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A secretária 
de Estado do 
Ensino Superior, 
Fernanda Rollo, 
presidiu, ontem, à 
sessão de abertura 
do "Welcome 
IPCA" e incentivou 
os estudantes a 
contribuir para 
que Portugal 
alcance as metas 
propostas quanto à 
formação superior. 

 Carla Esteves

«N
inguém pode ficar 
para trás!», afir-
mou ontem, em 
Barcelos, a secre-

tária de Estado do Ensi-
no Superior, Fernanda 
Rollo, incentivando os 
30% que prosseguiram 
estudos superiores a lu-
tar contra o abandono e 
o insucesso escolar, con-
tribuindo para cumprir o 
longo caminho que Por-
tugal tem pela frente pa-
ra alcançar as metas pro-
postas no que respeita à 
formação superior.

Fernanda Rollo falava 
no Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave (IPCA) du-
rante a sessão de abertura 
do programa "Welcome IP-
CA", programa este que tem 
como objetivo integrar os 
estudantes recém-chega-
dos no seu novo ambien-
te académico e dar-lhes a 

conhecer a cidade de Bar-
celos que os acolhe.

Realçando que temos 
ainda uma percentagem 
muito reduzida de pes-
soas com formação supe-
rior para as necessidades 
do país, Fernanda Rollo 
apontou, por contrapon-
to, os grandes níveis de 
insucesso e de abando-
no escolar que «são mui-
to superiores ao que devia 
acontecer» e instou os no-
vos estudantes a não per-
mitir que isso suceda e a 
pedir apoio sempre que 
considerem necessário.

«Não deixem que isso 

Fernanda Rollo deixou uma mensagem de encorajamento aos novos estudantes do IPCA

Secretária de Estado insta novos alunos do IPCA
a lutar contra o abandono e o insucesso escolar

Mais de 1500 estudantes escolheram 
o IPCA para prosseguir estudos superiores

A presidente do IPCA, Maria José Fernandes, pediu 
a Fernanda Rollo que transmitisse ao ministro da 
Educação que «o IPCA está muito empenhado em 
continuar a ser uma instituwição de ensino superior 
público de referência em todas as suas dimensões».

Maria José Fernandes apelou ao bom desempe-
nho dos novos estudantes, salientando que é impor-
tante o seu contributo na criação de uma sociedade 
mais rica, mais justa e mais igualitária».

Trabalho, envolvimento, espírito de dedicação, 

curiosidade, persistência e dedicação foram algumas 
das caraterísticas que a presidente do IPCA reivindi-
cou aos estudantes, aconselhando-os a envolverem-
-se em grupos académicos, a procurar experiências 
ERASMUS e a preservar o campus verde.

A responsável aproveitou para deixar alguns nú-
meros que refletem a realidade do IPCA, realçan-
do que a instituição recebe, este ano, 800 novos es-
tudantes de licenciatura, aos quais se juntam mais 
600 estudantes de cursos técnicos superiores pro-
fissionais e mais de 100 estudantes ERASMUS. Re-
cebeu também mais de 3000 candidaturas apenas 
para as 660 vagas que disponibilizou.
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Fernanda Rollo marcou presença no programa de receção aos novos estudantes

aconteça. Vocês contam 
com uma presidência do 
IPCA muito atenta a es-
tas realidades. Apoiem-se 
uns aos outros. O aban-
dono, o insucesso não é 
o caminho, sobretudo se 
decorrer de dificuldades 
de aprendizagem ou de 
integração. Falem com os 
vossos professores, falem 
com a associação de estu-
dantes e exijam dos pro-
fessores aquilo que eles 
têm que vos dar», afirmou.

Segundo a secretária 
de Estado «uma institui-
ção de ensino superior é 
um coletivo, pelo que «a 

responsabilidade do su-
cesso é de todos nós e a 
responsabilidade do in-
sucesso e do abandono é 
também uma responsa-
bilidade partilhada».

Fernanda Rollo apro-
veitou a sua intervenção 
para elogiar o trabalho 
desenvolvido pelo IP-
CA, considerando que 
«este instituto politécni-
co é basilar para a cons-
trução deste território, 
para a sua identidade e 
para construir o futuro».

Assumindo o «desafio 
da aprendizagem e do co-
nhecimento» como sendo 

«dos mais difíceis que te-
mos para enfrentar o fu-
turo», a secretária de Es-
tado afirmou que se trata 
de algo que tem de ultra-
passar os muros das insti-
tuições de Ensino Supe-
rior, envolvendo toda a 
comunidade, a começar 
pelas famílias, e lamentou 
que sejam ainda muitas as 
que «por dificuldades fi-
nanceiras e económicas, 
mas também por falta de 
entendimento, por desco-
nhecimento cultural e so-
cial não apostam na for-
mação superior».

«O conhecimento é 

a mais importante fer-
ramenta em termos de 
mobilidade social e pa-
ra enfrentar o futuro. 
Um estudante do Ensi-
no Superior tem cerca 
de 85% mais probabili-
dades de encontrar em-
prego do que aquele que 
não tem formação supe-
rior e tem uma progres-
são salarial mais interes-
sante do que aquele que 
não tem», defendeu.

Para além do conheci-
mento e da aquisição de 
competências técnicas e 
científicas, a secretária de 
Estado enfatizou ainda a 
importância de insistir 
numa aprendizagem glo-
bal e na construção de um 
currículo que valorize as 
capacidades transversais 
e implique uma compo-
nente experimental, ele-
mentos cada vez mais exi-
gidos num mercado de 
trabalho competitivo.

Realçando a importân-
cia que os politécnicos 
têm assumido na cons-
trução do país, insistin-
do nesta relação dialética 
com o mercado de traba-
lho, a governante convi-
dou ainda os novos alunos 
a assumir um compromis-
so com o futuro, com o 
desenvolvimento da re-
gião e do país, com o pró-
prio ambiente e com o 
mundo, assumindo com 
orgulho, a responsabili-
daded e serem estudan-
tes do Ensino Superior.
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