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Discurso Abertura Cursos Mestrados 
24 DE OUTUBRO DE 2020 

 

Bom dia a todos, 

Sejam bem-vindos ao IPCA e a Barcelos e a toda esta comunidade académica que vos 

acolhe.   

Cumprimento antes de mais o nosso ilustre orador, e amigo desta casa, Engº. José 

Teixeira, CEO da DST Group, e agradecer por ter aceite o nosso convite para estar aqui 

presente na sessão de abertura dos cursos de mestrado do IPCA. 

 

Caro amigo José Teixeira, em meu nome pessoal e desta Instituição que dirijo, muito 

obrigada estar aqui hoje perante esta plateia tão especial de gente que quer e tem muita 

vontade para aprender e crescer. Como se costuma dizer gente que está disposta a 

“pensar fora da caixa”. E o tema desta palestra não poderia ser mais adequado, numa 

era, e em especial o período que todos vivemos, em que precisamos de refletir sobre o 

papel transversal da cultura, da história e da filosofia nas nossas vidas, bem como no 

crescimento pessoal e institucional. Ainda hoje lia no jornal, alguém dizer: “o digital é 

de 1% tecnologia e 99% cultura!”  O José Teixeira é um empresário de sucesso da região, 

mas é também um empreendedor, um criativo que nos vai certamente inquietar e 

deixar-nos a pensar e a refletir sobre temas fundamentais da realidade e da sociedade 

de hoje e a forma como o conhecimento e o saber podem determinar a evolução da 

mesma.  
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Cumprimento também todos os professores e diretores de curso aqui presentes dando 

nota do papel determinante que têm no processo de ensino e de transferência de 

tecnologia e conhecimento; a qualidade do trabalho aqui desempenhado com os 

estudantes de mestrado levou a Agência de Acreditação dos cursos (A3ES) a acreditar 

mais dois novos cursos de mestrado – o mestrado em Gestão e o mestrado em 

Marketing que entram em funcionamento este ano com 75 novos estudantes; e  se vêm 

juntar a mais 14 mestrados. Este resultado demonstra a qualidade reconhecida do corpo 

docente desta casa, não apenas os professores de carreira envolvidos em projetos de 

I&D e com publicações científicas de qualidade, como também os professores 

especialistas nas nossas áreas de especialização, que com a sua experiência profissional 

fomentam um ensino baseado na prática e na investigação aplicada; os mestrados do 

IPCA são de cariz profissionalizante o que os torna mais atrativos para os estudantes que 

os procuram.  

Hoje damos a boas vindas a mais de 400 novos estudantes de mestrado que decidiram 

fazer a sua formação avançada no IPCA. Dirijo-me agora para Vós caros estudantes! 

Fizeram uma aposta certa no momento certo. Os tempos são difíceis e incertos, mas é 

na formação e no conhecimento científico que encontramos as melhores soluções para 

ultrapassar este contexto. Dou-vos por isso os parabéns por aqui estarem! Dar aqui nota 

que entre os novos estudantes se destaca uma maior presença de estudantes do sexo 

feminino (60%), o que é uma tendência já de alguns anos; mais de 50% dos estudantes 

são provenientes do quadrilátero o que demonstra a proximidade e ligação do IPCA à 

região onde está inserida; e ainda de referir também que mais de 50% dos estudantes 
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têm 25 ou menos anos de idade o que confirma as tendências dos últimos anos de cada 

vez mais cedo os estudantes optam por fazer o seu curso de mestrado. A formação ao 

longo da vida é dos desígnios nacionais! 

  

Estes novos estudantes vêm juntar-se a uma comunidade que deverá ultrapassar este 

ano a linha dos 5500 estudantes; Ainda há dias quando da abertura do ano letivo 20/21 

demos as boas vindas a mais de 1800 novos estudantes dos cursos de licenciatura e dos 

cursos TESP. Tenho a certeza que vêm juntar-se a uma comunidade que vos acolherá 

muito bem! E apesar deste ano letivo estar ainda a ser marcado pelo contexto da 

pandemia e o regresso às aulas com normas e regras de segurança muito apertadas e 

que peço que cumpram, o IPCA privilegia um modelo de ensino com a presença dos 

estudantes e dos docentes no nosso campus, em prol de uma maior equidade e inclusão 

no acesso ao ensino superior. Assim, deixo aqui o meu apelo para que todos se 

empenhem e trabalhem para levarem a bom porto este projeto que hoje iniciam.  Não 

desistam, persistam; sejam determinantes e resilientes e tenho por certo que daqui a 

dois anos estarão a celebrar a conclusão do vosso curso. A sociedade precisa de cada 

um de vós!  

 

Permitam-me aqui fazer um agradecimento a todos os nossos professores e 

colaboradores que diariamente dão o seu melhor e se empenham para que o ano letivo 

decorra com a maior normalidade possível. Sinto em cada uma vontade imensa de 

ajudar e colaborar em prol de um ensino de melhor qualidade para os nossos 
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estudantes. E acreditem que este é o melhor conforto que posso ter neste momento! 

Ter uma comunidade de profissionais em quem posso confiar.... todos juntos temos 

sabido adaptar-nos ao contexto muito particular e difícil que vivemos e temos 

conseguido responder aos desafios que todos os dias nos chegam! E não tenho dúvidas 

que todos temos crescido imenso e acima de tudo aproveitado as oportunidades que 

esta crise nos tem trazido e com elas temos melhorado e aprendido. A todos expresso 

publicamente o meu muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


