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Maria José FernandesEntrevista

| José Paulo Silva/Rui Alberto Sequeira | 

P - O Instituto Politécnico do Cávado e
Ave (IPCA) é o primeiro do país a ter o
estatuto de fundação pública de direito
privado. O que é que isto significa para
o IPCA em termos de gestão?
R - Significa sobretudo alguma flexibili-
dade na gestão patrimonial e dos recursos
humanos. Continuaremos a ser balizados
pelas regras da contratação pública, m,as
passamos foi a ter mais alguma autono-
mia, a estar menos dependentes de algu-
mas decisões que estão muito centraliza-
das em Lisboa.  

P - Essa situação tem condicionado o
desenvolvimento do IPCA?
R - De alguma forma, sim. Esse processo
de passagem a fundação iniciou-se há
cerca de dois anos atrás pelo convite do
ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior a três institutos politécnicos:
IPCA, Porto e Leiria. Na altura, o presi-
dente do IPCA, João Carvalho, abraçou
este desafio.

P - O IPCA foi mais rápido?
R - Dos três institutos politécnicos foi o
que avançou com o processo. O IPCA fez
o seu trabalho de casa. Houve uma larga
discussão. Quando iniciei funções, a pro-
posta, que não tinha sido minha, estava
em discussão pública e tinha de ser finali-
zada. Fui falar com o ministro Manuel
Heitor, que entendeu que o IPCA não po-
dia ser prejudicado por os outros dois po-
litécnicos não avançarem. Em Novembro
de 2017 apresentei nova proposta em que
assumi que seria presidente do IPCA com
ou sem fundação. A proposta foi aprovada
por larga maioria dos membros do Conse-
lho Geral.

P - A experiência de universidades que
já passaram para o regime funcional
serviu de factor de avaliação para o
IPCA?
R - Sim. O reitor da Universidade de
Aveiro foi ao nosso Conselho Geral, tam-
bém foi o administrador da Universidade
do Porto. Durante cinco anos estaremos à
experiência. Eu assumi isso no Conselho

Geral.
P - Outro argumento dos defensores do
regime fundacional é o de uma maior
capacidade de captação de receitas
próprias. O seu antecessor reivindicou
sempre maior investimento estatal. A
fundação pode resolver esse problema
de escassez de financiamento público?
R - Eu faço parte da história do IPCA há
mais de 20 anos. O nosso financiamento
do Orçamento de Estado por aluno é me-
tade do financiamento normal. Recebe-
mos cerca de 1 300 euros, quando a mé-
dia nacional anda quase nos 3 000 euros.
Porquê? Primeiro, porque o IPCA é a ins-
tituição de ensino superior público mais
jovem do país. Quando nasceu já estáva-
mos em crise. Toda a orçamentação foi
feita com base no número de alunos. O
IPCA começou há 23 anos com 64 alunos
e hoje tem 4 300. O aumento de alunos
não foi acompanhado do aumento de fi-
nanciamento público. As nossas transfe-
rências do Orçamento de Estado estão
nos seis milhões de euros, quando poli-
técnicos com metade dos alunos recebem
11 milhões. O IPCA é o que menos recebe

a nível nacional.
P - E não há vontade política de corri-
gir essa situação?
R - O senhor ministro da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior sempre disse que
não ia tirar a uns para dar a outros. Neste
momento o que vejo é que temos de ter
capacidade de aumentar as receitas pró-
prias.

P - E a fundação pode dar outras armas
nessa competição?
R - Pode. Dou um exemplo: em Abril, o
IPCA adquiriu o edifício do ex-Idite Mi-
nho, em Braga. Estivemos quase dois
anos à espera de autorização quando tí-
nhamos dinheiro para a compra. Só que
precisávamos de uma autorização do Mi-
nistério das Finanças. Estes são processos
que nos limitam muito. Se as coisas tives-
sem sido mais ágeis, poderíamos já ter as
obras de adaptação do edifício feitas. O
mesmo se passou com a compra de um
terreno junto ao campus de Barcelos para
a instalação de equipamentos desportivos.
Estivemos quase dois anos à espera de au-
torização.

