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Investigação e internacionalização são
os principais desafios no futuro do IPCA  

 Carla esteves

Maria José Fernandes anunciou que o objetivo prioritário é a criação de um espaço autónomo, dedicado à investigação
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estes últimos projetos que 

deverão ficar concluídos 

em 2020.

Em carteira está tam-

bém a concretização dos 

projetos que se encon-

tram em curso com os 

Municípios onde o IP-

CA se encontra instalado, 

nomeadamente Barcelos, 

Guimarães e Esposende, 

estabelecendo parcerias 

estratégicas com os Mu-

nicípios da região. 

Mudança
de designação
Maria José Fernandes 

apontou também a mu-

dança de designação de 

“Institutos Politécnicos” 

para “Universidades Po-

litécnicas" como um dos 

grandes desafios que se 

colocam no futuro. 

«Esta mudança reve-

la-se essencial em parti-

cular no panorama inter-

nacional, onde queremos 

afirmar-nos e consolidar 

esta estratégia», afirmou.

Região Os estudantes do IPCA 
receberam prémios, 
estimulando o bom 
desempenho.

A data ficou marcada 
por uma semana de 
atividades organizada
pelas escolas.

A  
investigação e a 

internacionaliza-

ção foram, ontem, 

apontadas com os 

dois principais desafios 

que se colocam ao futu-

ro do Instituto Politécni-

co do Cávado e do Ave (IP-

CA), que ontem celebrou 

25 anos ao serviço da co-

munidade e da economia 

da região e do país. A  ceri-

mónia ficou marcada pela 

homenagem institucional 

ao fundador João Carva-

lho e pelo elencar  dos mo-

mentos mais marcantes da 

história da instituição, mas 

não faltou um olhar para 

o futuro, e o convite pa-

ra continuar a «escrever a 

história do IPCA», zelan-

do para que «continue re-

pleta de proezas, de vitó-

rias e de sucessos».

A presidente do IPCA, 

Maria José Fernandes, 

anunciou que o objetivo 

prioritário para os próxi-

mos dois anos passa pela 

criação de um espaço autó-

nomo totalmente dedicado 

à investigação, transferên-

cia de tecnologia e incu-

bação de empresas de ba-

se tecnológica e academia 

de formação de empresas.

A criação deste novo es-

paço, que alguém já bati-

zou Barcelos Collabora-

tive Innnovation Center, 

tem o total apoio do mi-

nistro Manuel Heitor e da 

Câmara Municipal de Bar-

celos, que reconhece a im-

portância desta estrutura 

para aumentar a capaci-

dade tecnológica do teci-

do empresarial da região 

e a sua competitividade. 

A presidente do IPCA 

anunciou  que o institu-

to pretende, nos próxi-

mos anos, aumentar a sua 

oferta formativa em es-

treita colaboração com a 

evolução da sociedade e 

as necessidades do teci-

do empresarial», dando 

assim resposta ao desafio 

que a sociedade lhe colo-

ca no sentido de alargar a 

base social de participa-

ção do Ensino Superior 

para uma sociedade ba-

seada no conhecimento.

Para concretizar este 

objetivo, até 2021, o IP-

CA deverá aumentar a sua 

oferta formativa em Gui-

marães, bem como a ofer-

ta dos cursos de mestra-

do, em especial na área da 

gestão, e alargar a oferta 

dos cursos técnico-pro-

fissionais ao concelho de 

Esposende.

Intensificar a atividade 

de Investigação e Desen-

volvimento ( I&D) com 

mais e melhor integra-

ção entre educação, in-

vestigação e inovação e 

uma maior articulação 

com as empresas, o teci-

do produtivo e adminis-

tração pública.

«Este ano as unidades 

de I&D que o IPCA ago-

ra tem têm o desafio de 

executar um plano estra-

tégico aprovado pela FCT 

para os próximos quatro 

anos», afirmou Maria Jo-

sé Fernandes.

