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IPCA
| Redacção | 

No dia em que celebra dois anos
de mandato, a presidente do IP-
CA, Maria José Fernandes, faz
um balanço positivo do caminho
percorrido, das concretizações e
das metas alcançadas, salientan-
do que “ainda há muito a fazer”
e que tem vindo a dar continui-
dade ao “legado que o Professor
João Carvalho nos deixou em
dezembro último, sendo que te-
mos mantido o crescimento,
consolidação e objetivos estraté-
gicos definidos para 2021”.

A presidente da instituição elo-
gia o trabalho desenvolvido no
IPCA ao longo destes 25 anos,
reconhecendo que o IPCA é
“uma referência não só para o
concelho, mas também para a
própria região onde se insere
através do incremento no núme-
ro de diplomados, dos projectos
de investigação aplicada e res-
pectivo financiamento, das ini-
ciativas e projectos de transfe-
rência de conhecimento e
tecnologia”. 

Na área Investigação e Desen-
volvimento (I&D) destaca a es-
tratégia de I&D que tem vindo a
ser consolidada, nomeadamente
com novos projectos apoiados e
financiados e com a recentemen-
te avaliação da Fundação para a
Ciência e Tecnologia (FCT), que
classificou com Muito Bom o
2Ai – Laboratório de Inteligên-
cia Artificial do IPCA, e o ID+ –
Instituto de Investigação em De-
sign, Media e Cultura, uma uni-
dade I&D da Universidade de
Aveiro, em que a Escola Supe-
rior de Design (ESD) do IPCA é
unidade de gestão juntamente
com a Universidade do Porto. O
crescimento do número de estu-
dantes e de diplomados, o au-
mento da oferta formativa em
áreas estratégicas para a região e
a contínua melhoria da qualifi-

cação do corpo docente conti-
nuaram a determinar a estratégia
da instituição.

Um dos marcos mais importan-
tes deste mandato, foi sem dúvi-
da, a passagem do IPCA a Fun-
dação Pública, a 6 de agosto de
2018, sendo“o IPCA a primeira
instituição do sistema politécni-
co a tornar-se fundação públi-
ca”.  Outro marco nestes dois
anos, foi a criação da quinta es-
cola do IPCA: a Escola Técnica
Superior Profissional, aprovada
pelo Ministro da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior, Manuel
Heitor, a 5 de Maio do corrente
ano. A presidente do IPCA refere
que a criação desta escola é “fru-
to de uma forte articulação nas
respostas às necessidades da re-
gião ao nível da oferta formativa

qualificada de curta duração”.
Quanto ao futuro do IPCA, a

aposta passa por enfrentar os de-
safios através do aumento da
qualidade a todos os níveis:
“A estratégia pressupõe, por um
lado, união, cooperação e solida-
riedade ao nível interno e, por
outro, capacidade para estabele-
cer pontes com todos os stake-
holders, nomeadamente, institui-
ções congéneres, empresas,
associações e centros de deci-
são”.

Em termos de futuro mais pró-
ximo, o foco principal do IPCA
vai centrar-se em aumentar a
oferta formativa nas áreas da ho-
telaria e a consolidação da estra-
tégia de I&D e dar continuidade
à política de sustentabilidade e
responsabilidade social.

Balanço positivo de 
dois anos de mandato 
da presidente do IPCA
MARIA JOSÉ FERNANDES assinala dois de governação e responsabilidade
pela gestão desta instituição que conta hoje com mais de 4600 estudantes.
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Maria José Fernandes assinala dois anos como presidente do IPCA

lll
Este é um ano especial para o IPCA, altura em que celebra 25
anos de actividade, acontecimento e história, sendo que até
ao final do ano estão pensadas várias actividades em prol das
celebrações que culminarão com a sessão solene do dia do
IPCA em 19 de Dezembro.
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CRAQUES DO FUTSAL EUROPEU UNIVERSITÁRIO DESFILARAM EM BRAGA
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‘Noite
Gerações’
promete
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AMARES
Green Sunset
está de volta
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GUIMARÃES
Gualterianas
apostam no
(re)encontro
com a cidade
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SOBREPOSTA

Parque de Merendas e Piscina
oferecem qualidade e serenidade  
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COSTELETAS DE PORCO 
Lombo/Cachaço
4,39€/kg

O MÊS 

INTEIRO

3,
89€
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BIFANAS DE PORCO
A granel

4,39€/kg
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INTEIRO

3,
89€
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DOIS ANOS A LIDERAR O IPCA

Maria José Fernandes
traça balanço positivo
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CANDIDATURAS À UMINHO ARRANCAM HOJE

Três mil vagas 
para 57 cursos
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SC BRAGA 2-1 MILLWALL

Imparáveis
no Algarve
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