A cumprir um ano como
presidente do Instituto
Politécnico do Cávado e Ave
(IPCA), MARIA JOSÉ
FERNANDES confia na
mudança de estatuto da
instituição de ensino superior
para garantir mais autonomia e
mais recentes. 
Depois dos cursos técnicos
superiores profissionais, uma
“aposta ganha” , o IPCA pode vir
a leccionar doutoramentos.
A Escola-Hotel, a nova Escola
Superior de Design, instalações
desportivas e uma residência de
estudantes são prioridades do
mandato de Maria José
Fernandes.

COM FUNDAÇÃO FICAREMOS
MENOS DEPENDENTES DE LISBOA
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P - A aquisição do edifício do Idite Mi-
nho é um sinal de que o IPCA veio para
ficar em Braga?
R - Não tenho dúvidas disso.

P - E pode avançar para além dos cur-
sos técnicos superiores profissionais?
R - Não é nossa ideia. Ao longo da nossa
existência sempre soubemos respeitar e
ocupar o nosso lugar. A Universidade do
Minho já cobre um leque enorme de for-
mações. Em Braga, queremos responder a
uma necessidade das empresas em termos
de quadros técnicos. Temos em Braga
quase 500 alunos a frequentar cursos téc-
nicos superiores profissionais. Não está
na nossa estratégia vir a oferecer licencia-
turas em Braga. Pós-graduações, cursos
de formação avançada e actualizações,
sim. O nosso grande investimento está no
‘campus’ de Barcelos e, futuramente, na
Escola-Hotel de Guimarães. 

P - Em Guimarães, só no próximo ano
lectivo?
R - Não, só em 2019-2020. É um investi-
mento enorme. A Quinta do Costeado foi
adquirida e cedida pela Câmara Munici-
pal de Guimarães, que vai fazer toda a
reabilitação. Visitámos algumas das me-
lhores escolas de hotelaria do mundo para
fazer algo inovador em Portugal. O turis-
mo tem vindo a crescer e nós temos de
nos afirmar pela qualidade. Há falta de
mão-de-obra qualificada. Já temos dois
cursos a funcionar, mas a Escola-Hotel te-
rá equipamentos fixos para a formação
prática. Temos também já protocolado
com a Câmara Municipal de Esposende a
criação de uma Escola de Verão. Temos aí
a intenção de ministrar formações especí-
ficas para cobrir as necessidade do Vale
do Cávado.

P - Vão iniciar agora cursos técnicos
superiores profissionais em Vila Nova
de Famalicão?
R - Sim, alojados no CITEVE. A nossa
ideia não é multiplicar áreas nem desloca-

lizar equipamentos. Não queremos esva-
ziar Barcelos.  

P - Há outros politécnicos com esta pre-
sença em quatro concelhos?
R - Nós temos a sorte de ter gente no ter-
ritório e queremos especializar-nos em
áreas estratégicas. Uma área que ainda
não cobrimos suficientemente é a têxtil.

P - O IPCA foi a primeira instituição
em criar uma licenciatura em jogos di-
gitais. Tem procura?
R - Tem. É uma área muito apelativa.
Tem mercado. 

P - Recentemente houve uma conjuga-
ção de atitudes para o congelamento
das vagas em várias institutos politéc-
nicos, incluindo o IPCA. Isto não entra
em choque com a disseminação do
IPCA?
R - Não. O Governo fixou que as institui-
ções do ensino superior de Porto e Lis-
boa, que absorvem 40 % dos alunos, têm
menos 5% das vagas. Ao nível das 15 ins-
tituições do ensino politécnico, o que de-
cidimos foi não afectar mais vagas aos es-
tabelecimentos do litoral, excepto na área
das tecnologias de informação. No nosso
caso, a nova licemciatura de Engenharia e
Gestão Industrial vai abrir com 25 ou 30
vagas. Politicamente, o Governo deu um
sinal que nós reforçámos. 

