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IPCA quer aumentar 
oferta formativa
educação
Ao completar 
dois anos como 
presidente do 
IPCA, Maria 
José Fernandes 
faz balanço do 
trabalho realizado 
e foca-se no futuro 
da instituição.

A
presidente do Ins-

tituto Politécnico 

do Cávado e Ave 

(IPCA), Maria José 

Fernandes, afirmou que, 

em termos de futuro pró-

ximo, o foco principal do 

IPCA vai centrar-se em 

aumentar a oferta forma-

tiva nas áreas da hotelaria 

e a consolidação da estra-

tégia de I&D.

Maria José Fernandes 

faz agora o balanço de 

dois anos de governação 

e responsabilidade pela 

gestão desta instituição 

que conta hoje com mais 

de 4600 estudantes.

Ao falar do futuro, a 

responsável afirma que 

é necessário enfrentar os 

desafios através do au-

mento da qualidade a to-

dos os níveis.

 «A estratégia pressu-

põe, por um lado, união, 

cooperação e solidarie-

dade ao nível interno e, 

por outro, capacidade 

para estabelecer pontes 

com todos os stakehol-

ders, nomeadamente, 

instituições congéneres, 

empresas, associações e 

centros de decisão», re-

feriu a presidente.

A responsável adian-

tou que o IPCA vai con-

tinuar a melhorar as con-

dições para os estudantes 

 A presidente assumiu 

este objetivo estratégi-

co que vinha já do an-

terior presidente, tendo 

apresentado a proposta 

ao Conselho Geral que a 

aprovou em novembro 

de 2017.

Outro marco nestes 

dois anos, foi a criação 

da quinta escola do IPCA: 

a Escola Técnica Superior 

Profissional, aprovada pe-

lo Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Su-

perior, Manuel Heitor, a 5 

de maio do corrente ano. 

A presidente do IPCA 

referiu ainda que a cria-

ção desta escola é «fruto 

de uma forte articulação 

nas respostas às necessi-

dades da região ao nível 

da oferta formativa quali-

ficada de curta duração».

Presidente do IPCA completa dois anos de mandato

celebra 25 anos de ativi-

dade e ao até final do ano 

estão pensadas várias ati-

vidades em prol das ce-

lebrações que culmina-

rão com a sessão solene 

do dia do IPCA em 19 de 

dezembro.

com a criação de infraes-

truturas desportivas, so-

ciais, alimentares e de es-

tacionamento no Campus 

e obras de readaptação do 

edifício do Polo de Bra-

ga ( já este ano), de forma 

a melhorar as condições 

a todos os que frequen-

tam e trabalham no IPCA.

Pretende ainda dar 

continuidade à política 

de sustentabilidade e res-

ponsabilidade social, um 

trabalho que tem vindo 

a ganhar contornos quer 

ao nível da promoção do 

Campus verde, seguro e 

saudável, quer no âmbi-

to da mobilidade e das 

boas práticas ambientais 

promovidas pelo proje-

to UBike.

Este ano o Instituto Po-

litécnico do Cávado e Ave 

«Celebrar 25 anos é 

uma sensação muito po-

sitiva, é o concretizar de 

uma etapa importante 

na vida jovem do IPCA, 

mas é assumir também 

com muita responsabi-

lidade todos os desafios 

e as oportunidades que 

nos surgem em prol de 

uma região, de um país 

e de uma sociedade mais 

feliz!», disse a presidente.

Maria José Fernandes 

recorda que um dos mar-

cos mais importantes des-

te mandato foi a passa-

gem do IPCA a Fundação 

Pública, a 6 de agosto de 

2018.

«O IPCA é a primeira 

instituição do sistema po-

litécnico a tornar-se fun-

dação pública», afirmou 

a responsável.

Instituto 
Politécnico
acolhe mais de 
4600 alunos.

Região Celebrar 25 anos 
é uma sensação 
muito positiva. 
MARIA JOSÉ FERNANDES

D
R

O IPCA vai 
continuar a 
melhorar as 
condições para 
os estudantes 
com a criação de 
infraestruturas 
desportivas, 
sociais e 
alimentares.


