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BARCELOS
| Teresa Marques Costa | 

“Estabilidade e fiscalidade: do
ensino à profissão” é o mote pa-
ra as III Jornadas de Contabi-
lidaed e Fiscalidade que ontem
arrancaram no Instituto Politéc-
nico do Cávado e do Ave (IP-
CA), em Barcelos.

O IPCA é o único politécnico
que tem um centro de investiga-
ção em contabilidade e fiscalida-
de e a presidente, Maria José
Fernandes, considera que a insti-
tuição “tem condições de exce-
lência para formar diplomados
de excelência”.

Na sessão de abertura das jor-
nadas, e falando para uma pla-
teia composta sobretudo por alu-
nos, Maria José Fernandes
realçou que “é importante deba-
ter os desafios que se colocam a

professores, alunos e profissio-
nais”, referindo-se a “desafios
repartidos”.

Os professores são desafiados,
diariamente, a perceber como
ensinar, mas, por outro lado, a
matéria-prima também é dife-
rente, afirmou a presidente do
IPCA, aludindo aos alunos.

“Queremos formar bons, os
melhores, mas precisamos de
uma atitude activa, empreende-
dora e dinâmica dos alunos”
apelou Maria José Fernandes.

A presidente do IPCA defende
que há, também, “uma necessi-
dade permanente de fazer a liga-
ção entre o ensino e a profissão”
apontando o digital como um
dos grandes desafios desta gera-
ção.

No caso do IPCA, sempre hou-
ve a preocupação de juntar a teo-
ria e a prática.

Um dos intervenientes no pai-
nel sobre “o ensino da contabili-
dade e fiscalidade”, João Rodri-
gues, elogiou o momento ade-
quado para se falar deste tema e
apontou que “há e sempre houve
um desfasamento entre o que se
ensina e o que as organizações
esperam de um contabilista”.
João Rodrigues sugere a intro-
dução de unidades curriculares
ligadas à tecnologia e o reforço
da componente prática.

Ensino da contabilidade 
desafia professores e alunos
IPCA promove, até hoje, as III Jornadas de Contabilidade e Fiscalidade. No primeiro dia, professores e
alunos juntaram-se para debater os desafios do ensino nesta área em que o IPCA é uma referência.

ROSA SANTOS

Presidente do IPCA falou na sessão de abertura da III Jornadas de Contabilidade e Fiscalidade

+ mais
A homenagem ao
professor João Carvalho 
foi um dos momentos
marcante do primeiro 
dia das III Jornadas 
de Contabilidade 
e Fiscalidade que
decorream até hoje 
no IPCA, em Barcelos.

A homenagem incluiu 
a exibição de um filme
dedicado ao fundador 
e impulsionador do IPCA,
mas também
testemunhos de
professores e alunos 
que trabalharam 
com João Carvalho,
enquanto professor e
dirigente do politécnico.


