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A primeira no país

IPCA tem nova Escola
ZITA FONSECA
zitafonseca@jornaldebarcelos.com.pt

Vai funcionar no polo de 
Braga e é a primeira Escola 
Técnica Superior Profissio-
nal do país. O anúncio foi 
feito no dia 18, na recep-
ção aos alunos dos TESP, 
cursos com a duração de 
dois anos e muito centra-
dos na aprendizagem em 
contexto laboral. O ministro 
da Ciência,Tecnologia e 
Ensino Superior sublinhou a 
importância destes cursos, 
porque vão ao encontro das 
necessidades das empresas. 
Para Manuel Heitor há uma 
relação de confiança entre 
o Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave (IPCA)e o 
tecido empresarial .“Essa 

relação de confiança não 
tem preço é aquilo que vos 
dá a garantia de estar numa 
instituição que vos projeta 
para o futuro”. 
Maria José Fernandes, pre-
sidente do IPCA, incentivou 
os alunos a aproveitarem o 
melhor que a instituição e a 
comunidade académica lhes 
disponibilizam, destacando 
a missão assumida de criar 
cursos TESP “alinhados com 
as necessidades das em-
presas da região e também 
como forma de resposta 
clara às necessidades das 
famílias”.
A DST é um parceiro 
estratégico nesta área da 
formação, proporcionando 
a componente prática nas 
sua empresas. “Somos nós, 
empresários, que vamos 

procurar os estudantes 
que se formam no IPCA, 
não são vocês que nos vêm 
procurar. E acreditem que 
para nós, terem feito a 
vossa formação no IPCA é 
um requisito que se destaca 
no currículo”, disse José 
Teixeira, gestor do Grupo. É 
numa das empresas da DST 
que este ano vai funcionar 
o novo curso de Soldadura 
Avançada.
Nos últimos anos, o IPCA 
soube evoluir duma forma 
que, segundo o ministro 
Manuel Heitor, é única 
no panorama do ensino 
superior ao converter-se 
numa fundação pública de 
direito privado e ao criar 
uma escola para cursos 
de curta duração “que, 
certamente, irá evoluir para 

espaços colaborativos com 
as empresas”. O ano lectivo 
que agora começa também 
constituiu um marco no pa-
norama do ensino superior 
nacional. “Pela primeira 
vez, mais de metade dos 
jovens com 20 anos estão 
no ensino superior”. A meta 
para 2030 é atingir os 60% 
nessa faixa etária.
Por seu lado, o IPCA 
ultrapassa a fasquia dos 
cinco mil alunos, com 1.400 
a frequentar os TESP nas 
áreas da gestão, tecnologia, 
design, hotelaria e turismo. 
A criação da Escola Técnica 
Superior Profissional desti-
na-se a agrupar na mesma 
entidade todos os cursos 
TESP que até agora estavam 
na dependência das quatro 
escolas do IPCA já existen-
tes - Escola Superior de 
Gestão, Escola Superior de 
Tecnologia, Escola Superior 
de Design e Escola Superior 
de Hotelaria e Turismo – 
explicou o director, Filipe 
Chaves.


