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Cursos Cursos Técnicos Superiores Profissionais são uma das fortes apostas do IPCA para o novo ano lectivo 

BARCELOS 
Patrícia Sousa 

O Instituto Politécnico do Cávado e do 
Ave (IPCA) disponibiliza mais de 900 va-
gas para o ingresso nos Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais (CTeSP's), para 
o ano lectivo de 2020/2021. 
As candidaturas à 1.a fase dos CTeSP's 
oferecida pela Escola Técnica Superior 
Profissional (ETeSP) nas áreas da Gestão, 
da Tecnologia, do Design e da Hotelaria e 
Turismo já estão a decorrer e prolongam-
se até ao dia 14 de Agosto. 
Uma das novidades do Politécnico de 
Barcelos para o próximo ano lectivo é re-
ferente ao alargamento da oferta educati-
va com três novos cursos: Metrologia, 
Instrumentação e Qualidade Industrial; 
Gestão de Seguros e Mobilidade Híbrida 
que vêm reforçar a aposta do IPCA em 
cursos práticos alinhados com as necessi-
dades do mercado de trabalho na região, 
aferidas junto das empresas que acolhem 
os estudantes estagiários. 

Em entrevista, Maria José Fernandes, 
presidente do IPCA, refere que a 
instituição foi pioneira na 
implementação dos Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais em Portugal. 

A que se deve a forte aposta do IPCA 
nos CTeSP's? 
Os CTeSP's foram criados com o objecti-
vo de formar quadros técnicos qualifica-
dos capazes de dar resposta às necessida-
des das empresas, possibilitando a 
continuidade dos estudos no Curso de Li-
cenciatura. O IPCA tem partilhado esta 
visão, apostando na oferta de cursos TeSP 
alinhados com as necessidades das em-
presas e também como forma de resposta 
clara às necessidades das famílias. Com 
esta oferta aumentamos o número de es-
tudantes jovens a frequentar o ensino su-
perior. 
Há já seis anos que oferecemos este tipo 
de cursos. Efectivamente, o ano de 2014, 
ficou marcado para o IPCA, como o ano 
de arranque para a formação de cursos 
TeSP's, oferecemos nesse ano 180 vagas 
e também pela primeira vez alargamos a 
nossa área de actuação ao Polo de Braga. 

Em 2015, estendemos a oferta deste tipo 
de formação a Guimarães, onde actual-
mente 500 estudantes frequentam este ti-
po de cursos. 
Os CTeSP's do IPCA são actualmente fre-
quentados por cerca de 1300 estudantes, 
sendo distribuídos pelos concelhos do 
quadrilátero: Guimarães, Braga, Barcelos 
e Vila Nova de Famalicão. 
Além disso o IPCA tem uma escola pró-
pria para leccionar este tipo de cursos? 
A Escola Técnica Superior Profissional 
(ETESP) a única do país... 
É verdade. A 5 de Maio de 2019, o Minis-
tro da Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-
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rior, Professor Manuel Heitor, aprovou a 
criação da ETESP, com sede em Braga e 
que entrou em funcionamento nesse mes-
mo ano. Uma escola com características 
específicas dada a natureza deste tipo de 
formação. O IPCA consegue assim mais 
um feito na sua história com a criação da 
sua 5.a Escola, fruto de uma forte articula-
ção nas respostas às necessidades da re-
gião ao nível da oferta educativa qualifi-
cada. Com a criação desta Escola o IPCA 
continua a cumprir com a sua missão, for-
talecendo a estratégia de crescimento e de 
consolidação do seu projecto educativo e 
científico. 

IPCA oferece 
mais de 900 
vagas aos CTeSP's 
INSTITUTO POLITÉCNICO DO CÁVADO E DO AVE (IPCA) 
aposta no ensino pós-laboral e no aumento da oferta 
educativa. São mais de 900 vagas para o ano lectivo 
de 2020/2021. 