P - Está a decorrer o processo de trans-
ferência da Escola Superior de Design
do ‘campus’ para o centro da cidade de
Barcelos. Esse é também um objectivo
estratégico do IPCA?
R - Sim, com o apoio da Câmara Munici-
pal de Barcelos, que nos cedeu, em regi-
me de comodato, a antiga escola primária
Gonçalo Pereira e financia a reabilitação
através de um programa de recuperação
de espaços colectivos.

P - Há alguma perspectiva para a mu-
dança?

R - Já há projecto, já sabemos o valor da
obra, falta apenas um desbloqueio buro-
crático. A Escola de Design está ainda
num pré-fabricado do ‘campus’. O que se
pretende é chamar o IPCA ao centro da
cidade de Barcelos. Pôr uma escola desta
área no centro da cidade tem grandes van-
tagens, porque vai permitir desenvolver
uma actividade cultural.

P - Espera que este processo seja muito
mais célere do que outros que envolve-
ram o IPCA, nomeadamente o da cons-
trução de acessos ao ‘campus’?
R - Muito mais. Temos os alunos de De-
sign a reclamar. Vamos inaugurar agora a
nova Escola de Tecnologia, estamos a
construir um laboratório para os cursos
técnicos superiores profissionais, o ‘Lab
Factory’, e temos a Escola de Design ain-
da em instalações provisórias. Por outro
lado, precisamos de deitar abaixo os pré-
fabricados para criar estacionamento que-

nos faz muita falta.

P - Estes são investimentos de alguma
expressão. De onde vem o dinheiro?
R - Das receitas próprias, de projectos e
prestação de serviços, é também com as
receitas das propinas.

P - Que continuam as mais baixas do
país?
R - Sim, 830 euros. Foram aumentadas o
ano passado para a aquisição de terrenos
para equipamentos desportivos.

PODEMOS PENSAR
DOUTORAMENTOS
EM CONTABILIDADE
E ROBÓTICA

lll
Deve haver uma diferenciação entre
o que se faz no ensino politécnico e
o que se faz no ensino universitário.
Todos os estudos apontam para a
necessidade de termos dois sistemas
de ensino.  
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P - Com a passagem a fundação pública
de direito privado, a prestação de servi-
ços, o vender de conhecimento, pode au-
mentar as receitas do IPCA?
R - Vai aumentar. Só em projectos em co-
promoção com empresas, sobretudo na
área tecnológica, temos candidaturas no
valor de 3,5 milhões de euros. Temos dois
centros de investigação que esperamos ve-
nham a ser aprovados, um na área da robó-
tico e outro na área da contabilidade/fisca-
lidade. Com o novo regime jurídico
teremos condições para pensar em douto-
ramentos próprios.

P - Essa possibilidade foi agora aberta
pelo Governo?
R - Com condições, como é evidente. E
bem balizadas pela qualidade da investiga-
ção.

P - Antevê algumas áreas em que o
IPCA possa avançar?

R - Vejo nas áreas da contabilidade e da ro-
bótica, porque temos dois centros autóno-
mos e temos centros em parceria com as
universidades de Aveiro e do Porto.

P - O processo de avaliação da capaci-
dade científica das instituições para a
criação de doutoramentos vai ser moro-
so?
R - Estará pronto até ao final do ano. Os
nossos dois centros estão em processo de
avaliação. Para terem doutoramentos têm
de ser classificados pelo menos com ‘mui-
to bom’, o que faz sentido.

