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ABERTURA Politécnico com mais de 1500 novos estudantes

IPCA é instituição “basilar para o território”
Olga Costa
Texto e foto

A secretária de Estado da
Ciência, Tecnologia e En-
sino Superior, Fernanda
Rollo, esteve na cerimó-
nia de abertura do ano
lectivo 2018/19, que de-
correu, segunda-feira, no
IPCA. Fernanda Rollo te-
ceu rasgados elogios ao
mais jovem politécnico
do país, dizendo que o
trabalho que o ICPA tem
feito nos últimos anos é
“verdadeiramente im-
pressionante”, afirman-
do mesmo que “já nin-
guém tem dúvidas de
como este instituto é ab-
solutamente basilar para
a vida do território”. Pro-
fessora de formação, Fer-
nanda Rollo afirmou que
o conhecimento é a
“maior ferramenta” que
alguém pode ter e que
uma pessoa com forma-
ção superior tem “85%
mais hipóteses de ter um
emprego” do que al-
guém sem essa forma-

ção. No entanto, lamen-
tou, Portugal é um país
que ainda não entendeu
totalmente a importância
da formação superior, já
que existe ainda uma
“percentagem muito re-
duzida de pessoas com

ensino superior para
aquilo que são as neces-
sidade do país”. São 30%
os adultos que tiram um
curso superior. Um nú-
mero reduzido que fica
ainda menor com os ain-
da elevados níveis de in-

sucesso e de abandono
escolar.
Já a presidente do IPCA,
Maria José Fernandes,
destacou o facto de mais
de 1500 estudantes en-
grossarem as fileiras de
alunos do Politécnico,

que foi opção de escolha
de mais de três milhares
de estudantes. Para as li-
cenciaturas, entraram no
IPCA 820 alunos, aos
quais se irão juntar os
mais de 600 para os Cur-
sos Técnicos Superiores
Profissionais (TeSP), que
irão frequentar o campus
do IPCA, em Vila Frescai-
nha S. Martinho, mas
também os polos de Bra-
ga, Guimarães e, pela
primeira vez, o de Fama-
licão, cumprindo aquele
que era um objectivo da
direcção do Politécnico,
chegar a todo o Quadri-
látero Urbano. Àqueles
novos estudantes jun-
tam-se, também, os mais
de 100 em regime de
Erasmus. “É uma comu-
nidade académica que
conta já com mais de
4500 estudantes”, desta-
cou Maria José Fernan-
des. A responsável apro-
veitou também a ocasião
para falar, e apelar à co-
laboração do Município
e do Governo, de dois

“grandes desafios” que
ainda estão por fazer: a
construção de uma resi-
dência e o apetrecha-
mento do terreno recen-
temente adquirido pelo
IPCA com equipamentos
desportivos para os estu-
dantes e a comunidade
barcelense.
Maria José Fernandes
apelou, ainda, a que os
estudantes sejam “curio-
sos, persistentes e tole-
rantes, que participem
nos grupos académicos,
procurem uma experiên-
cia Erasmus, frequentem
os cursos livres e aprovei-
tem todas as oportunida-
des” para enriquecer o
currículo. Por fim, o pre-
sidente da Câmara, Mi-
guel Costa Gomes, pediu
respeito na relação dos
estudantes com a cidade,
apelando a contenção
dos excessos e falou do
transporte urbano, que
poderá também ser usa-
do pelos estudantes,
com paragem na Estação
da CP.


