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GUIMARÃES
| Redacção | 

O presidente da Câmara Munici-
pal de Guimarães, Domingos
Bragança, felicitou Maria José
Fernandes pela eleição como
presidente do Conselho Coorde-
nador dos Institutos Superiores
Politécnicos. 
O autarca destaca o “reconheci-
mento pelo percurso que tem de-
senvolvido na área do ensino e,
em particular, desde que assu-
miu a liderança do Instituto Poli-
técnico do Cávado e do Ave (IP-
CA) onde está a desenvolver um
conjunto de projectos que estão
a transformar a instituição num
polo de referência”. 
A Câmara Municipal de Guima-
rães está a trabalhar com o IPCA
a futura escola-hotel que vai
nascer na Quinta do Costeado,
sendo já considerada uma infra-
estrutura que será referência em
termos nacionais, mas também
internacionais na área do ensino
de hotelaria e turismo.

“A eleição da professora Maria

José Fernandes para presidente
do Conselho Coordenador dos
Institutos Superiores Politécni-
cos é extremamente relevante
para Guimarães e motivo de or-
gulho para todos os vimaranen-
ses nesta escolha para liderar o
organismo que que representa o
ensino superior politécnico
público em Portugal”, assinalou
Domingos Bragança.

Natural de Guimarães, Maria
José Fernandes é doutorada em
Ciências Empresariais pela Uni-
versidade de Santiago de Com-
postela e agregada em Gestão
pelo Instituto Superior de Eco-
nomia e Gestão (ISEG) da Uni-
versidade Técnica de Lisboa. 

É presidente do IPCA e profes-
sora coordenadora principal da
sua Escola Superior de Gestão,

assim como autora de diversas
publicações nacionais e interna-
cionais em revistas científicas e
de trabalhos de investigação
académica apresentados em
vários congressos nacionais e in-
ternacionais.

É coordenadora do Anuário Fi-
nanceiro dos Municípios Portu-
gueses, publicação da Ordem
dos Contabilistas Certificados.

Domingos Bragança congratula
primeira mulher no cargo 
DOMINGOS BRAGANÇA congratulou a presidente do IPCA, Maria José Fernandes, a primeira mulher 
a presidir ao organismo que representa o ensino superior politécnico público.
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