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Em dia de celebração oficial do
26.º aniversário e com os olhos
postos no crescimento e expan-
são preconizada para os Municí-
pios de Braga, Esposende, Gui-
marães e Famalicão, o Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave
(IPCA) inaugurou, ontem, o Bar
do Campus na presença de João
Sobrinho Simões, secretário-de-
Estado da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, juntamente
com a presidente da instituição,
Maria José Fernandes. 

Naquele que foi também o últi-
mo dia do mandato ao longo dos
últimos quatro anos na liderança
do IPCA, Maria José Fernandes
traçou um balanço do seu traba-
lho do qual se orgulha, focado
“nas pessoas” e que, indicou, ter
sido de “continuidade” à obra de
João Carvalho - o grande impul-
sionador do politécnico - “com o
objectivo de fazer muito, em
prol de uma sociedade que tanto
merece”. 

Reportando-se aos resultados,
a presidente do IPCA indicou
que o crescimento da instituição
se deve aos alunos, cujo número
nos últimos quatro anos aumen-
tou em mais de 30% (em 2016
eram 4100 e em 2020 são mais
de 5600) - um aumento que a

responsável justifica também
com os Cursos Técnico Superio-
res Profissionais (TeSP); mas
também à aposta na formação e
na qualificação dos recursos hu-
manos, tendo, hoje, o IPCA mais
de 90% dos seus docentes o títu-
lo de ‘especialista’ - “o que ga-
rante um ensino de qualidade” e
a oportunidade de ver garantida
a sua valorização em termos de
carreira. 

Apontando para a alteração do
regime de gestão do IPCA, ago-
ra de carácter fundacional, Ma-

ria José Fernandes destacou o
facto de o instituto ter agora cin-
co escolas - três das quais surgi-
das nos últimos cinco anos e su-
blinhou os projectos de
investigação que se levam a ca-
bo juntamente com empresas,
mas também com outras entida-
des, como é o caso da Universi-
dade de Aveiro (em candidaturas
conjuntas na área de Contabili-
dade) e também com a Universi-
dade Europeia (na área dos Jo-
gos Digitais) - catapultando
também a investigação do IPCA

na esfera internacional. 
“Só nos últimos quatro anos

houve um investimento público
de mais de seis milhões de euros
no IPCA para melhorar as condi-
ções de estudo e de trabalho e
julgo que os resultados são mui-
tos positivos” assinalou a presi-
dente do IPCA, destacando as
obras infra-estruturais, a melho-
ria dos acessos ao campus pelo
Município de Barcelos, que aca-
bou de anunciar também a aqui-
sição de um terreno com 33.200
m2 para a construção de um La-

boratório Criativo - o ‘Barcelos
Collaborative Research and In-
novation Center’ (Barcelos
CRIC) - e um multiusos. 

Entre os desafios para o futuro,
Maria José Fernandes aponta pa-
ra o alargamento da base social
com mais oferta formativa em
parceria com o tecido empresa-
rial, apontando para a futura Es-
cola de Hotelaria e Turismo que
deverá implementar-se em Gui-
marães até 2022, num investi-
mento estratégico para a Câmara
de Guimarães na ordem dos no-
ve milhões de euros e, ainda, pa-
ra a criação de um pólo do IPCA
em Esposende para a área de
TeSP e de uma Escola de Verão,
num investimento de 2,5 mi-
lhões de euros, projectos que de-
verão arrancar já no próximo
ano lectivo, depois dos pólos em
Braga e da consolidação da ofer-
ta formativa em Famalicão.

A aposta na Investigação&De-
senvolvimento, com a captação
de mais fundos, a internacionali-
zação, a melhoria das infraestru-
turas, que até 2021/22 deverá
ver implementada a Escola Su-
perior de Gestão no centro de
Barcelos e a necessidade de uma
maior responsabilidade social
com o investimento e valoriza-
ção das pessoas e novas metas
de sustentabilidade são apostas
para o futuro do IPCA.