()nota 

IPCA abre mais 
de 1000 vagas 
aos cursos 
de Licenciatura 

IPCA oferece mais de 1000 vagas para ingres-
sar nos cursos de Licenciatura no ano lectivo de 
2020/2021. 
As vagas distribuem-se por 14 cursos de Licen-
ciatura, das quatro escolas. A Escola Superior de 
Gestão, é uma das cinco unidades orgânicas de 
ensino e investigação do IPCA e oferece vagas 

nos cursos de Contabilidade (regime laborai e 
pós-laboral); Finanças; Fiscalidade (regime la-
borai e pós-laboral); Gestão de Empresas (regi-
me laborai e pós-laboral); Gestão Pública (regi-
me laborai e pós-laboral); Solicitadoria (regime 
laborai e pós-laboral). A Escola Superior de Tec-
nologia, centrada na área das engenharias, criou 
em 2018 o centro de I&D em Inteligência Artifi-
cial Aplicada (2A1-lab) abre vagas para os cursos 
de Engenharia Electrotécnica e de Computado-
res; Engenharia em Desenvolvimento de Jogos 
Digitais; Engenharia e Gestão Industrial; Enge-
nharia Informática Médica e Engenharia de Sis-
temas Informáticos (regime laborai e pós-labo-
ral). A Escola Superior de Design dotada de salas 
de aula, oficinas e laboratório altamente tecno-

 

lógicos, oferece vagas nos cursos de Design In-
dustrial e Design Gráfico (em regime laborai e 
pós-laboral). A Escola Superior de Hotelaria e 
Turismo, terá em breve em funcionamento a Es-
cola-Hotel, e oferece vagas para o curso de Ges-
tão de Actividades Turísticas (regime laborai e 
pós-laborai). 
Paralelamente ao concurso nacional de acesso 
promovido pela Direcção-Geral de Ensinos Su-
perior, o IPCA oferece também vagas no âmbito 
dos concursos especiais, destinados aos titulares 
de provas M23, titulares de cursos das vias pro-
fissionalizantes, titulares de Cursos Técnicos Su-
periores Profissionais e titulares e outros cursos 
superiores, às quais se juntam ainda as vagas 
para os regimes de mudança de par institui-

 

ção/curso. 
Com esta oferta alargada e diferenciada o IPCA 
pretende democratizar o acesso ao ensino supe-
rior através da promoção de concursos diversos 
para um público heterogéneo, em prol da mis-
são social que define a Instituição. 
Toda a informação sobre os cursos, vagas e can-
didaturas está disponível na página do IPCA em 
www.ipca.pt. Em caso de dúvida pode contactar 
os serviços do IPCA através dos meios divulga-
dos na página e também no Gabinete de Acesso 
ao Ensinos Superior. 
Para informação sobre as candidaturas ao con-
curso nacional de acesso deve consultar do site 
da DGES (www.dges.pt). 
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Qual a principal vantagem de um estu-
dante enveredar por este regime de en-
sino? 
Os CTeSP's dão a possibilidade aos estu-
dantes que completam o 12.° ano de in-
gressarem no Ensino Superior, sem terem 
necessidade de fazer provas especificas 
ou exames nacionais de Acesso ao Ensino 
Superior. São cursos superiores direccio-
nados a dar continuidade aos estudantes 
das vias profissionais (que tenham con-
cluído o 12.° ano) e que podem aceder di-
rectamente aos Cursos de Licenciatura 
tendo, assim, direito à creditação de uma 
parte da sua formação nos cursos de li-
cenciatura. 
Os CTeSP's são formações de nível supe-
rior, com dois anos de duração, que inclui 
6 meses de estágio numa empresa. Os es-
tudantes desenvolvem competências téc-
nicas específicas para iniciar uma activi-
dade profissional, e em alguns casos, 
adquirem competência para uma requali-
ficação profissional. 

