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DA EUROPA PARA O MINHO
| Marlene Cerqueira | 

O IPCA - Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave inaugura em
Setembro a Escola Técnica Su-
perior Profissional (ETESP), em
Braga, que vai receber já mais
de mil alunos no arranque do no-
vo ano lectivo.

A nova escola vai funcionar no
antigo edifício do IDITE-Mi-
nho, adquirido pelo IPCA com
receitas próprias e adaptado para
receber alunos dos cursos técni-
cos superiores profissionais.

A ETESP foi a quinta Escola
aprovada para o IPCA, sendo
também a mais recente. Veio
juntar-se à Escola Superior de
Gestão (criada em 1996), à Es-
cola Superior de Tecnologia
(2004), a Escola Superior de De-
sign (2015) e à Escola Superior
de Hotelaria e Turismo (2017).

Convidada do programa ‘Da
Europa para o Minho’, da rádio
Antena Minho, a presidente do
IPCA realçou que é a primeira
instituição do país a ter uma es-
cola desta natureza, recordando
que a mesma foi aprovada pelo
Governo em 2019.

Actualmente o IPCA tem em
funcionamento 32 Cursos Técni-

cos Superiores Profissionais
(CTeSP). “São cursos que se vão
esgotando à medida que não
houver necessidades na região
daquele tipo de qualificação”,
explicou Maria José Fernandes.

A presidente do IPCA salientou
que estes cursos são definidos a
partir das necessidades diagnos-
ticadas junto do tecido empresa-
rial da região. Aliás a ligação à
região é uma das imagens de
marca da acção deste politécni-
co.

O IPCA tem crescido bastante
nos últimos anos, porém Maria

José Fernandes realça que esse
crescimento é feito em articula-
ção com a rede de ensino supe-
rior: “Nós não queremos invadir,
ou seja, duplicar ofertas formati-
vas. Nós oferecemos o que ou-
tras instituições de ensino supe-
rior não oferecem na região”.

Com sede em Barcelos, onde
surgiu, o IPCA expandiu-se já
pelos quatro concelhos do Qua-
drilátero e chega também agora
a Esposende.

Neste processo de expansão
tem sido fundamental o apoio
dos municípios.

Em Esposende, a Câmara tem
em curso o concurso público pa-
ra a construção do Laboratório
de Inovação e Sustentabilidade
Alimentar que vai albergar cur-
sos do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave, uma empreita-
da de 3,4 milhões de euros. É
também neste concelho que o
politécnico vai criar a sua Escola
de Verão. Já em Guimarães, num
investimento superior a cinco
milhões de euros, a Câmara Mu-
nicipal vai requalificar um pala-
cete no centro da cidade, trans-
formando-o numa escola-hotel

onde vai funcionar a Escola de
Hotelaria e Turismo. São mais
de mil alunos que vão passar a
estudar na cidade-berço.

Em Barcelos, a Câmara Muni-
cipal disponibilizou mais 10 mil
metros de terreno para concret-
ziar a expansão do campus uni-
versitário.

Estes são alguns exemplos de
como os apoios de entidades ex-
ternas têm sido determinantes
para o crescimento do IPCA,
que não tem fundos próprios que
lhe permitam, por só, concreti-
zar a sua expansão territorial.

Escola Técnica Superior Profissional 
do IPCA é inaugurada em Setembro
INSTALADA EM BRAGA, nas antigas instalações do IDITE-Minho adquiridas pelo IPCA para o efeito, vai ser inaugurada em
Setembro a mais recente escola deste politécnico. É a Escola Técnica Superior Profissional, que vai receber mais de mil alunos.
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Maria José Fernandes foi a mais recente convidada do programa ‘Da Europa para o Minho, da rádio Antena Minho
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Maria José Fernandes, presiden-
te do IPCA e a única recandidata
ao cargo, defende que é necessá-
rio ajustar a fórmula de financia-
mento do ensino superior.

O IPCA é actualmente a insti-
tuição de ensino superior com
menos financiamento por aluno.

O actual modelo financiamento
foi definido em 2009, altura em
que o IPCA tinha pouco mais de
2500 estudantes. Agora tem
5700, mas continua a ser finan-

ciado de acordo com o perfil de
2009. 

“A fórmula de financiamento
tem de ser ajustada. O desafio é
pensar uma nova fórmula que te-
nha em conta os resultados,
aquilo que a instituição conse-
gue fazer pela região, pelo país e
pelo mundo”, referiu,

Maria José Fernandes também
considera que seria “muito posi-
tivo” implementar o financia-
mento por contratos-programa
com objectivos definidos.

