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Secretária de Estado na recepção aos novos estudantes do IPCA

Só 30% dos jovens prosseguem 
estudos no ensino superior

ZITA FONSECA
zitafonseca@jornaldebarcelos.com.pt

A secretária de Estado da 
Ciência, Tecnologia e En-
sino Superior atribuiu 
ao conhecimento e à for-
mação superior um pa-
pel central mobilidade so-
cial. Fernanda Rollo falava, 
segunda-feira, na sessão 
de boas- vindas aos alu-
nos do Instituto Politécni-
co do Cávado e do Ave (IP-
CA). A instituição sediada 
em Barcelos organizou um 
conjunto de actividades - 
Welcome IPCA - a pensar, 
principalmente, nos seus 
mais de 800 novos  estu-
dantes. 
“Um estudante com ensi-
no superior tem cerca de 
85% mais de probabilida-
de de ter emprego do que 
aquele que não tem forma-
ção superior” e “tem, segu-
ramente, uma progressão 
mais interessante. O pro-
blema é que, infelizmente, 

no nosso país ainda nem 
todos têm consciência dis-
so”, disse Fernanda Rollo, 
numa intervenção onde 
começou por elogiar o tra-
balho “verdadeiramente 
impressionante” do IPCA. 
A percentagem de alunos 
que prosseguem estudos 
no ensino superior é  con-
siderada insuficiente pa-
ra para as necessidades de 
desenvolvimento do país e  
a governante manifestou 
preocupação pelos níveis 
de abandono escolar neste 
grau de ensino. “Vocês são, 
seguramente, a maior ri-
queza que nós temos. Ago-
ra, atenção, não podem fi-
car para trás. Os 30% que 
chegam ao ensino supe-
rior não podem ficar pa-
ra trás e nós, infelizmen-
te, temos níveis de insu-
cesso e abandono escolar 
muito superiores ao que 
devia acontecer. Apoiem-
-se uns aos outros, o aban-
dono, o insucesso não é o 

caminho. Sobretudo se de-
correr de dificuldades de 
aprendizagem e de inte-
gração. Falem com os vos-
sos professores, falem com 
a Associação de Estudan-
tes, falem com as pesso-
as e exijam aos professo-
res aquilo que eles têm de 
vos dar”.
Maria José Fernandes, pre-
sidente do IPCA,  falou da 
importância de “fazerem 
um curso bem feito” e do 
espírito de sacrifício e de-
dicação necessários para 
atingir esse objectivo. “Se-
jam curiosos, persistentes 
e tolerantes. Ser estudan-
te do ensino superior tam-
bém é isto. Participem nos 
grupos académicos que te-
mos cá, procurem uma ex-
periência ERASMUS pa-
ra conhecerem outro país, 
outra língua, outra cultura. 
Frequentem os cursos li-
vres de outras áreas trans-
versais que são oferecidos 
aqui no IPCA e aproveitem 

todas as oportunidades 
que forem surgindo no ca-
minho e que farão de vós 
profissionais diferentes no 
final do curso”. Como últi-
mo pedido, a presidente do 
IPCA apelou à preservação 
“ do campus verde que vos 
recebe hoje”.
A curto-prazo, Maria José 
Fernandes enumerou dois 
desafios: a construção da 
residência e o apetrecha-
mento do terreno recen-
temente adquirido com  
equipamento desportivo 
aberto à comunidade aca-
démica e aos barcelenses.
Do presidente da autar-
quia ficou a promessa de 
continuar a colaborar com 
o IPCA. Dirigindo-se aos 
novos alunos, Miguel Cos-
ta Gomes disse-lhes que 
estão numa terra acolhe-
dora, mas apelou ao “res-
peito pela relação com a 
cidade”. E se a cidade per-
cebe a rebeldia própria 
dos jovens, estes não po-

dem deixar de “compreen-
der que coabitam com um 
espaço público”. O presi-
dente referia-se, implici-
tamente aos festejos aca-
démicos, quando fez um 
“apelo quase impossível: 
não bebam álcool. Ou po-
de-se beber e, desde que 
o façam com moderação, 
não vão ter problemas”. A 
razão que levou Costa Go-
mes a abordar este tema, 
ficou clara: “a mim custa-
-me, enquanto presiden-
te da Câmara, que nos seus 
divertimentos e, às vezes, 
nos seus excessos se quei-
mem caixotes ou mobiliá-
rio público. É mau, porque 
não é assim que devemos 
estar numa comunidade”.

WELCOME 
IPCA 2018

Até amanhã, dia  20 de se-
tembro, decorrem diversas 
actividades de índole aca-
démica, pedagógica, cul-
tural e recreativa especial-
mente vocacionados para 
os novos estudantes, com 
o objectivo de facilitar a 
sua integração. As activi-
dades incluem um debate 
com o tema “Ser Estudan-
te no Ensino Superior/Vi-
da Académica”, modera-
do por um antigo estudan-
te do IPCA; o “workshop” 
“Métodos de Estudo/Ges-
tão de Tempo”, no Campus 
do IPCA em Barcelos e nos 
Polos em Braga e Guima-
rães; e a Prova de Orienta-
ção e Conhecimento que 
incluiu uma recepcção na 
Câmara Municipal. O We-
lcome IPCA termina ama-
nhã com o IPCAlive. É o 
primeiro festival organiza-
do pela instituição e inicia 
às 17h30. Pelo palco insta-
lado no campus vão passar 
quatro bandas: Dear Tele-
phone, Captain Boy, Ga-
tor The Alligator e Mum-
ba. Durante a atuação ha-
verá projecção de “video-
maping” nos edifícios do 
Campus.

Eduardo M
orgado
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