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BARCELOS
| Miguel Viana | 

“Encaro este novo mandato com
o mesmo sentido de responsabi-
lidade e de missão com que en-
carei o primeiro e com a forte
convicção de que fomos capazes
de honrar e respeitar o passado,
mas também de assumir e desa-
fiar o futuro”. As palavras foram
proferidas por Maria José Fer-
nandes, ontem à tarde, na toma-
da de posse como presidente do
Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave, para o quadriénio
2021/2025.

Maria José Fernandes foi a úni-
ca concorrente ao cargo e esco-
lheu ‘Responsabilidade e Opor-
tunidade’, como lema da candi-
datura.

“Responsabilidade em tornar
cada vez mais o IPCA como um
espaço de pluralidade e multi-
culturalidade, inclusivo e respei-
tador da diferença, contribuindo
fortemente para a formação de
uma sociedade mais justa e sus-
tentável. Responsabilidade em
prosseguir com os alicerces já
lançados de o IPCA ser um espa-
ço privilegiado para a promoção
da sustentabilidade com políti-
cas que promovam a inclusão, a
valorização do capital humano e
a gestão responsável das pes-
soas, a transparência e equidade
nas políticas de acesso ao ensino
superior”, indicou a presidente
do IPCA.

O estímulo à investigação, a
transferência do conhecimento e
o estreitar de laços com a comu-
nidade e a melhoria de infraes-
truturas são outras das apostas
da equipa liderada por Maria Jo-
sé Fernandes. Nesse sentido, ga-
nham especial destaque a cons-
trução da Escola Hotel em
Guimarães (num investimento
camarário superior a 10 milhões
de euros), o pólo de Esposende
num investimento da Câmara de
Esposende de cerca de 4 milhões
de euros; a requalificação do
edifício da Escola Superior de
Design, no centro da cidade de
Barcelos, num investimento de
mais de 1.3 milhões de euros to-

talmente assegurado pela Câma-
ra de Barcelos; requalificação do
espaço exterior do edífico sede
da Escola Técnica Superior Pro-
fissional com um apoio da Câ-
mara de Braga de mais de 350
mil euros e melhoria do espaço
no polo de Vila Nova de Famali-
cão, suportado pela Câmara de

Famalicão.
A presidente do IPCA prome-

teu tornar a instituição, em 2025,
numa Universidade Politécnica
verde, digital e inclusiva envol-
vida e comprometida com as au-
tarquias locais e todo o tecido
econímicos empresarial e social.

O primeiro mandato de Maria

José Fernandes (2017 - 2021) fi-
cou marcado pelo aumento do
número de estudantes em 46 por
cento, pela manutenção das ta-
xas de colocação no concurso de
acesso aos cursos de licenciatu-
ra, e pelo aumento do número de
diplomados em todos os níveis
de formação. 

O presidente do Conselho Ge-
ral do IPCA, Pedro Fraga, desa-
fiou a presidente do IPCAa não
perder o ânimo com que tem di-
rigido a instituição.”Cara pro-
fessora, não perca o fogo que ar-
de sem se ver em relação a esta
instituição. Não perca as ganas
com que diariamente pugna pelo
reforço da instituição”, solicitou
Pedro Fraga 

O presidente do Conselho Ge-
ral realçou também que o IPCA
“terá um futuro radioso, inde-
pendentemente de ter, ou não,
projectos aprovados no âmbito
do Plano de Recuperação e Resi-
liência (PRR)”. 

O presidente da Associação
Académica do IPCA, João Pe-
reira, destacou a evolução cons-
tante do estabelecimento de en-
sino no primeiro mandato da
presidente, espelhado em me-
lhores estruturas, e no reforço da
ligação às empresas. 

O dirigente académico antevê
um aumento da qualidade do en-
sino no actual mandato da presi-
dente do IPCSA, aliado à resolu-
ção dos problemas de alojamen-
to dos estudantes, com a cons-
trução da residência universitá-
ria no terreno recentemente ce-
dido pela Câmara Municipal de
Barcelos. O presidente do Con-
selho Coordenador dos Institu-
tos Politácnicos, Pedro Domin-
guinhos, considerou que o IPCA
“é marca indelével do cresci-
mento da região”.

A cerimónia de tomada de pos-
se contou com momentos musi-
cais  do Conservatório de Músi-
ca de Barcelos.

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 
quer ser mais inclusivo e sustentável
MARIA JOSÉ FERNANDES tomou ontem posse como presidente do IPCA e assumiu a responsabilidade de tornar 
o estabelecimento de ensino superior num espaço de sustentabilidade e multiculturalidade.

ROSA SANTOS

Maria José Fernandes tomou posse como presidente do IPCA

ROSA SANTOS

Cerimónia contou com a presença de várias personalidades
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O estímulo à investigação, 
a transferência do
conhecimento e o estreitar
de laços com a comunidade
e a melhoria
de infraestruturas são
outras das apostas 
da equipa liderada por
Maria José Fernandes.
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