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O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) é hoje uma instituição de referência, reconhecida 
pela qualidade e excelência da sua formação e investigação. A três meses de completar um ano desde 

que assumiu a presidência do IPCA, o balanço de Maria José Fernandes é muito positivo

Está prestes a celebrar o primeiro ano co-
mo presidente do IPCA. Que balanço faz?
Este primeiro ano enquanto presidente do IPCA 
tem sido um desafio diário determinado pela 
integração nos projetos educativos, científicos e 
pedagógicos que estavam já em curso, pela defi-
nição e aprovação da estratégia para os próximos 
4 anos e a aprovação do regime fundacional pelo 

 “o ipCA, em 2021 
será um politécnico 

de excelência”

siNto umA 
sAtisFAÇão ENormE 
por EstAr Aqui A 
hoNrAr o pAssAdo 
E Assumir o 
prEsENtE

conselho geral. Este será, sem dúvida, o grande 
desafio para este mandato. 
Apesar de todos os constrangimentos que to-
dos os dias encontro na gestão desta casa, sinto 
uma satisfação enorme por estar aqui a honrar o 
passado, assumir o presente e desafiar o futuro. 
Tendo como antecessores dois presidentes que 
bem conheço e com quem tenho vindo a trabalhar 

desde há muitos anos, o caminho que tenho vindo 
a traçar é uma extensão do que tem sido feito.  
Tive, acho que posso considerar, “sorte” em en-
contrar um IPCA já com um problema resolvido 
que lhe acarretava imensas limitações – o acesso 
carral ao IPCA. Temos acessibilidades dignas ao 
Campus de Barcelos e aqui tenho, naturalmen-
te de reconhecer e agradecer ao sr. presidente 

Entrevista a maria José Fernandes, presidente do ipCA
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da Câmara Municipal de Barcelos o empenho e o 
investimento realizado nesta obra. 

O IPCA tem tido um forte crescimento e 
uma grande procura. A que se deve tal 
crescimento?
É de facto a Instituição de ensino superior que 
mais tem crescido, em termos relativos, a nível 
nacional. Reflexo no número de estudantes, tendo 
hoje cerca de 4300, divididos pelas quatro escolas 
e pelos diferentes tipos de oferta formativa. Não 
posso deixar também de referir a elevada procura 
dos cursos do IPCA no concurso nacional de acesso, 
onde o IPCA tem vindo a ocupar o 2.º lugar entre 
os Politécnicos, tendo preenchido a totalidade das 
vagas disponíveis.
Mas há outros públicos que procuram também 
para fazer a atualização de conhecimentos e a 
requalificação de competências. É a designada 
aprendizagem ao longo da vida, onde os cursos de 
formação avançada e as pós-graduações do IPCA 
têm dado um importante contributo.

Um estudo recente da DGES refere que 
apenas 4 em 10 jovens, com 20 anos, está 
a frequentar o ensino superior. Estes nú-
meros assustam-na?
Preocupam-me e muito! Este é um problema em 
que as IES estão a trabalhar diretamente com o 
MCTES no sentido de se definir uma estratégia 
com vista ao aumento deste número. Aqui, no IPCA 
estamos muito atentos ao problema do abandono 
e do insucesso escolar, problema que estamos a 
acompanhar e a monitorizar com vista à definição 
de medidas concretas para a sua redução. É neste 
contexto que anualmente o IPCA atribui prémios 
de mérito aos estudantes de forma a motivar e a 
estimular outros estudantes. E porque nenhum 
estudante do IPCA deve abandonar os estudos 
por questões económicas e sociais, temos promo-
vido junto dos nossos serviços de ação social um 
conjunto de medidas e iniciativas que promovam 
a melhor integração académica, social e cultural 
dos nossos estudantes.
Estas iniciativas vão de encontro aos resultados 
de um estudo apresentado pelo MCTES sobre os 

é A iNstituiÇão dE 
ENsiNo supErior 
quE mAis tEm 
CrEsCido, Em 
tErmos rElAtivos, 
A NívEl NACioNAl. 
rEFlExo No 
NúmEro dE 
EstudANtEs, 
tENdo hoJE 
CErCA dE 4300, 
divididos pElAs 
quAtro EsColAs E 
pElos diFErENtEs 
tipos dE oFErtA 
FormAtivA

‘determinantes e significados do ingresso dos 
Jovens no Ensino Superior. Vozes de Estudantes 
e de Profissionais do Contexto Educativo’, um 
estudo que tem como objetivo a compreensão 
dos determinantes e significados do ingresso no 
Ensino Superior na perspetiva dos jovens.

O IPCA é a primeira instituição pública po-
litécnica a iniciar o processo de passagem 
para o regime fundacional. O que muda?
Este é um passo fundamental no crescimen-
to e consolidação do IPCA e para a concretiza-
ção da sua missão e visão institucional. Entre 
as várias vantagens do regime fundacional, 

destaco a maior autonomia de gestão dos recur-
sos humanos e financeiros, baseada em prin-
cípios de responsabilização e transparência. 
Esta mudança será feita preservando sempre os 
valores humanos e salvaguardando os interesses 
das pessoas que aqui trabalham e estudam, e 
sempre em benefício de uma Instituição mais 
forte e mais sólida.

O que podemos esperar do IPCA no fu-
turo?
A visão que tenho é a de que o IPCA, em 2021, 
será uma Instituição Politécnica de excelência, 
reconhecida pela qualidade da sua formação, 
pelo impacto e utilidade da produção científica 
e tecnológica e com uma forte interação com a 
sociedade. No fundo, espero que o IPCA continue 
a desempenhar a sua missão na região e no país 
contribuindo para o seu desenvolvimento econó-
mico, cultural e social.
Ainda este ano, a Escola Superior de Tecnologia 
e a nova biblioteca do IPCA passarão a funcionar 
nas novas instalações. Até 2021, a Escola Superior 
de Design estará situada no centro da cidade de 
Barcelos; a Escola-Hotel entrará em funciona-
mento em Guimarães; a construção do parque 
desportivo e de lazer aqui no campus do IPCA 
estará concluída. Estamos a tratar da aquisição 
do edifício do IDITE MINHO, em Braga, assim 
como a nossa expansão para Esposende, através 
do projeto da Escola de Verão. Quando existirem 
condições financeiras o objetivo é servir todo o 
quadrilátero.

EstAmos muito 
AtENtos Ao 
problEmA do 
AbANdoNo E 
do iNsuCEsso 
EsColAr, problEmA 
quE EstAmos A 
ACompANhAr E A 
moNitorizAr Com 
vistA à dEFiNiÇão 
dE mEdidAs 
CoNCrEtAs pArA A 
suA rEduÇão
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Entrevista
Maria José Fernandes,  
presidente do IPCA, fala sobre
os desafios do Politécnico  
do Cávado e do Ave
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