No caso da requalificação profissional e 
estudantes trabalhadores, o IPCA 
apresenta soluções para o ingresso des-
te tipo de estudantes? 
Foi precisamente a pensar neste público-
-alvo que o IPCA este ano aumentou a 
oferta educativa em regime pós-laboral. 
Note-se que, 38% dos CTeSP's são ofere-
cidos em regime pós-laboral, e em alguns 
cursos, quer pela área quer pela significa-
tiva procura são oferecidos nos dois regi-
mes — laboral e pós-laboral. Temos perfei-
ta consciência de que cada vez mais as 
empresas exigem quadros mais qualifica-
dos, com mais competências. O ensino 
em regime nocturno facilita a eventual re-
qualificação, e permite que um profissio-
nal adulto tenha condições para estudar, 
atualizando ou mantendo o seu posto de 
trabalho e mesmo progredindo com pro-
moção da carreira. 

É garantido que todos os estudantes 
destes cursos usufruem de um estágio 
curricular? 
Todos os nossos estudantes dos CTeSP's 
realizam um estágio curricular, aliás, essa 
é uma das vertentes práticas deste curso, 
como costumamos dizer, os estudantes 
"colocam as mãos na massa". E é assim 
que pretendemos que continue a funcio-
nar. Temos várias empresas com quem te-
mos estabelecidos protocolos que rece-
bem os nossos estudantes. Temos, 
inclusive, vários contactos de empresas 
que solicitam os nossos estudantes para 
ingressarem no mercado de trabalho. E 
este factor é o reflexo da nossa missão en-
quanto Instituição de Ensino Superior e 
do relacionamento que mantemos com as 
empresas da região. Tão bom é este rela-
cionamento que temos o Curso de Solda-
dura Avançada a ser leccionado nas insta-
lações da empresa DST Group, em Braga. 

À semelhança dos estudantes dos cur-
sos de Licenciatura, também os estu-
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Maria José Fernandes, presidente do IPCA 

dantes dos CTeSP's têm acesso a bolsa 
de estudos? 
Os estudantes do IPCA dos vários níveis 
de gradução de ensino (CTeSP's, Licen-
ciaturas e Mestrados) podem candidatar-
-se à bolsa de estudos. 
As Bolsas de Estudo, atribuídas pela 
DGES, são uma comparticipação dos en-
cargos com os estudantes de, pelo menos, 
o valor mínimo da propina, ou seja, o va-
lor de 871,25€ anual sendo a bolsa máxi-
ma no valor anual de 5.523,91€ (valores 
atribuídos pela DGES). Os deslocados, 
podem ainda usufruir de um suplemento 
no alojamento. 
Também o IPCA é sensível nesta matéria 
e dispõe de Apoios Sociais como o Fundo 
de Emergência Social (apoio nas desloca-
ções, alimentação, material escolar, aloja- 
mento...) e as Bolsas de Colaboradores 
que são serviços prestados ao IPCA pelos 
nossos estudantes e que são pagos à hora. 

O Curso de Soldadura Avançada abriu 
no ano passado. Este ano o IPCA tem 
mais novidades ao nível da oferta edu-
cativa? 
Este ano, o ano lectivo arranca com três 
novos cursos. Na totalidade oferecemos 
24 cursos distribuídos por 4 áreas de ensi-

  

no, sendo na área da tecnologia que temos 
maior número de vagas (53%), justifica-
das pelo número de cursos, alinhadas com 
as necessidades do tecido económico da 
região. 
Os novos cursos de Metrologia, Instru-
mentação e Qualidade Industrial; Gestão 
de Seguros e Mobilidade Híbrida vêm re-
forçar a nossa capacidade de dar respostas 
às necessidades das empresas da região. 