“Não temos ainda a solução
para a fórmula, mas uma coisa é

certa: como está não pode ser”.
Actualmente, e de acordo com

o contrato de legislatura assina-
do com o actual Governo, nestes
quatro anos o IPCA recebe um
aumento de 2% por ano no fi-
nanciamento.

A responsável realça que o IP-
CA só tem conseguido expandir-
se, e dessa forma dar resposta às
necessidades da região, pelos
apoios que recebe. por exemplo
dos municípios. “Sozinhos, por
nós, não teríamos condições fi-
nanceiras para esses investimen-
tos”, admitiu.

No Ensino Superior

IPCA é a instituição com menos financiamento por aluno

DR

IPCA tem sede e campus em Barcelos



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 32,50 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 93346187 14-06-2021

DA EUROPA PARA O MINHO
| Marlene Cerqueira | 

São vários os desafios que Maria
José Fernandes elenca para os
próximos anos do IPCA, sendo
que em comum todos eles têm a
consolidação do projecto, con-
cretamente em termos de in-
fra-estruturas. Os fundos comu-
nitários, sobretudo os do Plano
de Recuperação e Resiliência
(PRR) afiguram-se como deter-
minantes para concretizar esse
objectivo.

A Câmara de Barcelos disponi-
bilizou ao IPCA 10 mil metros
de terreno para expandir o cam-
pus. Há quatro projectos deter-
minantes e praticamente prontos
para avançar, aguardando a
abertura dos respectivos avisos
para submissão de candidatura a
fundos comunitários.

A primeira necessidade identi-

ficada é a construção de uma re-
sidência universitária, pois é a
única instituição que não dispõe

desta valência.
Outro projecto estruturante é o

Laboratório Colaborativo para a

Inovação e Investigação, que
promete ser um edifício emble-
mático em Barcelos, com quase

seis mil metros de área destinada
à investigação multidisciplinar.

“Nós estamos lotados em ter-
mos de investigação. Estamos a
contratar investigadores perma-
nentemente, por conta de projec-
tos, e não temos espaços”, alerta
a presidente do IPCA.

Um pavilhão multiusos, que
permita a prática desportiva, e
um auditório com capacidade
para 500 pessoas são também
projectos que o IPCA espera
concretizar nos próximos anos.

“Já temos terreno para constru-
ção, temos os projectos quase
concluídos, precisamos que
abram os avisos para apresentar
as candidaturas”, sintetiza Maria
José Fernandes, que espera ver
todos estes equipamentos cons-
truídos e ao serviço do IPCA du-
rante o seu próximo mandato, se
tudo correr como planeado.

A responsável realçou que os
fundos determinantes tem sido
determinantes para o crescimen-
to do IPCA, nomeadamente a ní-
vel de oferta formativa, uma vez
que a oferta de Cursos Técnico
Superior Profissional (TeSP) é
financiada com fundos euro-
peus. A expectativa é que com
novos fundos, em concreto do
PRR, o IPCA consiga aumentar
ainda mais a sua oferta formati-
va, nomedamente com a aposta
na formação de activos.

Fundos europeus determinantes
para consolidar infra-estruturas
IPCA aguarda a abertura dos respectivos avisos para apresentar candidaturas à comparticipação para
projectos estruturantes para a consolidação da instituição.
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Maria José Fernandes, presidente do IPCA e candidata única para o próximo mandato

Presidência do IPCA
Eleição é a 30 de Junho
Maria José Fernandes, que conta já
com uma ligação de 25 anos à ins-
tituição, é a única candidata à pre-
sidência do IPCA. Nos últimos qua-
tro anos, exerceu já a função de
presidente, sucedendo ao professor
João Carvalho.
De acordo com o calendário eleito-
ral, a eleição terá lugar a 30 de Ju-
nho, em reunião de votação do
Conselho Geral.
Maria José Fernandes insere-se na
categoria de professora coordena-
dora principal. Foi presidente do
Conselho Técnico-Científico da Es-
cola Superior de Gestão do IPCA, da
qual foi directora entre 2000 e
2003. Doutorada em Ciências Em-
presariais e com agregação em
Gestão, foi directora do Centro de
Investigação em Contabilidade e
Fiscalidade do IPCA. 
É actualmente vice-presidente do
CCISP, função que exerce desde Ju-
lho de 2017.

§agenda

DA EUROPA PARA O MINHO
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Na conclusão do seu primeiro
mandato como presidente do IP-
CA, Maria José Fernandes reve-
la que o grande objectivo con-
cretizado “acaba por ser aquele
que não estava previsto”: dar
resposta aos desafios trazidos
pela pandemia causada pela Co-
vid-19.

