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ALMERINDA ROMEIRA 
aromeira@jornaieconomico.pt 

Os cursos técnicos superiores 
profissionais, conhecidos vulgar-
mente por TESP, estão em expan-
são em Portugal. O número de es-
tudantes deverá crescer 25% este 
ano letivo, totalizando os 9.625 
em todo o país. 

Só o Instituto Politécnico do Cá-
vado e Ave (IPCA), instituição pio-
neira na oferta deste tipo de forma-
ção em 2014/2015, deverá receber 
650 novos alunos. Dos três cursos, 
que lançou inicialmente — apoio à 
gestão, eletrónica, automação e co-
mando, e aplicações móveis — e dos 
180 alunos que os frequentaram, o 
IPCA cresceu para 1.000 alunos e 
20 TESP atualmente. 

"O arranque desta oferta forma-
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tiva marcou o início de funciona-
mento do polo do IPCA em Bra-
ga", destaca a presidente Maria Jo-
sé Fernandes ao Educação Inter-
nacional. 

Esta aposta decisiva no ensino 
técnico profissional levou o IPCA 
a criar este ano letivo 2019/2020 
uma unidade própria que vai 
concentrar a formação nesse con-
texto. Dá pelo nome de Escola 
Técnica Superior Profissional e 
arranca com 21 cursos em áreas 
tão diversas como tecnologia, de-
sign, hotelaria, turismo e gestão. 
As aulas serão lecionadas no cam-

pus do IPCA em Barcelos e nos 
pólos de Braga e Guimarães, e no 
próximo ano serão alargadas ao 
polo de Vila Nova de Famalicão, 
que, entretanto, vai ser criado. 

"Estes cursos devem ser desen-
volvidos em estreita colaboração 
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com as empresas/indústria, pois 
têm como objetivo responder às 
suas necessidades de técnicos quali-
ficados", explica Maria José Fer-
nandes. Já este ano letivo, fruto de 
um protocolo de cooperação com o 
DSTGroup, tem início o curso téc-
nico superior profissional de Solda-
dura Avançada, que decorrerá nas 
instalações da empresa Bysteel que 
pertence a este grupo grupo em-
presarial. 

A Escola Técnica Superior Pro-
fissional tem a sua sede em Braga 
num edifício que é, desde abril de 
2017, propriedade do IPCA. En-
tre a aquisição e as obras de reabi-
litação, o investimento realizado 
atinge os 2,5 milhões de euros. A 
ETESP terá ainda poios em Gui-
marães (Ave Park) e em Vila 
Nova de Famalicão, no Vale de S. 
Cosme, nas antigas instalações da 

„a. 

DIDAXIS. Maria José Fernandes 
realça ainda que "a estratégia ado-
tada na criação dos pólos foi sem-
pre definida em estreita articula-
ção com os municípios onde se 
encontram". 

O despacho de criação da ETESP 
tem a data de 5 de maio de 2019 e a 
assinatura do ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, Ma-
nuel Heitor. Já os estatutos provi-
sórios da instituição foram aprova-
dos pelo conselho geral do IPCA 
em reunião realizada a 25 de junho. 

A Escola Técnica Superior Pro-
fissional é a quinta unidade do 
IPCA, que integra também a Escola 
Superior de Gestão, criada em 
1996, a Escola Superior de Tecno-
logia, em 2004, a Escola Superior de 
Design, desde 2015, e a Escola Su-
perior de Hotelaria e Turismo, nas-
cida em 2017. • 

Higher professional technical 

courses, commonly known as TESP, 
are expanding in Portugal. Student 
numbers are expected to grow by 

25% this school year to 9,625. Only 

the Cávado e Ave Polytechnic Institu-
te (IPCA), a pioneer institution in offe-
ring this type of training in 2014/2015, 
should receive 650 new students. Of 
the three courses it initially launched 

- support for management, electro-

nics, automation and command, and 

mobile applications - and of the 180 

students who attended them, the 
IPCA grew to 1,000 students and 20 
TESP. 

"The start of this training offer 

marked the beginning of the IPCA 
hub in Braga," said President Maria 

José Fernandes to International Edu-

cation. 

