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BARCELOS
| Isabel Vilhena | 

Os estudantes dos cursos técni-
cos superiores profissionais do
IPCA foram ontem recebidos
pelo ministro da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior, Manuel
Heitor, que lhes deu as boas-vin-
das nesta nova etapa do ensino
superior e deixou o apelo que
tragam “um amigo também” pa-
ra estudar no ensino superior.

Apesar dos números positivos
alcançados, que pela primeira
vez este ano, mais de metade dos
jovens de 20 anos estão a estu-
dar no ensino superior, Manuel
Heitor espera que em 2030, seis
em cada dez jovens de 20 anos
estudem no superior.

O governante salientou a im-
portância da criação destes cur-
sos técnicos superiores profis-
sionais, nomeadamente a
criação da da Escola Técnica Su-
perior Profissional que conduziu
ao reforço “da relação de con-
fiança que hoje se estabeleceu
entre o IPCA e o tecido empre-
sarial da região. Essa relação de
confiança não tem preço é aqui-
lo que vos dá a garantia de estar
numa instituição que vos projec-
ta para o futuro e o que vos pedi-
mos é que tragam mais estudan-
tes para o ensino superior”,
destacando o novo curso TeSP
de soldadura avançada que vai
ser ministrado na empresa bra-
carense DST como “um exem-
plo claro daquilo que é hoje as
oportunidades da transformação
do digital para a criação de mais
e melhor empregos”.

Manuel Heitor deu ainda nota
da “transformação do IPCA nos
últimos anos é inédita no con-
texto superior português naquilo
que foi a transformação do insti-
tuto politécnico numa fundação
pública de direito privado e hoje
na criação de escola para forma-
ções curtas que, certamente, irá
evoluir para espaços colaborati-
vos com as empresas e um
exemplo para aquilo que o per-
curso do ensino superior que vai
sofrer alterações dramáticas em

todo o mundo nos próximos
anos, quer pelas alterações cli-
máticas que a todos nos afectam
e a transformação digital”.

O ministro sublinhou ainda o

aumento do número de estudan-
tes estrangeiros que estão hoje
no ensino superior em Portugal.
“Isto é cada vez mais importante
para criar espaços de multicultu-
ralidade, de diálogo aberto a di-
ferentes culturas e, cada vez
mais, garantir que temos um país
com mais mundo e também mais
mundo com Portugal”, dando
nota que “o número de estudan-
tes estrangeiros no ensino supe-
rior português aumentou 50 por
cento nos últimos três anos”.

A presidente do IPCA, Maria
José Fernandes, salientou a
aposta do instituto nestes cursos
curtos que Manuel Heitor tam-
bém defende e apoia, lembrando
que “foi no seguimento desta es-
tratégia que o IPCA propos ao
ministro a Criação da Escola
Técnica Superior Profissional
com o objectivo de se dedicar,
exclusivamente, a esta oferta
formativa. Maria José Fernandes
justificou esta aposta do IPCA
“como reflexo da necessidade de

formar quadros técnicos qualifi-
cados capazes de dar resposta às
necessidades das empresas, pos-
sibilitando a continuidade dos
estudos no curso de licenciatura.
O IPCA tem partilhado esta vi-

são, apostando na oferta de cur-
sos TeSP alinhados com as ne-
cessidades das empresas da re-
gião e também como forma de
resposta clara às necessidades
das famílias”. 

“Orgulhosa” dos resultados, a
presidente do IPCA afirma que
“são cerca de 1700 novos estu-
dantes no curso de licenciatura
TeSP, sendo que cerca de 50 por
cento são estudantes que vão
frequentar este tipo de forma-
ção de cursos de curta dura-
ção”, recordando que “há 5
anos o IPCA foi pioneiro na
oferta de Cursos Técnicos Su-
periores Profissionais, tendo
acolhido nessa data 180 estu-
dantes. No dia de lançamento
destes cursos, o presidente à da-
ta, João Carvalho, no seu dis-
curso referi  que era objectivo
do IPCA nos próximos 5 anos
ter 500 alunos de TeSP. Hoje o
IPCA oferece 21 cursos TeSP,
esperando-se, este ano, chegar
aos1400 estudantes”, vincou.

Ministro do Ensino Superior destaca exemplo
do IPCA na relação de confiança com a região
OS ESTUDANTES dos cursos técnicos superiores profissionais do IPCA foram ontem recebidos pelo ministro da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior que lhes deu as boas-vindas nesta nova etapa do superior e deixou o apelo que tragam “um amigo também”.

lll
“Essa relação de confiança
não tem preço é aquilo que
vos dá a garantia de estar
numa instituição que vos
projecta para o futuro e o
que vos pedimos é que
tragam mais estudantes
para o ensino superior”,
destacando o novo curso
TeSP de soldadura avançada
que vai ser ministrado na
empresa bracarense DST
como “um exemplo claro
das oportunidades “. 

Manuel Heitor
Ministro do Ensino Superior

Barcelos 

lll
“É o reflexo da necessidade
de formar quadros técnicos
qualificados capazes de dar
resposta às necessidades
das empresas,
possibilitando a
continuidade dos estudos
no curso de licenciatura. O
IPCA tem partilhado esta
visão, apostando na oferta
de cursos TeSP alinhados
com as necessidades das
empresas da região”.

Maria José Fernandes
Presidente do IPCA

ROSA SANTOS

Cerimónia de boas-vindas aos novos estudantes dos cursos técnicos superiores 
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MINISTRO MANUEL HEITOR DESTACA RELAÇÃO DE CONFIANÇA COM A REGIÃO

“IPCA É EXEMPLO”
Pág. 18 “Temos 

espaço de
crescimento”
Págs. 3 a 6

ENTREVISTA CARLA CRUZ
CORREIO DO MINHO/ANTENA MINHO

LIGA EUROPA 
SÁ PINTO

“PRONTOS
PARA FAZER
UM GRANDE

JOGO”
Págs. 24 a 27

20 HORAS O MÊS 
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COSTELETAS DE VITELA E VITELÃO
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FAMALICÃO 
Obra 

de Joaquim
Loureiro lançada

no Dia do Concelho 
Pág. 21

CASOS DO DIA 
Acusado

de homício por
asfixia a mulher 
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BRAGA 
Centro

de Juventude abre
portas no final

de Outubro
Pág. 8

PÓVOA DE LANHOSO 
Apoios para 170

famílias com
crianças na creche 
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