BARCELOS
| Marta Amaral Caldeira | 

“O IPCA (Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave) é um bom
exemplo de investimento públi-
co e um exemplo fantástico de
como tudo melhorou nos últi-
mos anos em Portugal”.

Pedro Fraga, presidente do
Conselho Geral do Instituto Po-
litécnico do Cávado e do Ave,
destacou, ontem, na cerimónia
solene de celebração do 26.º ani-
versário do instituto, o percurso
percorrido pelo IPCA, destacan-
do o seu crescimento, inclusive
no contexto pandémico. “Esta

instituição tem futuro porque
tem alunos”, asseverou.

Evocando o nome de João Car-
valho, ex-presidente do instituto,
Pedro Fraga deixou, ainda, o
apelo, que é há muito um anseio,
ao nível dos doutoramentos e
denominações das instituições
de ensino superior politécnico. 

IPCA celebra 26 anos a crescer com mais
alunos, novos pólos e melhor oferta
MARIA JOSÉ FERNANDES, presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, destacou, ontem, em dia de aniversário, “os
resultados positivos” alcançados nos últimos quatro anos referentes ao seu mandato, apontando para um investimento de 6 ME. 

Pedro Fraga, presidente do Conselho Geral do IPCA:

“Esta instituição tem futuro 
porque tem alunos”

DR

Pedro Fraga e Maria José Fernandes, presidente do Conselho Geral e presidente do IPCA, e João Sobrinho Simões no aniversário do IPCA

DR

Secretário-de-Estado João Sobrinho Simões e presidente do IPCA inauguraram Bar
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“O Instituto Politécnico do Cá-
vado e do Ave (IPCA) é o exem-
plo de que vale a pena fazer in-
vestimento público no Ensino
Superior, no conhecimento e na
ciência”, afirmou, ontem, o se-
cretá- rio-de-Estado da Ciência,
Tecnologia e do Ensino Supe-
rior, João Sobrinho Simões, na
cerimónia do 26.º aniversário da
instituição, destacando o seu
percurso distinto e em cresci-
mento contínuo numa estreia re-
lação com a região e com o seu
desenvolvimento. 

A propósito dos doutoramentos
no ensino politécnico, o respon-

sável governamental indicou
que foram já aprovados pelo go-
verno, faltando o aval da Assem-
bleia da República para que a al-
teração à lei de bases possa ser
uma realidade.

O secretário-de-Estado indicou
que a “inovação pedagógica” é
um dos maiores desafios para o
ensino superior na preparação de
jovens para as carreiras de futu-
ro, que estão em constante mu-
dança. Destacou, por isso, o pa-
pel da formação do ensino
politécnico em ambiente laboral,
com experiências formativas
dentro das empresas. 

João Sobrinho Simões realçou
os 7,5 milhões de euros que o
governo vai investir no sistema

politécnico com vista a poten-
ciar, ainda mais, esta forma de
ensino/aprendizagem junto das
empresas e também na formação
dos seus professores. 

Indicou ainda para o nascimen-
to de seis escolas digitais um
pouco por todo o país, como
aposta na qualificação da popu-
lação adulta. 

A cerimónia contou, ainda,
com a entrega de títulos de dou-
tor e especialista a docentes e
prémios IPCA/Santander de mé-
rito a alunos, com destaque para
o estudante guineense Ventura
Tamba, agraciado com o prémio
‘Valor Humano’ pelo projecto
que desenvolveu de apoio à inte-
gração de alunos estrangeiros. 

“IPCA é exemplo de que vale a pena fazer
investimento público no Ensino Superior”
JOÃO SOBRINHO SIMÕES, secretário-de-Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, presidiu, ontem, à cerimónia solene 
do 26.º aniversário do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, destacando o seu “crescimento contínuo” e apostas inovadoras. 

DR

Secretário-de-Estado e presidente do IPCA entregaram prémio a estudante Ventura Tamba
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