A presidente do IPCA 

apontou também como 

fundamental, para os pró-

ximos anos, o reforço e 

expansão do ensino su-

perior, recordando que 

o IPCA tem aumentado  

de forma exponencial o 

número de estudantes in-

ternacionais a frequentar 

os cursos e os planos de 

mobilidade.

«A estratégia definida 

prevê intensificar a pre-

sença do IPCA no campo 

internacional seja através 

do ensino-formação, se-

ja através de I&D, que é 

um grande exemplo da 

Adesão do IPCA à Regio-

nal Universities Network 

(RUN)», afirmou.

A aposta na inovação 

pedagógica, através da for-

mação de professores e da 

instituição de boas prá-

ticas de ensino que pro-

movam o aumento de es-

tudantes em projetos de 

atividades constituem ou-

tros objetivos, bem como 

a consolidação das obras 

do campus, do novo bar, 



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 30,41 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 84068416 20-12-2019

João Carvalho pagou «a sua dívida à vida»
 Carla Esteves

S
ó estava prevista pa-

ra as 11h30 a home-

nagem institucio-

nal a João Carvalho, 

mas começou bem antes, 

tantas foram as manifes-

tações de apreço, estima 

e saudade pela pessoa e 

pelo trabalho desenvol-

vido pelo primeiro di-

retor da Escola Superior 

de Gestão e presidente 

da Comissão Instalado-

ra do IPCA.

Ainda antes da sessão 

solene a surpresa instalou-

-se na sala com um mag-

nífico vídeo sobre os 25 

anos do IPCA, em que foi 

bem visível a marca, a in-

tervenção e a herança dei-

xadas por João Carvalho.

O presidente do Conse-

lho Geral do IPCA, Pedro 

Fraga, a presidente do IP-

CA, Maria José Fernandes, 

o presidente do CCISP, 

Pedro Dominguinhos, e o 

presidente da Associação 

Académica do IPCA, João 

Pereira, não deixaram de 

evidenciar, nas suas inter-

venções, o exemplar cará-

ter e o incomparável tra-

balho desenvolvido por 

João Carvalho.

«Visão, concretização, 

estratégia do projeto, von-

tade de superação, modo 

glorioso de gestão dos re-

cursos públicos» foram 

apenas alguns dos inú-

meros elogios ontem di-

rigidos a João Carvalho, 

também bem evidentes 

no livro "25 anos, 25 tes-

temunhos", que foi apre-

sentado pelo IPCA, en-

IPCA reunido em homenagem histórica 

O auditório Eng.º António Tavares foi palco de uma verdadeira homenagem a João Carvalho

quanto relato histórico 

e projeto de futuro, e do 

qual é impossível disso-

ciar a imagem e o legado 

de João Carvalho.

Livro junta estudos 
de 102 autores
Já no período de home-

nagem, destaque para a 

apresentação do livro "Em 

Memória de João Carva-

lho. Estudos sobre Polí-

tica, Finanças e Conta-

bilidade Pública", cuja  

apresentação esteve a car-

go de José Tavares, juíz 

conselheiro do Tribunal 

de Contas e membro da 
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Comissão Organizadora 

da obra.

José Tavares começou 

por elogiar a capa do livro, 

que «bem reflete a perso-

nalidade do saudoso pro-

fessor», bem como o título 

da obra, que é demons-

trativo dos seus principais 

contributos  académicos.

Ao todo foram 102 os 

autores que contribuí-

ram para este livro com 

os seus estudos, mas fo-

ram muitas mais as men-

sagens dos que gostariam 

de ter participado e só não 

o fizeram dada a exigui-

dade do tempo.

A homenagem contou 

ainda com a presença do 

primeiro presidente da 

Associação de Estudan-

tes do IPCA, Marcelo Cer-

queira, que recordou cari-

nhosamente os primeiros 

tempos da vida académi-

ca na instituição, em 1996, 

quando foi um dos 74 alu-

nos admitidos no então 

Bacharelato de Contabi-

lidade e Finanças Públi-

cas e Contabilidade.

