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Maria José
Fernandes
Presidente do IPCA

Internacionalização
comprometida por
falta de alojamento
Presidente do IPCA há dois anos, Maria José Fernandes diz que ainda tem muitos projectos para
concluir até 2021. A criação de um novo parque de estacionamento e de um novo bar, a mudança
da Escola de Design para o centro da cidade, a mudança da Escola de Hotelaria e Turismo para
Guimarães e um multiusos estão entre as prioridades. A falta de uma residência para estudantes
também é um problema sério. Maria José Fernandes confirma, ainda, que, tal como o Barcelos
Popular noticiou, foi convidada para eurodeputada e para integrar as listas por Braga do PS.
Rejeitou porque entende que este não é o momento.
Olga Costa
Fotos: Pedro Granja

Que balanço faz
destes dois anos
à frente do IPCA?
Estou a meio do mandato e mais ou menos a
meio dos objectivos a que
me propus. Mas é certo
que na gestão destas instituições, às vezes, um
objectivo demora muito
tempo a concretizar-se.
No que toca a infraestruturas, haverá
novidades?
Vamos iniciar a construção de um novo estacionamento, porque esse é
um dos nossos problemas. Depois, temos a criação de um novo bar,
cujo concurso público se
inicia em Agosto. E também estamos focados na
parte desportiva. Junto
ao terreno para o estacionamento íamos criar um
gimnodesportivo. Entretanto, surgiu uma possível colaboração com o
Município e os Amigos da
Montanha. Este projecto
está ainda em negociação para fazermos não
um gimnodesportivo,
mas um multiusos, que
sirva uma comunidade
maior. Não gostava de
acabar o mandato sem
estas coisas estarem efectivadas.
Quanto à Escola Superior de Design, é
outro projecto a concluir até final do
mandato?
Em termos de obras, são
estes os projectos para
concluir: o estacionamen-

to, o pavilhão, o bar e a
Escola de Design, que irá
colocar o IPCA verdadeiramente na cidade. A
opção de levar esta Escola para o centro não foi
minha e cheguei a ponderar alterar, mas vi que
é importante colocar a
cultura na cidade. Ter 700
alunos a circular na cidade é importante, sobretudo pelas actividades que
essa Escola desenvolve.
Está por dias o lançamento do concurso. Quando
cheguei cá, o primeiro
concurso já tinha sido
lançado, mas ficou deserto. Depois é que se percebeu que teria de ser a
Câmara a fazer a obra e
só depois avançar com o
contrato de comodato
com o IPCA.
A antiga escola Gonçalo Pereira é suficiente para as pretensões do IPCA?
É. Porque os laboratórios
de Design vão continuar
a ser aqui. Os alunos vão
andar entre o campus e
a cidade. As questões teóricas serão na nova Escola e a parte prática cá.
Mas quando diz que
ponderou em não
avançar com o projecto…
Ponderei porque achei
que a logística não ia ser
fácil, que ia haver problemas de mobilidade. Mas
depois de falar com os
responsáveis pela Escola,
vi que era a melhor solução, por uma questão de
afirmação, mas também
pelas actividades culturais
desenvolvidas. Para a dinâmica que se vai criar é
importante que esteja na

cidade e que seja mais
acessível às pessoas.
O IPCA colocou recentemente o antigo
edifício dos serviços
centrais à venda,
qual a razão?
Precisamos de dinheiro
para os projectos que
queremos implementar:
estacionamento, bar, pavilhão, equipar a nova
Escola de Design e requalificar o polo em Braga.
Esta terça-feira termina o
prazo e esperamos ter um
interessado (entrevista
feita segunda-feira). Se
não houver, temos de reflectir… pedimos 1.425
milhões de euros.
Depois dos serviços centrais, aquele espaço foi
transformado em residência. Quando cheguei
à direcção, estava em
projecto a sua ampliação,
passando de 15 para 40
camas. Depois, o emprei-

teiro faliu e aquilo levounos a reflectir se de facto
aquele espaço era o que
precisávamos. E não era.
Temos mais de 1500 estudantes bolseiros. Temos
muita gente deslocada e
precisamos, pelo menos,
de 200 camas.
Neste momento, não temos qualquer residência,
mas vamos ter, a partir de
Setembro, para os alunos
necessitados, duas casas,
em Vila Cova, cedidas por
um privado através de
um protocolo com a Câmara.
Para os equipamentos de que falou, estamos a falar de que
montantes?
Estamos a falar de um
investimento de 2,7 milhões de euros. Sem a residência e o pavilhão.
Estamos a caminhar
para o próximo ano

