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ENTREVISTA

MARIA JOSÉ
FERNANDES
"NA  MINHA CANDIDATURA 
ASSUMI UM LEMA: 'HONRAR 
O PASSADO, ASSUMIR O 
PRESENTE E DESAFIAR O 
FUTURO'". A VIMARANENSE 
É PRESIDENTE DO INSTITUTO 
POLITÉCNICO DO CÁVADO 
E DO AVE. A INSTITUIÇÃO 
VAI CRESCENDO E A SUA 
INFLUÊNCIA ESTÁ CADA VEZ 
MAIS PATENTE EM GUIMARÃES.
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MARIA JOSÉ FERNANDES É PRESIDENTE DO IPCA. A PROFESSORA VIMARANENSE OLHA COM 
EXPECTATIVA PARA O FUTURO JOVEM INSTITUIÇÃO E TEM NA INTERNACIONALIZAÇÃO DO INSTITUTO O 

"GRANDE DESAFIO"

O IPCA comemorou em dezembro os 
25 anos. Como começa o seu percurso 
na instiuição?

Entro para o Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave (IPCA) em 1997. 
Licenciei-me em 1992, na Universidade 
do Minho, em Gestão de Empresas. 
Comecei a dar aulas no ISMAI em 1995. 
Dois anos depois, o IPCA abre dois 
cursos, abrem os concursos, e concorri. 
Fiquei. Passaram 22 anos.

Foi durante muito tempo professora e 
agora assumiu o cargo de presidente.

Serei sempre professora. Neste 
momento não estou na instituição 
como professora porque assumi 
o cargo de presidente. Assumi a 
presidência em 2017, quando o 
professor João Carvalho renunciou ao 
cargo por motivos de doença. Estou à 
frente dos destinos do IPCA até,pelo 
menos, 2021. Sempre estive ligada à 
gestão da instituição.

O seu percurso começa muitos anos 
antes, em Guimarães. Foi cá que fez o 
seu percurso escolar? 

Nasci numa família de Guimarães. Uma 
família muito rural. Os meus pais foram 
emigrantes. Regresso com 11 anos, em 
1978. Apareceu um negócio ao meu pai. 

Ficamos na Rua Gil Vicente e o meu pai 
assumiu um retiro da velha guarda do 
Vitória. Andei na Santa Lúzia. Passei 
pela Francisco de Holanda e entrei em 
Gestão de Empresas, na Universidade 
do Minho. Começa aí o caminho até 
ao IPCA. Quando entro na carreira não 
era obrigatório aos professores do 
Politécnico serem doutorados. 

Quando assumiu o cargo falou em 
"continuar o caminho" feito. Que 
caminho falta percorrer?  

Na minha candidatura assumi um lema: 
“Honrar o passado, assumir o presente 
e desafiar o futuro”. Acompanhei 
sempre muito a instituição. Entendo 
que o que IPCA é hoje deve-o às 
lideranças anteriores. O meu grande 
objetivo é não estragar o que está bem 
feito. Quando o professor João Carvalho 
interrompe o seu mandato por motivos 
de saúde, havia projetos em curso. 
A Escola-Hotel de Guimarães era um 
projeto dele, que não o levou até ao fim 
e penso que o vamos conseguir.

O que perspetiva para Guimarães? 
O IPCA está bastante presente no 
concelho, com um polo no Avepark e a 
futura Escola-Hotel

O polo no Avepark é muito recente, 
mas a verdade é que temos lá mais de 

400 alunos, algo que já é significativo. 
Nestas comemorações de 25 anos, 
todos os polos foram convidados a 
participar e testemunhei que no polo do 
Avepark já há um espirito académico. 
Já há um corpo que se identifica. Em 
Guimarães já se conseguiu isso. A 
cultura organizacional cria-se e o facto 
de o Avepark ser um centro tecnológico 
é importante. 

Até porque os alunos no Avepark estão 
muito próximos das empresas. Isto 
acaba por ser benéfico?

Se formos aos grandes países europeus 
é isso que vemos. Essa interligação só 
tem vantagens. E o Avepark tem grandes 
empresas. A título de exemplo li que vai 
nascer um edifício importante [o Instituto 
Cidade de Guimarães].  Os cursos que 
oferecemos ali são direcionados às 
empresas. Estes cursos de curta duração 
são específicos para corresponder 
à necessidade das empresas para 
corresponder à necessidade das 
empresas. É uma formação muito 
dirigida. Só faz sentido se forem 
absorvidos pelo mercado de trabalho e 
que prossigam os seus percursos.

O número de candidaturas tem 
crescido?

Bastante. Aumentar o número de 

"NO POLO DO 
AVEPARK JÁ SE 
NOTA ESPÍRITO 
ACADÉMICO"
TEXTO: PEDRO C.E • FOTOGRAFIAS: JOÃO BASTOS
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estudantes no Ensino Superior foi uma 
grande aposta do Governo e esse 
aumento é muito fruto dos cursos 
de curta duração. Onde estavam os 
estudantes antes destes cursos? Eram 
os tais nem-nem [jovens que não 
trabalham nem estudam]. Estes cursos 
são muito importantes para os pais, 
para as famílias. Se no início nasceram 
como cursos que ninguém queria, neste 
momento é exatamente o contrário. 
Um aluno que faz um curso destes 
pode continuar a estudar. Por regra, 
tem muitas creditações

O que projeta para o futuro deste 
polo?

Para o Avepark, o principal desafio 
é consolidar o que já lá esta e fazer 
novas ofertas de cursos que podem ser 
relevantes para as empresas. É preciso 
uma articulação com as empresas, 
projetar novos cursos que vão ao 
encontro dos novos desafios.

