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 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Gabinete da Ministra

Despacho n.º 13305/2022

Sumário: Nomeação de dois membros para o conselho de curadores da Fundação IPCA — Ins-
tituto Politécnico do Cávado e do Ave.

Considerando que, nos termos do artigo 8.º dos Estatutos da Fundação IPCA — Instituto Poli-
técnico do Cávado e do Ave, aprovados pelo Decreto -Lei n.º 63/2018, de 6 de agosto, o seu conselho 
de curadores é composto por cinco personalidades de elevado mérito e experiência profissional 
nas áreas académica, empresarial, cultural, de relações internacionais e de inovação científica e 
tecnológica, reconhecidas para esse efeito como especialmente relevantes;

Considerando que, nos termos da mesma norma legal, os curadores são nomeados pelo 
Governo sob proposta do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave para um mandato de cinco anos, 
renovável uma única vez;

Considerando que os curadores José Manuel Ferreira Fernandes e Manuel Carlos da Silva 
cessaram funções como membros do conselho de curadores;

Sob proposta da Fundação IPCA — Instituto Politécnico do Cávado e do Ave;
Ao abrigo do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 8.º dos Estatutos da Fundação IPCA — Instituto 

Politécnico do Cávado e do Ave, aprovados pelo Decreto -Lei n.º 63/2018, de 6 de agosto:
Nomeio, como membros do conselho de curadores da Fundação IPCA — Instituto Politécnico 

do Cávado e do Ave, Carlos Alberto Carvalho Ribas da Silva e Manuel António Carvalho Gonçalves, 
cujas notas curriculares se publicam em anexo ao presente despacho.

26 de setembro de 2022. — A Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Maria 
Correia Fortunato.

ANEXO

Notas curriculares

Carlos Alberto Carvalho Ribas da Silva

Carlos Ribas, na Bosch desde 2003, é o representante da Bosch em Portugal desde 2015 
e o administrador técnico da Bosch Car Multimedia em Braga/Portugal que desenvolve e produz 
sistemas infotainment, clusters de instrumentos, computadores de veículos e sensores para a 
indústria automóvel.

Formado em engenharia eletrónica, tem ainda formação em liderança e gestão global obtida no 
Japão e em “Global Leadership Executive” pela Universidade de Carnegie Mellon, Pittsburgh, EUA.

Iniciou a sua carreira na Hoechst, passou pela Yazaki e entrou na Bosch em 2003 como diretor 
de Produção e mais tarde administrador técnico. Em 2010 assumiu a Direção -Geral da fábrica da 
Bosch em Mondeville, França, dedicada à produção de componentes eletrónicos e mecânicos para 
a indústria automóvel, regressando para Portugal em 2015.

Orador em diversos eventos e debates nacionais e internacionais, particularmente em temas 
como Inovação e Investimento em Portugal, Qualidade, Novas Tecnologias, Modelos de Parcerias 
entre Indústria e Academia, entre outros. Também faz parte de vários júris de doutoramento a nível 
internacional.

Foi distinguido com o prémio Líder Europeu da Qualidade (EQL) 2020 que reconhece individu-
alidades notáveis que dedicam o seu tempo, energia e conhecimento a partilhar as suas convicções 
para o benefício da Sociedade Europeia.
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Manuel António Carvalho Gonçalves

Manuel Gonçalves, na TMG Group — Têxtil Manuel Gonçalves desde 2004, é o administrador 
da TMG Group desde 2008.

Formado em Marketing, iniciou a sua carreira no Banco Comercial Português onde desempe-
nhou funções em diversas áreas, direção comercial, analista de crédito, técnico banca de investi-
mento, direção comercial (BCP NY) e técnico do gabinete presidência.

Desde 2022 assume também a administração do CITEVE cuja missão é apoiar o desenvol-
vimento das capacidades técnicas e tecnológicas das indústrias têxtil e do vestuário, através do 
fomento e da difusão da inovação, da promoção da melhoria da qualidade e do suporte instrumental 
à definição de políticas industriais para o sector.
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