P - Esta é uma questão pacífica, ou pen-
sa que possa surgir alguma areia na
engrenagem da parte das universida-
des?
R - Essa opção de indexar os doutoramen-
tos não ao subsistema mas à investigação
coloca-nos no mesmo pé de igualdade. A
investigação foi sempre associada às uni-

versidades. A dignificação do ensino poli-
técnico já vem do tempo do ministro Ma-
riano Gago, que muito contribuiu para o
enriquecimento da carreira docente. Acho
que deve haver uma diferenciação entre o
que se faz no ensino politécnico e o que se
faz no ensino universitário. Todos os estu-
dos apontam para a necessidade de termos
dois sistemas de ensino.  

P - A contabilidade e a fiscalidade estive-
ram na criação do IPCA. Ainda são
áreas de grande especialização e reco-
nhecimento da instituição?
R - O IPCA começou com cursos de conta-
bilidade pública e contabilidade empresa-
rial. Depois nasceram os cursos de gestão,
finanças e consultadoria. Conseguimos
manter-nos firmes num princípio: traba-
lhar para a qualidade e para a dissemina-
ção do conhecimento. Nestas áreas esta-
mos sempre na vanguarda porque nos
preparámos para isso.

FLÁVIO FREITAS

ANUÁRIO FINANCEIRO
Autarcas fizeram
mais do que
a administração
central pela
credibilização
das contas públicas
P - Pelo menos uma vez por ano, o IPCA é
reconhecido pela publicação do Anuário
Financeiro dos Municípios Portugueses.
É um projecto para manter?
R - É. Quando a troika esteve em Portugal e
pediu informações sobre as autarquias locais,
a Direcção Geral do Orçamento deu-lhe o
Anuário Financeiro como fonte de dados. Isso
é um reconhecimento de um projecto que
nasceu em 2005 como uma coisa pequenina.
Para além do coordenador, João Carvalho, foi
grande impulsionador do Anuário Financeiro
dos Municípios Portuguesas o ex-presidente
da Câmara dos Contabilistas Certificados,
Domingues Azevedo.

P - O Anuário Financeiro tem o
reconhecimento dos autarcas? Nas
primeiras edições, quem não ficava bem
colocado levantava sempre problemas...
R - Eu cheguei a ir à Polícia Judiciária porque
um autarca fez uma queixa contra nós.

P - Não pensámos que tivessem chegado
a esse ponto...
R - Nós tratamos a informação financeira e
contabilística que está disponível. Não
fazemos juízos de valor sobre a gestão
autárquica.

P - A divulgação do Anuário é um
contributo para uma melhor gestão e
para a transparência?
R - Sem dúvida. Os autarcas fizeram muito
para a credibilização das contas públicas, se
calhar fizeram mais do que a administração
central.

P - Sem fazer um juízo político, acha que
tem havido evolução na forma como os
autarcas tratam as contas públicas?
R - Tem. Para além das obrigações legais,  o
que mudou nos últimos anos é que a
informação está visível, temos tudo ‘on line’.
Há dez anos, era dificil ter acesso às contas das
autarquias. Hoje, se for aos ‘sites’ dos
municípios, mais de 90 % têm lá informação.
A digitalização veio mudar também as
mentalidades. Eu cheguei a telefonar muitos
vezes a empresas municipais, anos atrás, e
negavam-me as contas. Hoje isso é
impensável acontecer. Tudo está disponível e
escrutinado.
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Maria José Fernandes

P - Nos últimos anos o IPCA destacou-
-se, de alguma forma, pela capacidade
de atrair alunos estrangeiros.
R - Essa continua a ser uma área em que
temos de apostar. Temos de nos centrar na
internacionalização.

P -Mas a falta de uma residência acadé-
mica não prejudica?
R - Se for a Barcelos, o que está a aconte-
cer à volta do IPCA foi o que aconteceu à
volta da Universidade do Minho. Mesmo
à nossa porta estão a surgir novas habita-
ções.

