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Leiria
Empresários e professores na cerimómia
A cerimónia de assinatura dos protocolos com seis institutos politécnicos e o Instituto
de Emprego e Formação Profissional (IEFP) contou com a presença de dezenas de em-
presários, professores e representantes de várias instituições.

Mário Pinto (textos)

O primeiro-ministro, António
Costa, afirmou, ontem, em Lei-
ria que “o País não se pode dar
ao luxo de desperdiçar no de-
semprego 52 mil pessoas com
formação superior”, depois do
“investimento feito pelas famí-
lias e pelo Governo” na forma-
ção ao longo dos anos.

Para combater esta tendên-
cia, o primeiro-ministro esteve
presente, no Instituto Politéc-
nico de Leiria, na cerimónia de
assinatura dos protocolos ce-
lebrados com os institutos po-
litécnicos de Leiria, Cávado e
Ave, Bragança, Castelo Bran -
co, Setúbal e Viseu, o Instituto
de Emprego e Formação Pro-
fissional (IEFP) e o Conselho
Coordenador dos Institutos
Politécnicos (CCSIP), no âm-
bito da parceria 'Competências
Digitais +', que vai abranger
1.500 desempregados, com
formação superior, inscritos no
IEFP,  num investimento de 3,5
milhões de euros até 2019. 

“Esta iniciativa [Parceria
Competências Digitais +] é
muito importante, porque res-
ponde simultaneamente a três
necessidades que são absolu-
tamente fundamentais: a ne-

cessidade de continuarmos a
melhorar a competitividade da
nossa economia e a produtivi-
dade das empresas, responder
ao desafio da empregabilidade
e reforçar a dinâmica de ino-
vação e revitalização dos dife-
rentes territórios”, afirmou An-
tónio Costa, acrescentando
que o “País quer continuar o
ritmo de crescimento e que,

para isso, tem de continuar este
esforço de qualificação dos re-
cursos humanos, que é funda-
mental para continuarmos a
criar emprego”.

Segundo António Costa, tra -
ta-se de uma medida que visa
assegurar aos mais de 52 mil
desempregados com forma-
ção superior inscritos no IEFP
a possibilidade “de qualificação

e especialização digital que
lhes permita melhorar signifi-
cativamente as suas oportuni-
dades de encontrarem um em-
prego. 

“Casar esta parceria, que as-
senta nos institutos politécni-
dos, por terem a vocação e ex-
periência e disseminação no
território, pela capacidade úni -
ca das estruturas regionais, por

serem um factor  para o desen -
volvimento da região e uma li-
gação estreita com as empre-
sas”, sustentou o primeiro-mi-
nistro, que esteve acompa-
nhado na sessão de ontem pe-
los ministros do Trabalho, So-
lidariedade Social, da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior,
Vieira da Silva e Manuel Heitor,
respectivamente. 

No entender de António
Costa, o sucesso da parcerias
entre os institutos politécnicos
e o IEFP, envolvendo as em-
presas, “depende da existência
de uma interacção fortíssima
entre os institutos politécnicos,
que dá a formação, o IEFP, que
dá os formandos, e as empre-
sas, que têm necessidade de
contratação específica e um
perfil de formação específica”. 

Crescimento a ritmo
superior à média europeia

O primeiro-ministro reve-
lou, ontem, que Portugal cres-
ceu no terceiro trimestre deste
ano a um ritmo superior à mé-
dia europeia e da zona euro,
citando os dados divulgados
pelo Instituto Nacional de Es-
tatística (INE).

“Desde que aderimos ao
euro, isto nunca tinha aconte-

cido, a não ser o ano passado,
em 2017, e está a acontecer este
ano”, sublinhou António Costa,
durante o lançamento da 'Par-
ceria Competências Digitais +'.

António Costa lembrou que,
nos últimos três anos, foram
criados em Portugal 341 mil
empregos líquidos, 89% “fo-
ram celebrados sem termo, ou
seja, sem precariedade e com
estabilidade”. 

O líder do Governo disse que
o País quer continuar este
ritmo de crescimento e que,
para isso, tem de “continuar
este esforço de qualificação
dos recursos humanos, que é
fundamental para continuar-
mos a criar emprego”. 

