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IPCA Escola Superior de Tecnologia

15 anos a trabalhar o futuro
Olga Costa
Foto: Arquivo

Criada em 2004, a Esco-
la Superior de Tecnologia
(EST) do IPCA celebrou,
sexta-feira, 15 anos. Foi
a segunda escola a ser
criada no IPCA e iniciou
apenas com uma licenci-
atura, a de Sistemas de
Informação para a Ges-
tão. Na altura, tinha cer-
ca de 240 alunos. Ao lon-
go dos anos, deu nota a
presidente do Politécnico,
Maria José Fernandes, a
EST cresceu e afirmou-se
em áreas como informá-
tica, jogos digitais, com-
putação gráfica, electró-
nica, automação, robóti-
ca, mecânica ou redes.
“Se o IPCA foi, durante
muitos anos, reconheci-
do pelas áreas da Gestão,
hoje já nos habituamos a
que o IPCA seja referido
e reconhecido também
nas áreas das Tecnologi-
as”, salientou a presiden-
te.
Mas houve que começar
pela base e a aposta ini-
cial foi feita num “corpo
docente doutorado, es-
pecializado, jovem, dinâ-
mico e qualificado”. De-
pois, o foco passou para
as infraestruturas, labora-
tórios e equipamentos.
Nos últimos cinco anos,
foram investidos “mais de
cinco milhões de euros”
e “a aposta na área dos
Jogos Digitais é um bom
exemplo de um projecto
bem-sucedido”. Nesta
particular matéria, Maria
José Fernandes agrade-
ceu ao anterior presiden-
te, João Carvalho, a “mai-
or referência institucional
do IPCA, que teve a visão

e estratégia de aproximar
a oferta formativa do Po-
litécnico às necessidades
da região, incluindo nes-
ta área do digital games”.
O IPCA e a EST estão, ain-
da, “na dianteira” no que
concerne ao investimen-
to feito na área da Inteli-
gência Artificial, nomea-
damente ao apostarem
na criação de uma unida-
de de investigação em
Inteligência Artificial, o
2Ai, que se encontra a ser
avaliado externamente
pela Fundação para a Ci-
ência e Tecnologia. “Es-
tão reunidas as condições
para que este centro, em
quatro anos, se torne
num centro de excelên-
cia”.
De olhos postos no futu-

ro, recentemente, a EST
arrancou com a primeira
edição da pós-graduação
em Cibersegurança e In-
formática Forense, uma
formação alicerçada num
protocolo com a Google.
Além do representante
desta marca mundial, na
cerimónia do 15º aniver-
sário da EST esteve tam-
bém presente o CEO da
Bosch, mas a EST tem
parcerias também com
grandes nomes da indús-
tria mundial como sendo
a Fujitsu ou a Fujifilm.
No próximo ano lectivo,
destacou o director da
EST, Vítor Carvalho, o
foco far-se-á ainda mais
a pensar na internaciona-
lização, com a criação de
cinco novos cursos avan-

çados, ministrados em
inglês e centrados na área
de inteligência artificial.
“A comunidade europeia
estima que até 2020 fi-
quem mais de 15 mil va-
gas por preencher na
área das TIC, e este valor
só para Portugal. Estas
necessidades de capital
humano têm levado a
que as academias e as
empresas estejam dispo-
níveis para verdadeiras
ações de reciclagem e re-
qualificação profissio-
nal”, destacou o docen-
te.
Actualmente, a EST tem
quase 1400 alunos, cer-
ca de 140 docentes e 20
cursos, distribuídos por
três polos – Barcelos, Bra-
ga e Guimarães.