Ao nível da distribuição geográfica dos 
cursos, onde são leccionados uma vez 
que o IPCA tem o seu Campus em Bar-
celos e 3 Poios? 
A ETESP tem a sua sede em Braga, em 
instalações próprias do IPCA. Sempre foi 
objectivo do IPCA abraçar o quadrilátero 
e nesse sentido temos também um Polo 
em Guimarães, no Avepark, e outro em 
Vila Nova de Famalicão, nas CIIES (Cen-
tro de Inovação, Investigação e Ensino 
Superior). Além de que, os CTeSP's con-
tinuam a ser leccionados no Campus, uti-
lizando os laboratórios e oficinas existen-
tes, em especial o M-Factory Lab. Este 
ano, é em Famalicão que se concentra o 
maior número de vagas para o ano lectivo 
2020/2021 apostando na oferta do regime 
pós-laboral, respondendo ao desafio que 
nos foi lançado pelo concelho que é res-
ponsável pelo maior número de exporta-
ções na região norte. Em suma, a ETESP 
oferece 24 cursos que são leccionados em 
4 cidades e em 4 áreas distintas, nos regi-
mes laborais e pós-laborais. 

Uma questão que muito se tem coloca-
do, tem a ver com o próximo ano lecti-
vo. Estão reunidas as condições de se-
gurança no combate à propagação da 
Covid-19? 
Estão já implementadas, desde o final de 
Março, todas as medidas de segurança e 
higiene indicadas pela Direcção-Geral de 
Saúde (DGS). Estão delimitados todos os 
edifícios do IPCA, desde a circulação à 
proibição de certos espaços que não pro-
porcionem a distância física de seguran-
ça, o uso de máscara é obrigatório no 
Campus e Polos do IPCA, temos distá-
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Superiores 
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Na área do Design, a ETeSP oferece o curso 
de Ilustração e Arte Gráfica, Design para 
Medias Digitais, Design de Moda (em regi-
me laborai e pós-laboral) e Design de Cal-
çado. Eduardo Costeira, é estudante do 2.° 
ano de Design de Calçado e encontra-se 
neste momento a estagiar na Yellovv Cab, 
na Holanda, e vê neste curso uma "oportu-
nidade de desenvolver conhecimentos nes-
ta área e aproveitar o que o curso e a insti-
tuição disponibilizam para desenvol-
vimento a nível pessoal e profissional': 
No campo da Gestão, os CTeSP's em funcio-
namento no próximo ano lectivo são Apoio 
à Gestão; Exportação e Logística; Comércio 
Eletrónico e dois cursos que mudam a de-
signação para Gestão de Seguros e Gestão 
Financeira e Contabilística (em regime la-
borai e pós-laboral). 
Na área da Hotelaria e Turismo o IPCA ofe-
rece vagas no curso de Organização e Ges-
tão de Eventos e no curso de Turismo, Natu-
reza e Aventura. 
A área da Tecnologia abrange cursos como 
ode Aplicações móveis; Energia, Telecomu-
nicações e Domótica; e o de Sistemas Ele-
trónicos e de Computadores (estes em regi-
me laborai). Em regime pós-laboral vão ser 
leccionados os cursos de Manutenção In-
dustrial e os dois novos cursos de Mobilida-
de Híbrida e o de Metrologia, Instrumenta-
ção e Qualidade Industrial. Ainda em 
regime pós-laboral decorre o curso de Sol-
dadura avançada que é leccionado nas ins-
talações da empresa bysteel do DST Group. 
Já em regime laborai e pós-laboral o IPCA 
abre vagas para os cursos de Desenho Téc-
nico e Maquinação; Desenvolvimento Web 
e Multimédia; Eletrónica, Automação e Co-
mando; Mecânica Automóvel; Redes e Se-
gurança Informática. 
Sérgio, é estudante do 1.0  ano de Desenho 
Técnico de Maquinação, e aconselha estu-
dar no IPCA pois oferece "cursos com várias 
vertentes práticas que nos ajudam a in-
gressar no mundo profissional" 

buídas soluçõe,, de álcool gel para desin-
fecção das mãos e equipamentos a utili-
zar. Temos várias comunicações, quer no 
nosso sistema de TV, quer em material 
gráfico para consciencializarmos a nossa 
comunidade académica no sentido de 
adoptarem boas práticas. Estamos prepa-
rados para receber os nossos estudantes, e 
vamos reger-nos sempre pelas orienta-
ções da DGS. Já foram leccionadas aulas 
laboratoriais, aquando do primeiro des-
confmamento, entre Maio e Junho, o que 
nos permitiu avaliar a adequação das me-
didas implementadas, e nos dá bastante 
segurança para o arranque do novo ano 
lectivo. 

