
 

 

À COMUNIDADE DO IPVC 

NOMEAÇÕES E UM SENTIDO OBRIGADO 
 
Uma fraterna saudação a todos. 
 
NOMEAÇÕES 
 
Comunico à nossa Comunidade, interna e externa, que, por meu Despacho, com data de hoje, 
nomeio a Professora Doutora Florbela Maria da Cruz Domingues Correia, Vice-Presidente do 
Instituto Superior Politécnico de Viana do Castelo. 
 
Desta forma fica preenchido o lugar de Vice-Presidente deixado vago pela saída do Professor 
Doutor Nuno Vieira e Brito, que assumiu funções como Director-geral da Alimentação e Vete-
rinária, do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, 
conforme o próprio havia anunciado dias atrás. 
 
A Professora Florbela Correia presidiu, durante vários anos, a grande parte do processo de 
criação e sedimentação da nossa Escola Superior de Ciências Empresarias (ESCE), de Valença, 
funções marcadas pelo seu elevado desempenho, possuindo, por isso, uma sólida experiência 
de governo, ao mais alto nível, destas instituições, sendo, também, credora da nossa mais ele-
vada confiança profissional e pessoal. A sua nomeação para estas funções é, assim, rodeada da 
maior consensualidade e da certeza, que todos temos, da sua maior entrega e do seu êxito, 
num contexto de incontáveis dificuldades. Pela sua disponibilidade, desde já, o nosso reconhe-
cimento. 
 
Nomeio, também, a Professora Ana Sofia Rodrigues como Pro-Presidente do IPVC com fun-
ções de Coordenação do Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ), responsável pela activi-
dade e desenvolvimento do Sistema de Gestão e de Garantia da Qualidade (SGGQ), com a 
responsabilidade de coordenar todo o complexo processo de auto-avaliação regular do de-
sempenho do Instituto, das suas escolas, unidades de investigação e unidades funcionais, bem 
como das actividades científicas e pedagógicas sujeitas ao Sistema Nacional de Avaliação e 
Acreditação (A3ES), devendo garantir o cumprimento da lei e a colaboração com as instâncias 
nacionais e internacionais competentes. 
 
Temos já muita experiência institucional em SGGQ, mas, a dimensão que agora se acrescenta – 
a da acreditação definitiva dos cursos – pela sua complexidade processual e pela sua impor-
tância para a instituição, cuja sustentabilidade dela passa a depender, exige autonomia e a 
maior dedicação a quem o dirige. O Coordenador de Curso, no entanto, apoiado pela Direcção 
das Escolas e pela Presidência, terá de ser sempre o primeiro guardião pela manutenção dos 
requisitos de acreditação do curso que coordena, dentro do Sistema de Gestão e Garantia de 
Qualidade e da sua metodologia processual própria. 
 



O saber e a experiência adquiridos pela Professora Ana Sofia Rodrigues, enquanto Coordena-
dora Institucional do Sistema de Gestão de Qualidade e do trabalho já desenvolvido ao nível 
do Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ), pelo qual agora se torna responsável com auto-
nomia própria, serão o garante do bom desempenho da instituição neste complexo processo. 
 
 
UM LOUVOR E UM SENTIDO OBRIGADO  
 
O Vice-Presidente Nuno Brito foi chamado, pelo país, a funções de grande relevo governativo. 
Esta é uma honra institucional que todos devemos partilhar. É, também, a nossa instituição 
que vai com ele. É um dos “nossos”, que se fez entre nós e que entre nós (também) construiu 
o prestígio e a notoriedade que se lhe reconhecem. 
 
O Prof. Nuno Brito serviu com denodo, entrega e lealdade, durante quatro anos, o IPVC, tendo 
sido de grande relevo o seu papel na profunda reforma institucional que lideramos. Homem de 
mérito, suportado em grandes competências, dinamismo, disponibilidade, alegria de viver, 
simpatia e lhaneza de trato, abriu portas e deixou caminhos fundamentais à vida da Instituição 
que todos teremos de saber continuar. 
 
Um sentido e público OBRIGADO ao Prof. Nuno Brito em nome do IPVC. 
 
Viana do Castelo, 7 de Novembro de 2011 
 
 
 
O Presidente do IPVC 
 
 
 
                 Rui Teixeira     


