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IPCA REGISTA NOVO CRESCIMENTO
ENTRE ESTUDANTES INTERNACIONAIS

ensino O Instituto Politécnico do Cávado e do 

Ave (IPCA), em Barcelos, tem abertas as candida-

turas para estudantes internacionais que queiram 

frequentar, no ano letivo 2021-22, uma Licencia-

tura ou um Curso Técnico Superior Profissional. 

 Só no corrente ano letivo foram admitidos 

194 candidatos, a grande maioria dos quais em 

cursos de Licenciatura, mas também nos CTeSP, 

Mestrados e Pós-Graduações. 

Os países africanos de língua oficial portugue-

sa e o Brasil têm sido a principal proveniência 

dos estudantes internacionais do IPCA, embora 

em 2020-21 tenham sido, também, admitidos 

jovens da Venezuela e do Egito. 

A Guiné-Bissau foi o país de origem com maior 

número de candidatos a entrarem em cursos do 

IPCA, num total de 65, seguindo-se 

Cabo Verde (58) e o Brasil (52).

Ventura Tamba é um dos jo-

vens guineenses a estudar no 

IPCA. Chegou em 2018 para 

frequentar a licenciatura em En-

genharia Eletrotécnica e de Com-

putadores e, passados três anos, 

faz um balanço «muito positivo» da 

experiência. 

O ex-aluno do Liceu Padre António Grilo, onde 

foi presidente da Associação de Estudantes, via-

jou desde Bambadinca, na muito carenciada re-

gião de Bafatá, em busca do sonho de uma forma-

ção superior que seria impossível no país-natal. 

«Não é fácil para uma pessoa como eu, que saiu 

de uma família tão pobre, ter a possibilidade de 

vir estudar para Barcelos, tirar uma licenciatura 

e fazer um mestrado», sublinha Ventura Tamba, 

agora com 25 anos de idade.  

Foi graças à Associação Padrinhos de África e à 

parceria que esta tem com o IPCA que o impos-

sível se tornou possível, abrindo as portas de um 

futuro que poderia ter outro destino traçado pa-

ra este jovem guineense. 