Recusou convites do PS para
deputada e eurodeputada

Não era o momento
Foi convidada para
eurodeputada pelo
PS?
Fui e rejeitei. Assumi um
compromisso com o
IPCA há dois anos e não
gostava de o deixar a
meio. Não posso dizer
que não fiquei honrada
com o convite, mas não
estava à espera, porque
não sou filiada em nenhum partido. O momento não era este. Em
termos profissionais,
acho que seria aliciante,

mas depois de assumir
um compromisso com o
IPCA e até por questões
pessoais, isso criava uma
série de constrangimentos aos quais não estou
disposta.
E foi também convidada para integrar
a lista do mesmo
partido pelo distrito
de Braga?
Sim. E também não
aceitei pela mesma razão.

lectivo. No que toca
a estudantes, há
perspectivas de aumento?
Queremos aumentar. Do
CNA (Concurso Nacional
de Acesso), lançámos
680 vagas e nos TeSP
(Cursos Técnicos Superiores Profissionais) temos
quase 700. A expectativa
é que entrem mais quase
1400 alunos no IPCA,
sendo certo que também
teremos as saídas dos
que concluírem. Temos
também os mestrados
quase todos cheios. Felizmente, não temos falta
de alunos.
E chegam essas
vagas?
O despacho do Governo
não permite mais. Só
conseguimos aumentar
13 vagas nas competências digitais.
Os alunos estrageiros também têm
uma quota de vagas.
Sim. Essa é outra aposta,
a internacionalização,
porque os indicadores
sobre a demografia são
problemáticos e só há
duas vias para aumentar
o número de alunos no
Ensino Superior: os internacionais ou os do Profissional.
A internacionalização também é importante porque o
valor das propinas é
mais alto.
São propinas mais altas,
mas não estamos em Lisboa ou no Porto. Nós temos a propina internacional de 1750 euros, que
é naturalmente superior
ao do aluno normal, mas

não são valores comparáveis com algumas instituições. Mas é uma grande fonte de receita. A
nossa taxa ainda não é
muito elevada, devido à
falta de alojamento, mas
tem crescido. Tenho dito
no Município: precisamos
urgentemente de resolver
esta questão. Já três privados vieram pedir dados. Estamos a aguardar.
Disseram-nos que a construção de uma residência
está para licenciamento,
junto a um armazém de
produtos farmacêuticos
junto ao Campus. Só sabemos isso. O que o IPCA
não pode fazer é garantir o arrendamento de um
determinado número de
quartos. Podemos é encaminhar, dizer a oferta
que há.
Neste momento, o IPCA
a avançar sozinho é impensável, até porque em
termos comunitários não
há apoios.
Em termos de escolas, o IPCA está estabilizado?
Em Setembro entra em
funcionamento a Escola
Técnica Profissional, que
vai agregar os 1052 alunos dos TeSP. Estes são
cursos mais curtos, de
dois anos, e o objectivo é
a integração no mercado
de trabalho logo.
Como está o projecto da Escola de Hotelaria e Turismo, em
Guimarães?
A Escola foi aprovada em
2017 e expressamente
para ser em Guimarães. O
IPCA é Cávado e Ave e
não tinha nada no Ave.
Em Setembro será lançado o concurso público.
Trata-se de um investimento de quase 10 milhões de euros.
Neste momento, a Escola está no Campus, mas
depois vai em definitivo
para Guimarães. O objectivo é estar concluída em
2021.
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Vice-presidente desautorizou vereadores do PS

Armandina mandou
calar Beleza e Rocha
Eucaliptos proliferam perante passividade da Câmara
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Em entrevista, a
Presidente do
IPCA faz o balanço de dois anos
de mandato. P.6
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Um homem de
63 anos morreu
em acidente de
tractor em Vila
Cova.
P.9
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FESTAS
Alheira e Paradela estiveram em
festa no fim de
semana.
P.10