“O nível de evolução dos
vencimentos em termos mé-
dios melhorou 3,5 por cento.
Mais emprego, melhor em-
prego, com maior qualidade e
melhor remunerado. Pela pri-
meira vez, tivemos um número
de cidadãos a receber um sa-
lário acima do salário mínimo,
ou seja, 144 mil ganharam mais
do que 600 euros, valor que
estamos a negociar para 2019.
Queremos continuar a criar
emprego, a economia a crescer
e de forma sustentada”, aludiu
António Costa.|

“O País não se pode dar ao luxo
de desperdiçar no desemprego
52 mil pessoas com formação superior”
Educação O primeiro-ministro António Costa assistiu, ontem, no Instituto Politécnico de Leiria, à assinatura de seis pro-
tocolos para formação de pessoas que estejam desempregadas e inscritas no Instituto de Emprego

LUÍS FILIPE COITO

António Costa afirmou que as competências digitais  é uma “questão crítica” para as empresas

Verbas Ministro do En-
sino Superior referiu que
o presidente do Instituto
Politécnico de Leiria
“não tem de estar preo-
cupado com o financia-
mento”

O ministro da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior, Ma-

nuel Heitor, garantiu, ontem,
ao Diário de Leiria, que o pre-
sidente do Instituto Politécnico
de Leiria (IPL) “não tem de es-
tar preocupado com o finan-
ciamento” para a instituição.  

“Claro que não tem [Rui Pe-
drosa] de estar preocupado.
Temos articulado todas as di-
ficuldades que surgem e re-

solvê-las de forma positiva.  As
questões não serão de finan-
ciamento, mas sim de garantir
a proximidade com a socie-
dade e que a formação crie
emprego”, disse ontem o mi-
nistro à margem da cerimónia
de assinatura dos protocolos
entre o Instituto de Emprego e
Formação Profissional (IEFP)

e seis institutos politécnicos. 
Refira-se que no passado dia

6 de Outubro, Rui Pedrosa,
presidente do Instituto Polité-
nico de Leiria (IPL), avisou  que
a instituição poderá “bloquear
todas as aquisições de bens e
serviços” até ao final do ano se
não receber um reforço finan-
ceiro do Estado. 

Rui Pedrosa admitiu estar
preocupado com o tópico or-
çamental, por faltarem ao IPL
cerca de 600 mil euros de re-
forço via orçamento de Estado,
e esclareceu que a falta de di-
nheiro advém apenas do “au-
mento das despesas decorren-
tes de alterações legislativas”.

Ontem, o tutelar da pasta do

Ensino Superior salientou que
o Orçamento de Estado para
2019 contempla “um aumento
considerável de dois por cento
(%) para o Ensino Superior e
de mais de 20% para algumas
áreas da ciência”. 

“Quan  do compararmos
2019 com 2016, a dotação das
instituições de Ensino Superior
aumentou 10%, a da ciência
29% e a dotação para os apoios
sociais às famílias aumentou
24% do número de bolseiro”,
disse ainda o ministro Manuel
Heitor. |

Ministro garante que “o IPL não tem
de estar preocupado com o financiamento”
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Fundador Adriano Lucas (1925-2011)  | Director Adriano Callé Lucas DIÁRIO N.º 6.076 15 DE NOVEMBRO DE 2018 QUINTA-FEIRA | 0,75 €

TROÇO TRÁGICO DO IC8
VAI TER DUPLO CONTÍNUO 

LUÍS FILIPE COITO

Três suspeitos 
do homicídio de 
empresário de
Pombal detidos
Moçambique | P10

Avança estudo sobre
linhas de água e 
projecto para frente
ribeirinha do Lis
Leiria | P4

Câmara de Óbidos
vai cobrar um euro
por dormida a partir
de Dezembro
Taxa municipal | P20

Programa 'Leiria Dá
um Filme' promove
literacia para o 
cinema nas escolas
Educação | P2

Alvaiázere inaugura
Espaço do Cidadão
Serviço Público | P12

Politécnico de Leiriai
é parceiro no combatei
a desemprego comi
formação superiori

Politécnico de Leiria é um dos parceiros da medida 'Competências Digitais +', que vai abranger 1.500 desempregados
com formação superior. Primeiro-ministro esteve em Leiria na assinatura de protocolos com várias entidades    Pág. 3

Troço do IC8, em Pombal, onde morreram recentemente oito pessoas em duas colisões frontais, 
vai ter linha contínua dupla e balizas rebatíveis, numa extensão de cerca de dois quilómetros Pág. 10

Nazareno é a nova
aposta na Selecção
de futebol de praia  P15

Pais de atletas de 
patinagem contestam
medida do ACS  P14

Mostra Internacional de Doces
e Licores Conventuais arranca 
hoje em Alcobaça Mosteiro | P9

Peregrinos pedem ao Papa ‘selo’ da
UNESCO para N. Sra. da Nazaré Religião | P7