Destaque ainda para 

a intervenção de Paula 

Franco, bastonária da Or-

dem dos Contabilistas cer-

tificados, e para muitos 

dos que privaram com 

João Carvalho na vida pro-

fissional e pessoal.

Antes, ainda no perío-

do de sessão solene, tam-

bém o próprio ministro 

da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior, Manuel 

Heitor, enviou uma men-

sagem de elogio e incen-

tivo ao IPCA, apontando 

a importância da concre-

tização do Barcelos Cola-

borative Research Inno-

vative Centre.

Manuel Heitor apro-

veitou a mensagem para 

elogiar também o traba-

lho e o exemplo de João 

Carvalho.

Antes, também duran-

te a sessão solene, o presi-

dente do Conselho Geral 

do IPCA, Pedro Fraga, elo-

giou também a crescen-

te projeção internacional 

do IPCA, a capacidade de 

investigação e de captar 

alunos estrangeiros.

Na plateia, realce pa-

ra a presença dos autar-

cas dos municípios onde 

o IPCA se encontra já im-

plementado, dando uma 

ideia da sua projeção nos 

últimos anos, designada-

mente em Barcelos, Braga, 

Guimarães e Famalicão.

Também o presidente 

da Associação Académi-

ca do IPCA, João Perei-

ra, enalteceu o trabalho 

do IPCA ao longo destes 

25 anos, afirmando que 

«a principal conquista fo-

ram os quase 8 mil di-

plomados que saíram da 

instituição com uma for-

mação académica e profis-

sional».

Receitas revertem 
para o Fundo João 
Carvalho
As receitas provenientes 

da venda da obra rever-

terão para o Fundo João 

Carvalho, que se encontra 

ao serviço das causas so-

ciais dos estudantes.

Entretanto, ontem, 

após a homenagem se-

guiu-se um almoço soli-

dário com toda a comu-

nidade académica que 

contribuiu com a doa-

ção de bens alimentares 

a favor da loja social do 

IPCA e de instituições so-

ciais de Barcelos.

Secretário de Estado homenageia 
«amigo»  João Carvalho

O secretário de Estado do Ensino Superior (SEC-

TES), João Sobrinho Teixeira, esteve ontem no IP-

CA para prestar homenagem ao  seu grande ami-

go, realçando que «a vida do IPCA foi a vida de 

João Carvalho».

Lembrando que «o IPCA começou tarde, pe-

quenino, sem recursos financeiros e num contex-

to competitivo» e que «foi preciso grande tenaci-

dade para o afirmar».

«Homenagear o IPCA é homenagear os que tive-

ram a responsabilidade de contrariar o destino», disse.

João Sobrinho Teixeira considerou que a história do 

IPCA e o seu sucesso se deve à clarividência dos que 

souberam escolher as suas lideranças, insistindo que  

«um dos principais momentos da democracia passa 

precisamente pela escolha das lideranças».

O secretário de Estado transmitiu ainda uma pers-

petiva muito pessoal sobre o amigo, salientando que 

«muito mais do que um colega de trabalho, ele foi uma 

amigo, cúmplice do seu próprio percurso».

«João Carvalho pagou a sua dívida à vida», sintetizou.
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“Schola Cantorum” estreou-se 
no Encontro de Natal do Clero
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REGIÃO  P.12-13

IPCA aposta na investigação
e internacionalização

TALHO 1
253 214 440

Quinta da Capela

“A MELHOR CARNE, AO MELHOR PREÇO”
TALHO 2
253 619 358

Rotunda da Makro

TALHO 3
253 693 510

Celeirós

Braga  P.04

AAUM 
VAI TER SEDE
NO CENTRO 
DO CAMPUS
DE GUALTAR

Tempestade espalha Tempestade espalha 
caos e destruiçãocaos e destruição