ETESP vão fundonar em Barcelos, Braga, Guimarães e Famalicão: quatro cidades para quatro áreas distintas 
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CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS

IPCA OFERECE
MAIS DE 

900 VAGAS
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HOSPITAL DE BRAGA

Mais de 35 mil
consultas à distância
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Gil Vicente
Rui Almeida apresentado
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MUITO MAIS QUE UM CLUBE
UMA ESCOLA DE VIDA

O
rgulho pelo passa-
do e pela história
que começou a ser
escrita em 1967,
já lá vão 53 anos,

mas com os olhos postos no fu-
turo, noutros sonhos e noutras
vivências. O FC Marinhas cum-
priu ontem mais um aniversário,
marcado pela tomada de posse
da nova direcção agora presidida
por João Temporão. Aos 27
anos, o jovem empresário assu-
me com “ambição” o desafio

proposto, vai apostar na reorga-
nização do clube, modernização,
reestruturação do projecto da
formação e também na reaproxi-
mação do clube à freguesia. 

Conhecedor profundo da histó-
ria do FC Marinhas, sendo sobri-
nho e afilhado de um dos funda-
dores, o Padre Avelino Marques
Filipe, o jovem João Temporão
fica na história como o segundo
presidente mais novo da emble-
mática colectividade desportiva
atrás do Sr. Azevedo que foi pre-

sidente com 25 anos.
Este ano  o aniversário não per-

mitiu grandes comemorações fa-
ce às circunstâncias provocadas
pela pandemia da Covid-19 que
afecta o país, mas a força de um
dos clubes mais dinâmicos e
ecléticos da AF Braga, também
com pergaminhos no futebol na-
cional na antiga III Divisão, con-
tinua intacta para a nova tempo-
rada 2020/21 que marca também
o regresso do FC Marinhas à di-
visão de elite do futebol distrital.

Numa iniciativa de um
grupo de amigos, 

o FC Marinhas teve como
sócios-fundadores: 

Adão Ribeiro, Fernando
Pilar, Padre Avelino
Marques P. Filipe,

Francisco Enes Nóvoa,
Manuel M. Pilar, Manuel

Marques, Valentim
Abreu, António Pereira,

Fernando Bráz 
e Manuel Lemos.

ANIVERSÁRIO53.º FUTEBOL CLUBE MARINHAS
Este suplemento faz parte da edição do jornal Correio do Minho de 7 de Agosto de 2020 e não pode ser vendido separadamente.

Fundado a 6 de Agosto de 1967, o Futebol Clube de Marinhas leva já mais de meio século
de actividade. Com uma história rica e de grande dinamismo, emblema bairrista do concelho

de Esposende destaca-se entre os mais carismáticos do futebol federado da AF Braga.
Textos Miguel Machado

ARQUIVO 

Foto antiga com os Sócios-Fundadores do clube em 1967 FCMARINHAS/FACEBOOK 

Claque ‘Ultras 67’ mostra que a paixão dos adeptos pelo FC Marinhas tem passado de geração em geração

ARQUIVO 

Adão Ribeiro, 1.º presidente em 1967
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Felicitações ao 
FC Marinhas

pelo 53.º
Aniversário 

HOJE
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PENETRA REFORÇA  
FC FAMALICÃO
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VOLUNTÁRIOS DE BRAGA

Bombeiros querem
ter empresas
como sócias
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EUROCIDADE

Cerveira e Tomiño
unidas pelas flores 

e plantas
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PONTE DE LIMA

Investimento
de 5,5 ME para

explorar o granito
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