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Servir o Alto Minho
e o Universo
o Instituto Politécnico de Viana do Castelo pretende ser hoje uma referência em "licenciaturas
de proximidade" e no fomento do empreendedorismo, adequando a formação às necessi-
dades da região e do mercado global, vendo Bolonha como uma oportunidade única.

Com quase 25 anos, o Instituto
Politécnico de Viana do Castelo
(IPVC), com cinco Escolas Supe-
riores, sedeado no belíssimo Palá-
cio Rego Barreto, apresenta uma
vasta oferta formativa, com liCen-
ciaturas e mestrados, nas áreas da
Educação, Tecnologia e Gestão,
Agricultura, Ciências Empresariais
e Saúde.
O Instituto está entre os cinco
melhores do país em termos
de colocação para licenciatura.
Apresenta grande atractividade,
sobretudo na região: cerca de 97%
dos alunos são provenientes dos
distritos de Viana, Braga e Porto.
Apresenta também uma boa em-
pregabilidade, sendo de destacar
o curso de Distribuição e Logística.
A Escola Superior de Tecnologia e
Gestão é a sua maior escola, com
mais de 1500 alunos. O curso de
Turismo, da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão, foi já reco-
nhecido pela Organização Mundial

do Turismo. O IPVC tem também
investido em cursos pós-Iaborais e
pretende construir uma grande Es-
cola Superior de Desporto.
O Instituto oferece ainda aos
alunos uma oficina cultural, acti-
vidades desportivas e gabinete
de saúde. Nuno Brito, vice-presi-
dente do IPVC, diz que "os alu-
nos que entram no instituto têm
um percurso académico forte que
os valoriza sob o ponto de vista
académico mas também extra-
-curricular". Estes alunos já par-
ticiparam no Poliempreende, con-
curso de empreendedorismo para
todos os Politécnicos, que vai na
sétima edição e que este ano foi
coordenado por Nuno Brito. A
iniciativa "Barco do Empreende-
dorismo", realizada em Setem-
bro, teve grande repercussão,
contando com 100 mil alunos e
7500 docentes a nível nacional. O
objectivo deste "barco" é fomen-
tar a criação pelos estudantes do

seu próprio posto de trabalho, sa-
bendo que "existem mecanismos e
instrumentos para se lançarem no
mundo do trabalho, também com
a ajuda dos institutos no início do
seu percurso profissional", releva
Nuno Brito.
Falámos coni Nuno Brito e com o
presidente do IPVC, Rui Teixeira,
que está a iniciar o seu segundo
mandato, sobre o Instituto e o
Ensino Superior Politécnico em
Portugal. Rui Teixeira é também
presidente da APNOR (Associa-
ção de Politécnicos do Norte) e
da Adispor (Associação de Insti-
tutos Superiores Politécnicos Por-
tugueses), e vice-presidente do
Conselho Coordenador dos Insti-
tutos Superiores Politécnicos.

Escola
pró-activa na região
No IPVC, a gestão dos cursos é
pensada em ligação com a região.
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Rui Teixeira salienta que "só faze-
mos sentido se formos os activos
mais importantes no desenvol-
vimento da nossa região". Para
o presidente da instituição, a Es-
cola deve afirmar-se como uma
"Stakeholder" pró-activa e esta-
belecer parcerias: "Temos um pa-
pel importante que é o papel do
conhecimento enquanto parte in-
teressada". A Escola Superior não
está desligada do mundo e forma
pessoas para responder às ne-
cessidades desse mundo. A proxi-
midade com as empresas, através
da interacção dos alunos com a
sua realidade, e a inovação é uma
das preocupações do Instituto. Rui
Teixeira sublinha que "a capaci-
dade de inovar é a capacidade
de fazer melhor, é uma atitude e
uma cultura", que se pode aplicar
a qualquer escala. Aliás, como
salienta Rui Teixeira, "o sistema
politécnico está próximo da vida
das pessoas, das empresas e do
tecido social e orientado para a
resolução dos problemas concre-
tos", criando aquilo que podemos
chamar "licenciaturas de proximi-
dade".
Há vários exemplos da pró-activi-
dade desta Escola como agente de
desenvolvimento: a criação inova-
dora de uma rede de 650 quilóme-
tros de fibra óptica em todo o Alto
Minho, capaz de cobrir 86% da
população; e a construção de uma
plataforma digital regional para
servir toda esta área; mas também

a construção de uma incubadora
tecnológica em Arcos de Valdevez
que está a dar os primeiros pas-
sos. Também em breve o Instituto
porá comerciais no terreno para
estudar os interesses dos agentes
políticos e económicos e alargar
possibilidades de parcerias.
Rui Teixeira considera que a
região, neste mundo global e em
rede, pode estar entre os melhores.
Para isso, é "preciso ter gente com
conhecimento, ter acesso à rede
(hoje ninguém tem conhecimento
de modo isolado), ter instrumentos
e mobilidade (hoje também sem
mobilidade ninguém faz nada)",
frisa o presidente.
O Processo de Bolonha é também
crucial para esta nova cultura. "Bo-
lonha é uma oportunidade histórica
de refrescar e modernizar o ensino
superior". É assim que Rui Teixeira
vê a reformulação do Ensino Su-
perior europeu, uma mudança de
paradigma: "O centro de todo o

processo educativo, tantas vezes
localizado nos professores ou nas
instituições, desvia-se para se
centrar no aluno e transformá-lo
no motor essencial, razão primeira
e última, de todo o processo edu-
cativo e fundamentar no aluno a
força motriz do percurso do seu
próprio desenvolvimento", con-
tribuindo para a construção da sua
felicidade, que passa por saber
interpretar o mundo, adaptar-se
às circunstâncias e enfrentar de-
safios.

o sentido
da instituição
Durante a entrevista à "Portugal
Inovador", Rui Teixeira reforçou
bastante esta ideia: "Só fazemos
sentido enquanto instituição desde
que formemos pessoas para a
região que servimos, nós chama-
mos para o Universo". Porque a
Escola e o Alto Minho também não
estão desligados do mundo.
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