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Região O que vos podemos 
pedir é que tragam 
mais estudantes
para o Ensino Superior.

O IPCA promove o workshop 
"Estratégias e métodos de 
estudo para o sucesso no IPCA" 
nos polos de Famalicão (10h00) 
e Guimarães (14h30).

hoje

Ministro do Ensino Superior destaca relação
de confiança do IPCA com a região e as empresas

 rita cunha

A 
relação de estrei-

ta confiança que o 

Instituto Politécni-

co do Cávado e do 

Ave (IPCA) mantém tan-

to com a região na qual se 

insere como com as em-

presas foi enaltecida pelo 

Ministro da Ciência, Tec-

nologia e Ensino Superior, 

que se mostrou impres-

sionado com os números 

apresentados referentes  

àquela instituição sedea-

da em Barcelos.

Manuel Heitor, que fa-

lava na cerimónia de re-

ceção aos estudantes dos 

cursos técnicos superio-

res profissionais do IP-

CA, lembrou que é essa 

relação de confiança que 

«nos dá a garantia de es-

tarmos numa instituição 

que projeta para o futuro», 

motivo pelo qual deixou 

um apelo aos responsá-

veis pelo Instituto: «o que 

vos podemos pedir é que 

tragam mais estudantes 

para o Ensino Superior».

O responsável consi-

derou ainda «inéditas» 

em Portugal as transfor-

mações ocorridas no IP-

CA nos últimos anos, em 

particular a sua passagem 

a Fundação Pública, em 

2018. Por outro lado, des-

tacou a criação de uma es-

cola para formações cur-

tas como «um exemplo» a 

seguir no percurso do En-

sino Superior, o qual so-

frerá «alterações dramá-

ticas nos próximos anos 

em todo o mundo»,  alte-

rações essas associadas às 

mudanças climáticas e aos 

processos de transforma-

ção digital. «Os empregos 

do futuro são muito dife-

manuel heitor esteve ontem no instituto politécnico do cávado e do ave, em barcelos

Manuel Heitor destacou a qualidade de ensino no IPCA e deu as boas-vindas aos novos estudantes
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mia para escolherem os 

seus percursos. «Quere-

mos estudantes irrequie-

tos, que queiram fazer e 

aprender coisas novas, 

que façam as perguntas 

mais difíceis. O Ensino 

Superior é isso, um sítio 

onde se fazem pergun-

tas. Tenho a certeza que 

o vosso percurso no IP-

CA será num espaço de 

pensamento livre, onde 

as pessoas que passam por 

aqui sabem que têm um 

emprego, que podem vol-

tar», referiu o Ministro.

Manuel Heitor real-

çou igualmente uma ou-

tra «nova realidade», que 

passa pelo exponencial 

aumento de alunos es-

trangeiros que ingressa-

ram neste ano - uma su-

bida de 40 por cento -, na 

sua maioria de nacionali-

dade brasileira mas tam-

bém de países africanos 

como Angola, Guiné e S. 

Tomé e Príncipe e, ainda, 

do sul da Europa. 

Também presente na 

sessão esteve José Teixei-

ra, presidente do Con-

selho de Administração 

do Grupo dst, uma das 

empresas com as quais o 

IPCA tem mantido uma 

relação de proximidade. 

Exemplo disso é a cria-

ção, este ano, de um curso 

tEsp de soldadura avança-

da que será lecionado nas 

instalações da empresa.

Na sua intervenção, 

o responsável destacou 

não só a qualidade profis-

sional dos alunos do IP-

CA que têm passado pe-

la dst como a importância 

de se valorizarem profis-

sões  por vezes «mal vis-

tas», promovendo a sua 

profissionalização.

rentes dos que hoje pen-

sam que irão ter», alertou.

Dirigindo-se em con-

creto aos novos alunos, 

lembrou que «estão a en-

trar no melhor da vos-

sa vida» e, tal como já ti-

nha referido na receção 

aos alunos da Universi-

dade do Minho na pas-

sada segunda-feira, deu 

nota de dados animadores 

referentes ao Ensino Su-

perior em Portugal: nes-

te ano letivo, pela primei-

ra vez, mais de metade 

dos jovens com 20 anos 

de idade estão no Ensi-

no Superior. Uma reali-

dae para a qual muito tem 

contribuído o IPCA e,em 

particular, os cursos de 

curta duração e os técni-

co-profissionais «que vie-

ram mudar a realidade» 

do Ensino Superior, «so-

bretudo porque aprender 

é um esforço que com-

pensa». «Hoje sabemos 

que os que estudaram no 

Ensino Superior têm pe-

lo menos um salário que 

é superior aos que não o 

fizeram», disse.

E, tendo em conta a im-

portância deste aumento 

ao nível das qualificações 

académicas, Manuel Hei-

tor falou da meta estabe-

lecida para 2030, que é a 

de conseguir que, em cada 

dez jovens, seis estejam a 

frequentar o ensino uni-

versitário, tendo autono-

Cerca de 1400 alunos 
nos 21 cursos tEsp do IPCA

Nos 21 cursos tEsp lecionados em diferentes áreas, 

o IPCA pretende chegar, este ano, aos 1400 alunos. 

Um número que orgulha a presidente da institui-

ção, sendo que, há cinco anos, esta oferta arran-

cou com 180 estudantes, estimando-se, na altura, 

chegar aos 500 neste prazo.

«São indicadores que nos mostram que estamos 

no caminho certo», disse Maria José Fernandes», 

lembrando que, este ano, o PCA atingirá os cinco 

mil alunos divididos por vários tipos de forma-

ção. «Sejam persistentes, tolerantes, perseverantes 

e não desistam. Tudo faremos para que tengam as 

condições necessárias [ao sucesso]», referiu, vin-

cando que «nenhum estudante do IPCA pode de-

sistir por dificuldades económicas», existindo me-

canismos de apoio para esses casos.

Aproveitando a presença do Ministro, Maria Jo-

sé Fernandes agradeceu o «voto de confiança» na 

aprovação do laboratório industrial, já em funcio-

namento. Um projeto que considerou «ambicio-

so» e que garantirá formação em contexto práti-

co nas areas da mecatrónica, robótica, mecânica 

e gestão industrial.
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Centro da Juventude de Braga
abre em finais de outubro

D
M

Base de dados digital centraliza
informação para a proteção civil

HOJE

Nova Equipa 
Missionária Salama

DESPORTO P.17-19

Póvoa 
de Lanhoso 
financia
casais jovens 
nos custos 
da creche 

Biblioteca 
Lúcio Craveiro 
ajuda congénere 
da Guiné-Bissau 
com formação 
e livros 

BRAGA P.05

Sp. Braga 
e Vitória
jogam hoje
na Liga Europa

REGIÃO P.14

Ministro destaca confiança
entre IPCA, região e empresas
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