This decisive bet on vocational te-

chnical education led the IPCA to 

create this school year 2019/2020 its 

own unit that will concentrate trai-

ning in this context. It is called the 

Vocational Superior Technical School 

and starts with 21 courses in areas as 

diverse as technology, design, hospi-

tality, tourism and management. The 

classes will be taught at the IPCA 
campus in Barcelos and in the Braga 

and Guimarães hubs, and next year 

will be extended to the Vila Nova de 

Famalicão hub, which will be crea-

ted. 

"These courses should be develo-

ped in dose collaboration with com-

panies / industry, as they aim to 

meet their needs as qualified techni-
cians," explains Maria José Fernan-

des. Already this school year, the re-

sult of a cooperation protocol with 

DSTGroup, begins the advanced te-

chnical course of Advanced Welding, 
which will take place at the premises 

of the company Bysteel that belongs 
to this group business group. 

The Vocational Superior Technical 

School has its headquarters in Braga 
in a building that has been, since April 

2017, owned by IPCA. Between the 
acquisition and the rehabilitation 

works, the investment made reaches 

2.5 million euros. ETESP will also ha-

ve hubs in Guimarães (Ave Park) and 

Vila Nova de Famalicão, in the S. Cos-
me Valley, in the old facilities of Dl-
DAXIS. Maria José Fernandes also 
emphasizes that "the strategy adop-

ted in the creation of the hubs has 

always been defined in dose articu-

lation with the municipalities where 

they are located". 

ETESP's creation order is dated 

May 5, 2019 and signed by the Minis-
ter of Science, Technology and 

Higher Education, Manuel Heitor. The 

provisional statutes of the institution 
were approved by the IPCA general 

council ata meeting held on June 25. 
The Vocational Higher Technical 

School is the fifth unit of IPCA, which 

is also part of the Higher Manage-

ment School, created in 1996, the 
Higher School of Technology in 2004, 

the Higher School of Design since 

2015, and the Higher School of Hospi-

tality and Tourism, bom in 2017. • 
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Instituto Politécnico do Cávado e do Ave W;t,,W,Z... 

Vocational Higher Technical School born in Braga 
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Escola Técnica Superior 
Profissional nasce em Braga 

Tem oferta vasta e diversificada e responde à aposta do IPCA nos cursos TESP. O investimento ronda 
os 2,5 milhões de euros. It has a wide and diverse offer and responds to the IPCA bet on TESP courses. 

The investment is around 2.5 million euros. 
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St. Peter's 
International School 

Caminho dos Saltos, 6 - Funchal - Madeira - Portugal 

foundation +351965 015 333 lofficegmadeira.sharingschool.org 
sharing 

ducação Internacional 
International Education 
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Regresso às aulas com 
mais alunos internacionais 
e disparidades nas engenharias 
Back to school with more international students and engineering disparities 

Na semana em que o ensino superior ganhou mais 1,2% de alunos, revisitámos as 
estatísticas da Educação e encontrámos um país que perdeu cerca de 400 mil 
alunos desde a creche ao secundário nos últimos dez anos.  e P 4, 5, 6, 7 

In the week that higher education gained 1.2% more students, we 

revisited the education statistics and found a country that has lost 

about 400,000 students from day tare to secondary school in the tast 

ten years. 

"Não existe 
uma cultura 
de pensar 
estrategicamente ti 

a Educação" 

PUB 

St. Peter's integra rede 
de escolas Inspired 
como resposta à 
globalização. 
St. Peter's integrates 
Inspired school 
network in response 
to globalization. •  P2 e 3  

IPCA investe 
2,5 milhões em escola 
para cursos superiores 
profissionais. 
IPCA invests 
2.5 million in school 
unit for professional 
courses. P14 

Miguel M. Barros, 
presidente da 
Associação de 
professores de História. 
Miguel M.Barros, 
President of the 
Association of History 
Teachers. P8 

.IÊNCIA I SCIENCE 

Universidade 
de Coimbra prestes 
a revolucionar 
o tratamento do cancro. 
U niversity 
of Coimbra about to 
revolutionize cancer 
treatment. P18 
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O melhor investimento familiar 
é a educação dos seus filhos 

International 
sharing school 
madeira - portuga! 
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