P - A maior parte dos alunos do IPCA
são da região Norte, do Minho?
R - Grande parte são de Braga, Barcelos e
Esposende, mas também temos alunos de
Lisboa. Fruto da aposta na internacionali-
zação, temos muitos mais alunos estran-
geiros. A maior dificuldade tem sido a ob-
tenção de vistos.

P - Não teme que, a médio e longo pra-
zo, possa haver uma inflexão das políti-

cas governamentais que ponha em cau-
sa o grande investimento nos cursos
técnicos superiores profissionais?
R - Estes cursos foram lançados pelo an-
terior e o actual acarinhou esta iniciativa e
vem desenvolvendo-a. Esta foi uma apos-
ta ganha, porque não temos alunos para as
solicitações das empresas. O que eu acho
é que temos de ter a capacidade de, se um
curso se esgota, estar preparados para
mudar. Quando lançámos estes cursos fi-
zemos um estudo no Cávado e no Ave
com todas as escolas profissionais para
ver o que era preciso para a região. O que
se verifica é que todos os nossos alunos
ficam nas empresas.

P - O IPCA tem cursos em regime pós-
-laboral?
R - Tem. O IPCA chegou a ter 60% dos
alunos em pós-laboral. A situação inver-
teu-se com a crise, porque naturalmente
quem é mãe e pai, entre estudar e pôr os
filhos a estudar, opta por esta segunda
via. Nós temos no IPCA muitos casos de
pais e filhos a estudar ao mesmo tempo.

O ano passado tivemos um aumento de
candidatos, vamos ver o que se vai passar
este ano.

P - Quando serão inauguradas as novas
instalações da Escola Superior de Tec-
nologia do IPCA?
R - No final do ano. Agora temos de pen-
sar nas obras no edifício do ex-Idite Mi-
nho, em Braga que estão em fase de orça-
mentação. Outro projecto que quero fazer
avançar urgentemente é o da nova resi-
dência de estudantes. Espero ter a resi-
dência a funcionar no final do meu man-
dato.

P - É uma carência que continua...
R - Que eu acho que vamos conseguir re-
solver, finalmente. Há boas perspectivas

P - Será um edifício de raiz?
R - Sim. E para além de instalações des-
portivas: um recinto polidesportivo e um
campo de ténis, estamos a pensar em
obras de adaptação para abrir o nosso res-
taurante ao público.

FLÁVIO FREITAS

Entrevista disponível em vídeo 
Youtube RadioAntenaMinho Braga
Poadcast www.antena-minho.pt

Cursos técnicos superiores
profissionais são aposta ganha

Presidente do Instituto Politécnico
do Cávado e Ave (IPCA) desde 17
de Julho de 2017, MARIA JOSÉ
FERNANDES lecciona neste
estabelecimento de ensino desde
1997. Entre 2007 e 2017 foi
presidente do Conselho Técnico-
Científico da Escola Superior de
Gestão. 
Licenciada em Gestão de Empresas
pela Universidade do Minho,
obteve doutoramento em Ciências
Empresariais na Universidade de
Santiago de Compostela.
Em Junho deste ano foi eleita vice-
-presidente do Conselho
Coordenador dos Institutos
Superiores Politécnicos (CCISP).

+ perfil
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Casa.Peixoto/ www.casapeixoto.pt CONHEÇA OS NOSSOS ARTIGOS DE JARDIM. VISITE AS LOJAS CASA PEIXOTO!
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CANTINHO do MERCADO Restaurante Reabriu com nova Gerência

Rua José Afonso, N.º 50
BRAGA

tlf. 253 290 166
tlm. 937 737 837

Aceite o nosso convite
e venha apreciar as nossas especialidades:  

Entrecote Café de Paris • Tartar de Vitela • Tapas
COZINHA TRADICIONAL PORTUGUESA

SC BRAGA RECEBE NACIONAL NA 1.ª JORNADA 
Pág. 24

BARCELENSE FOI O MAIS FORTE 
NA 1.ª ETAPA EM GUIMARÃES