O IPCA vai ainda reforçar a presença 
em Guimarães, com a presença da 
Escola-Hotel

Esse é outro dos desafios do IPCA: 
a afirmação da Escola-Hotel. Uma 
ambição partilhada pelo Presidente 
da Câmara, Domingos Bragança. A 
localização é fantástica. Neste plano 
estratégico de Turismo, penso que 
temos um papel importante naquilo 
que é a formação. A Escola vai colocar 
na cidade 1000 estudantes. 

O IPCA expandiu-se pelo Quadrilátero 
e agora tem no horizonte alargar a 
área de influência com a abertura 
de um polo em Esposende. Qual é o 
objetivo?

Sim. O IPCA está integrado numa rede 
internacional, no processo de fazer 
uma candidatura para as universidade 
regionais europeias. Acaba agora a 
26 de fevereiro. É um trabalho que, 
mesmo que a candidatura não seja 
aprovada, ficamos a ganhar. Queremos 

"A ESCOLA-
HOTEL VAI 
COLOCAR NA 
CIDADE 1000 
ESTUDANTES."

crescer. Não vamos para nenhum lado 
em que não tenhamos objetivos muito 
claros. Esposende tem uma localização 
fantástica. Recursos marítimos e 
turismo. Com esta rede internacional 
é mais fácil trazer para cá pessoas. 
Temos o objetivo de criar um conjunto 
de atividades permanentes lá e fazer 
cursos de curta duração na área da 
cozinha para aquela região. Temos 
o apoio do município e destas redes 
internacionais.

E no concelho que viu nascer o IPCA? A 
instituição já está enraizada?

O IPCA foi para o campus em 2008, 
onde foi inaugurada a Escola de Gestão. 
Tratou-se da primeira escola a ter 
um edifício próprio. Neste momento, 

o polo está cheio. Ao longo destes 
anos fomos dotando a instituição com 
novas valências, que foram crescendo. 
Estamos a negociar com  a Câmara 
Municipal a aquisição de mais terreno, 
para conseguir crescer mais. Mesmo 
a ligação do campus com a cidade 
melhorou. Mesmo não estando no 
coração da cidade, estamos próximos 
das pessoas. 

O IPCA também ajudou a dinamizar 
Barcelos?

Em Barcelos, o IPCA contratualizou um 
serviço para que a chegada a Barcelos 
fosse mais fácil. Há uma carreira própria 
para Barcelos, própria, que tem como 
destino o IPCA. Começou connosco, 
mas já não tem nada a ver connosco. 
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O aluno compra o bilhete à empresa. 
Isto demonstra o dinamismo que 
conseguimos instalar em Barcelos

Ainda na questão dos transportes: 
Interligar os polos do Quadrilátero é um 
desafio? 

Interligar os campos do Quadrilátero 
é, sem dúvida, um desafio. Em termos 
logísticos tem alguns custos. No 
Avepark temos transporte próprio 
de Braga para o Avepark. Chegamos 
a pensar ligar o polo à a central de 
Guimarães, mas acabou por não se 
justificar.

Um dos desafios que levantou 
aquando da comemoração dos 25 
anos prende-se com o ambiente. Que 
projetos tem em mente?

Trata-se da promoção de um Campus 
Verde, Saudável e Seguro. Temos até 
um conjunto de projetos financiados 

"O FACTO DO 
AVEPARK SER UM 
CENTRO INDUSTRIAL 
É IMPORTANTE"

"TRATA-SE DE 
PROMOVER 
UM CAMPUS 
VERDE, SEGURO 
E SAUDÁVEL."

"TENHO QUE 
PENSAR O IPCA 
PARA AQUILO 
QUE ELE TEM 
QUE SER DAQUI 
A 10 OU 15 
ANOS."

pelo POSEUR (Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos 
Recursos). A Escola Superior de Gestão 
foi toda revestida a capoto; adjudicamos 
agora, no final do ano, um parque de 
estacionamento coberto por painéis 
solares; temos o projeto U-Bike, com 130 
bicicletas e passadiços. Já circula muita 
gente de bicicleta. Toda a Escola-Hotel 
está a ser projetada com a questão do 
ambiente e da eficiência energética em 
mente.

Como vê o IPCA daqui a 25 anos?

Nestes 25 anos, o IPCA conseguiu 
coisas notáveis. O ano 2019 fica 
marcado pelo que conseguiu no campo 
da investigação. Conseguimos três 
centros de investigação em três áreas 
fortes: Inteligência Artificial, Design 
e Contabilidade e Fiscalidade. Foram 
avaliados com nota de qualidade pela 
FCT e é um selo de qualidade que nos 
projeta internacionalmente. Tenho que 
pensar o IPCA para aquilo que ele tem 
que ser daqui a 10 ou 15 anos. 

É esse o principal desafio?

A internacionalização é, para mim, 
o grande desafio. Se visse daqui a 
dez anos o IPCA via-o inserido numa 
rede regional internacional com uma 
grande afirmação em algumas das 
suas áreas. Não nos podemos esquecer 
da formação contínua, dos adultos. 
30% dos nossos alunos são do ensino 
noturno, que permite às pessoas 
voltar aos bancos da escola e obter 
mais qualificação. Para estes alunos, a 
questão da internacionalização é mais 

difícil porque são trabalhadores mas  
querem progredir. A grande bandeira do 
IPCA durante muitos anos foi o ensino 
noturno devido à qualidade do ensino e 
da prática.