“Foram muitas as concretiza-
ções que nós conseguimos nes-
tes quatro anos, mas a maior foi
chegar hoje aqui e dizer que nós
conseguimos dar resposta aos
desafios lançados pela situação
pandémica”, referiu, no decorrer
da sua participação no ‘Da Euro-
pa para o Minho’, programa da
Antena Minho, com apresenta-
ção e realização de Paulo Mon-

teiro e a participação do eurode-
putado José Manuel Fernandes.

Maria José Fernandes apontou
sobretudo a inexistência de
abandono escolar devido à pan-
demia, realçando que neste ano
lectivo o IPCA conseguiu mes-
mo aumentar a procura tendo
ocupado na primeira fase do
concurso de acesso ao ensino su-
perior quase 99% dos vagas.

A presidente destaca ainda a
afirmação do IPCA na área da
investigação, com a criação de
três centros de investigação
aprovados pela Fundação para a
Ciência e Tecnologia com a clas-
sificação de Muito Bom, “o que
é um factor muito importante”.

“A investigação é uma área em
que temos vindo a crescer muito
e temos neste momento alguma
dificuldade em responder a to-

das as solicitações em áreas de
tecnologia, inteligência artifi-
cial, contabilidade e fiscalidade
e no design”, referiu, justifican-
do a necessidade de concretizar
o Laboratório Colaborativo para
a Inovação e Investigação.

A internacionalização é outra
marca os últimos anos do IPCA,
concretamente com a sua inte-
gração da rede europeia RUN-
EU, a Aliança Inter-Regional de
Universidades.

A internacionalização é uma
aposta a manter, referiu Maria
José Fernandes, que prevê que
dentro de uma década o IPCA
seja encarado como uma insti-
tuição não só da região, mas
também do mundo.

O IPCA conta também com
“bastantes estudantes estrangei-
ros”, não só Erasmus, mas tam-

bém estudantes internacionais,
sobretudo oriundos dos PALOP.

Maria José Fernandes alerta
que tem havido um problema, ao
qual o IPCA tem tentado respon-
der à medida das suas possibili-
dades, e que se prende com a ca-
pacidade financeiras desses
estudantes. “Nós estamos dispo-
níveis para os receber, para os
formar, mas nós temos de ter
condições para os apoiar. É um
assunto que tem de ser acordado
entre países”, referiu, explican-
do que alguns desses estudantes.
“Nós ajudamos como podemos,
nomeadamente através do Fun-
do Social de Emergência, redu-
zindo propinas e até no aloja-
mento. Os nossos Serviços
Sociais tem feito um trabalho
permanente de apoio a estes alu-
nos”, vincou.

Balanço de mandato

Investigação, internacionalização 
e desafios da pandemia são apostas ganhas
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O dia 10 de Junho (já) não é ape-
nas de Portugal, de Camões e
das Comunidades Portugueses.
O Panoiense Futebol Clube
também reclama o direito de

chamar a si as atenções ao décimo dia do

sexto mês do ano.Foi num 10 de Junho de 1967 que nas-

ceu oficialmente este clube da freguesia

de Panoias, em Braga, e que recentemen-

te, neste ano de 2021, celebrou o seu 54.º

aniversário, num ano marcado por pro-

fundas dificuldades inerentes, claro, aos

constrangimentos provocados pela pan-

demia.
Ao longo dos anos, as gentes de Panoias

sempre se habituaram a vibrar e a sofrer, a

nível desportivo, pelo clube da terra, que

por motivos, sobretudo, financeiros, se

viu na necessidade de extinguir a equipa

de futebol sénior em 2016, iniciando aí

um plano de rejuvenescimento e reestru-

turação do clube.Francisco Santos, de 53 anos, é o rosto

do ‘novo’ Panoiense Futebol Clube, que

vive agora da pujança e da alegria da for-

mação para continuar a olhar para o futu-

ro com esperança.O objectivo é, dentro de dois ou três

anos, voltar a ter uma equipa sénior, por

forma a que o calor da massa associativa

também regresse em peso. Palavra de pre-

sidente!
As dificuldades financeiras são imensas

e a luta diária passa muito pela procura de

soluções viáveis para a manutenção do

clube, cuja actividade desportiva, hoje em

dia, se resume ao escalão de juniores,

num projecto que pode conhecer melhor

nas páginas seguintes e que tem uma par-

ceria que em muito beneficia o futebol

panoiense: A ESA - Escola de Futebol

Benfica Braga.Do palmarés do clube consta um título

conquistado, recentemente, pela equipa

de iniciados, que venceu a II Divisão da

AF Braga em 2018/19.No livo de memórias cabe ainda espaço

para um outro momento emblemático: a

presença na final da Taça Associação Fu-

tebol de Braga, na década de 70, perante o

Maria da Fonte, com derrota por 1-0.

