
cendente desta institui-
ção. Para si, essa heran-
ça é um trampolim ou um 
peso?
Faz agora 20 anos que es-
tou no IPCA. Estava no IS-
MAI e na Lusíada, em Fa-
malicão, e vim para aqui. 
Digo sempre que, inde-
pendentemente das po-
sições que tenhamos, de 
concordarmos ou não, te-
mos sempre um eterno 
agradecimento ao profes-
sor João Carvalho, porque 
eu acho que ele deu tu-
do por esta instituição. Ou 
seja, ele permitiu que nós 
tivéssemos uma carreira e 
fez-nos acreditar que so-
mos uma escola de refe-
rência. Falou há bocado 
na questão da integração 
na Universidade do Mi-
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nho, quando se deu esse 
primeiro embate eu era di-
rectora da Escola de Ges-
tão e foi muito complica-
do. Foi quando saiu o pro-
fessor Lopes Nunes e en-
trou o professor Norberto 
[Cunha] e nós vivíamos 
momentos de muita an-
gústia porque o IPCA era 
umas garagens, meia-dú-
zia de professores e alguns 
alunos. Estávamos em re-
gime de instalação, não tí-
nhamos condições e, por 
muito barulho que fizés-
semos, o Governo podia 
dizer: integre-se e já es-
tá. Conseguimos crescer, 
afirmar-nos com quali-
dade 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 Tecnolo-
gia. O grande contributo 
dele para o IPCA foi esse 

e esteve cá pouco tempo. 
O professor João Carva-
lho é um visionário, por-
que conseguia ver aqui no 
campus estes edifícios to-
dos e fez-nos acreditar. Ele 
veio para o IPCA com duas 
escolas e saiu daqui com 
quatro escolas em áreas-
-chave. Financeiramen-
te, apesar das limitações, 
o IPCA foi crescendo sem 
rupturas, sem dívidas. Ele 
conseguiu pensar nas pes-
soas. O IPCA dá carreira a 
muita gente e foi crescen-
do. Claro que me pesa a 
responsabilidade. Apesar 
da relação pessoal que te-
nho com ele, não concor-
dámos sempre em tudo. 
Quanto ao IPCA, ele cos-
tumava dizer que a maior 
oposição que tinha era em 

casa, porque eu fui sem-
pre frontal e disse sempre 
aquilo com que concor-
dava ou discordava. Acho 
que ele fez um caminho 
brilhante e todos temos 
aqui um dever de agrade-
cimento e reconhecimen-
to. Naturalmente, um dia 
que eu saia gostava de dei-
xar aqui alguma marca.

E que tipo de marca quer 
deixar a professora Ma-
ria José Fernandes?
Sobretudo, quero pensar 
que estive aqui em bene-
fício 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 dei-
xe de haver obras no IPCA 
e passe a haver manuten-
ção. Gostava de deixar a 
Escola de Turismo conso-

lidada nos padrões de re-
ferência nacionais e inter-
nacionais e gosto que as 
pessoas venham trabalhar 
felizes, porque passamos 
muito tempo a trabalhar. 
Também quero consolidar 
a estrutura não-docen-
te. Temos falta de pesso-
al. O IPCA foi crescendo e 
temos polos que também 
obrigam a um maior nú-
mero de pessoas.  

Chegou à presidência do 
IPCA pelas circunstân-
cias que são conhecidas 
de todos. Vamos imagi-
nar que nada disso tinha 
acontecido, era uma coi-
sa que estava nos seus 
horizontes?
Era. Também é público 
que foi uma decisão difí-

cil pelas circunstâncias. 
Eu não dizia: vou ser pre-
sidente, mas sabia que à 
minha volta a expectativa 
de todos era que eu avan-
çasse, nas circunstâncias 
normais. Até pela histó-
ria e pelos anos todos que 
estive aqui. Quem me co-
nhece, sabe que eu me en-
trego muito, identifico-me 
muito com esta institui-
ção e pus sempre à frente 
dos meus objectivos pes-
soais os objectivos insti-
tucionais. Mesmo ao nível 
de Escola de Gestão. Fiz 
muita oposição ao profes-
sor Norberto, mas quando 
ele criou a Escola de Tec-
nologia fui das únicas que 
defenderam esse projecto 
porque sabia que isso con-
tribuía para a afirmação 
do IPCA.

E para sair de uma coisa 
que se criticava:  os cur-
sos de lápis e papel.

Exactamente. Nestas cir-
cunstâncias, acho que era 
natural que eu me candi-
datasse. Foi muito ponde-
rado e depois acreditei que 
tinha que ser. Toda a gente 
respeitou a minha indeci-
são, mas a minha candida-
tura, sinceramente, acho 
que deu segurança às pes-
soas. Mesmo àquelas que 
não concordam comigo.

Deu-lhe a sensação de 
continuidade? As pesso-
as ficaram cientes de que 
não haveria alterações de 
rumo?
Nem alterações de ru-
mo, 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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