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 Carla Esteves

A 
presidente eleita do 

Instituto Politécni-

co do Cávado e do 

Ave (IPCA), Maria 

José Fernandes, assumiu, 

ontem, que este segundo 

mandato à frente dos des-

tinos do IPCA será uma 

oportunidade para afir-

mar a instituição como 

centro de ciência e de co-

nhecimento capaz de con-

tribuir para a transforma-

ção das regiões. Com um 

programa de ação alicer-

çado em objetivos mui-

to bem definidos, Maria 

José Fernandes, apontou 

como meta central para 

2025, a transformação do 

IPCA «numa Universida-

de Politécnica verde, di-

gital e inclusiva, envolvi-

da e comprometida com 

as autarquias locais e todo 

o tecido económico em-

presarial e social».

A presidente do IPCA, 

que tomou posse numa 

cerimónia no Auditório 

Eng.º António Tavares, no 

Campus da instituição, em 

Barcelos, adiantou que, 

além de  dar continuida-

de ao trabalho desenvolvi-

do, a instituição apresen-

ta-se para este período de 

2021-2025 com um plano 

de ação definido. 

Além da «responsabili-

dade em continuar o ca-

minho já trilhado de es-

treitar laços e interações 

com a comunidade que 

nos rodeia» e da respon-

sabilidade pela «concreti-

zação dos investimentos e 

melhorias ao nível das in-

fraestruturas em curso», a 

presidente do IPCA elen-

cou uma série de oportu-

nidades, com destaque pa-

ra aquelas que podem ser 

desenvolvidas no quadro 

das relações com os par-

ceiros (autarquias locais, 

empresas e instituições 

públicas, entidades pri-

vadas e do setor social).

É precisamente nes-

se quadro que Maria Jo-

sé Fernandes encara a 

afirmação da instituição 

Maria José Fernandes assumiu, ontem, o seu segundo mandato à frente dos destinos do IPCA

IPCA quer afirmar-se como centro de ciência
capaz de ajudar a transformar a região  

IPCA conta com o PRR para aumentar 
infraestruturas do campus em Barcelos 

A presidente do IPCA afirmou ontem que a institui-

ção conta com os fundos estruturais do quadro eu-

ropeu 2021-2027 para o desafio de aumentar as in-

fraestruturas do campus de Barcelos.

Segundo Maria José Fernandes, na passada segun-

da-feira, foi assinado com a Câmara de Barcelos o 

contrato de constituição do direito de superfície de 

um terreno de mais de 33.000 m2 adquirido pelo 

Município por 2 milhões de euros e que vai permitir 

a construção do Collaborative Research and Innova-

tion Center (B-CRIC), um auditório de 500 lugares 

e uma residência académica de mais de 130 camas.

Projeto em fase de revisão
O projeto de arquitetura e de execução está em fa-

se de revisão para que possa ser lançado brevemen-

te o concurso público da empreitada de construção.

Recordando que no próximo dia 6 de outubro o 

IPCA celebra 25 anos a recém-empossada presidente 

vinca que a instituição conta hoje com mais de 6000 

estudantes e infraestruturas de elevada qualidade.
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Maria José Fernandes aponta como meta para 2025 transformar o IPCA «numa universidade politécnica verde, digital e inclusiva»

como centro de ciência, 

«adotando uma cultura de 

responsabilidade social, 

colaborativa e de trabalho 

em rede, seja no contex-

to nacional com o tecido 

económico e empresarial, 

seja no contexto interna-

cional com as redes do co-

nhecimento científico».

No mesmo período, ve-

rificou-se, também, um 

crescimento superior a 

20 por cento do núme-

ro de docentes a tempo 

integral, bem como dos 

docentes e investigado-

res com o grau de doutor 

ou o título de especialis-

ta que, em 2020, repre-

sentam já mais de 96 por 

cento. 

Instituição 
representada em 
quatro concelhos
A presidente aproveitou 

a ocasião para fazer uma 

análise dos resultados po-

sitivos que marcaram os 

últimos quatro anos, com 

destaque para um  presen-

tando uma análise resul-

tados obtidos nos últimos 

quatro anos um cresci-

mento de 50 por cento 

entre 2016 e 2020 e pa-

ra a criação e entrada de 

funcionamento de duas 

novas escolas – a Escola 

Superior de Hotelaria e 

Turismo e a Escola Téc-

nica Superior Profissio-

nal – passando o IPCA a 

ter cinco escolas. 

Referiu-se também 

ao aumento e diversifi-

cação da oferta formati-

va, que se verificou desde 

2016, destacando o refor-

ço da presença do IPCA 

na região do Cávado e do 

Ave, graças à abertura de 

instalações em Vila Nova 

de Famalicão. Com este 

novo "pólo" a instituição 

passou, assim, a estar em 

quatro concelhos: Barce-

los, Braga, Guimarães e 

Famalicão.

Pedro Fraga 
deixa apelo à 
internacionalização
Antes, o presidente do 

Conselho Presidente do 

Conselho Geral do IP-

CA, Pedro Fraga, tam-

bém salientou e agrade-

ceu o apoio dos autarcas 

onde a instituição se en-

contra implantada.

Durante a sua interven-

ção, Pedro Fraga apelou 

também a Maria José Fer-

nandes para que «não per-

ca o "fogo" que arde sem 

se ver por esta instituição», 

apelando à concretização 

de um objetivo que con-

siderou «imprescindível»: 

a internacionalização do  

IPCA, «um caminho que 

já se começou a percor-

rer, mas que assume ago-

ra uma importância cada 

vez maior», sendo o obje-

tivo comum o engrande-

cimento do IPCA.

Também o presidente 

da Associação Académica, 

João Pereira, deixou co-

mo desafios para o futu-

ro a concretização de uma 

residência universitária; a 

resolução das questões e 

necessidades relaciona-

das com o desporto e o 

aumento da qualidade e 

produção dos centros de 

investigação.
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HOJE

igreja viva | Entrevista a André Carvalho – Pueri Cantores da Sé de Braga
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Paróquia de Azurém investe 
1,8 milhões em respostas sociais

IPCA quer afirmar-se 
como centro de ciência
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Aventura europeia
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