O PanoienseFutebol Clube,fundado em 1967,celebrou recente-mente o seu 54.º aniversário. Desde 2016, com a extinção da equipasénior, o clubeentrou numa fase dereestruturação, coma juventude a cotar--se como a espe-rança do amanhã.
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F
reguesia situada quase no ex-

tremo leste do concelho, a

15km da cidade de Vila Nova

de Famalicão, Oliveira S. Ma-

teus faz fronteira com Riba

d’Ave, Oliveira Santa Maria, Castelões e

Delães e tem cerca de três mil habitantes.

O Rio Ave delimita a freguesia a sul, rio

que possibilitou o desenvolvimento das

terras da região, que atraiu e fixou no seu

seio as primeiras populações. Os factores

geográficos foram importantes no povoa-

mento inicial de Oliveira S. Mateus e em

relação ao próprio topónimo: o lugar seria

fértil em árvores daí o nome Oliveira se

ter mantido. Oliveira São Mateus nasce para a histó-

ria em 1033. Nas Inquirições de 1258,

voltam as referências a ‘Sancti Mathei de

Soelaes in Carrazedo’, em 1290, é citada

‘Freguesia de Sam Mateus de Soualhães’

e Oliveira São Mateus, como designação,

surge na documentação apenas a partir do

século XVI, pois anteriormente era deno-

minada de Soalhães.Em 1085, foi fundada a Igreja de Soa-

lhães, que assumiu grande importância na

história religiosa nacional, como prova da

introdução da Liturgia Romana na Dioce-

se de Braga, actualmente denominada

Igreja Velha, típica de Entre-Douro e Mi-

nho. A Igreja Matriz, ao fundo do Parque

do Quinteiro, com alguns pormenores de

curiosa modernidade, é outro dos desta-

ques arquitectónicos, juntando-se a Cape-

la de Santa Ana, Capela de S. José e as

Quinta de Gavim e Quinta do Conde, que

representam bem o passado senhorial da

freguesia. Freguesia de paisagem predominante-

mente rural, teve, no entanto, na indústria

têxtil o principal suporte da economia. Da

riqueza têxtil de outrora já pouco resta -

duas grandes fábricas que chegaram a

movimentar seis mil funcionários fecha-

ram portas - com espaço agora dedicado

às confecções, metalurgia, tinturaria,

construção civil e comércio em geral.

Aliás, o comércio movimenta uma impor-

tante parte da população da freguesia: to-

das as quintas-feiras, a Feira Semanal rea-

liza-se no Largo da Feira da Santana,

centro nevrálgico da freguesia. 
Em termos naturais, o Parque do Quin-

teiro convida a um passeio, paredes meias

com o Complexo Desportivo Municipal

de Oliveira S. Mateus, com duas piscinas

cobertas, ginásio e vários espaços que po-

dem ser usados em actividades lúdicas e

de ocupação dos tempos livres, sede da

Associação Desportiva e Cultura de S.

Mateus, que fomenta as modalidades de

karaté, musculação, ginástica e futsal. Na

vertente social, o Instituto S. José é refe-

rência nas valências de lar de idosos, cre-

che, ATL e serviço de apoio domiciliário. 

DA RIQUEZA TÊXTIL 
e passado senhorial 

ao dia-a-dia de comércio   
Freguesia de paisagem rural, Oliveira S. Mateus teve na indústria têxtil o principal suporte

económico. Hoje em dia, é o comércio que movimenta grande parte da população. 

Textos Joana Russo Belo Fotos José Pedro
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OLIVEIRA S. MATEUS
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“Sinto-me um presidente feliz. Embora sin-
ta que gostaria de ter feito mais alguma

coisa, mas não foi ainda possível, não quer

dizer que não vá ser feito. Porque ainda não

sei se me vou recandidatar. Estou à espera
de uma situação em termos de saúde e po-

derei não ser candidato novamente, mas, se

não for, já tenho alguém para me substituir.

A decisão ainda não está tomada, tenho de

fazer uma série de exames e só aí vou deci-
dir. Poderá estar na hora de acalmar um

pouco. A certeza é que em casa não ficarei,
estarei sempre presente no dia-a-dia da

freguesia, até porque, faço parte do Institu-

to S. José, da Cruz Vermelha e estou ligado

às várias instituições da freguesia. Olhando

a estes 28 anos na presidência da Junta de

Freguesia, o balanço que faço é muito posi-

tivo, apesar de que há sempre coisas a fazer

e coisas que não se conseguem realizar por

várias razões. Nunca fiz promessas de nada,

tentei sempre resolver os problemas ao lon-

go dos anos conforme foram surgindo. Acho
que consegui. Sinto-me realizado”.

Olhar do autarca

Carlos Alberto Pereira
Presidente da Junta de Freguesia

BRAGA
Parretas 

contada em 
documentário
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