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Barcelos
Escola de Tecnologia
tem três novos cursos
acreditados
A Escola Superior de Tecnologia do
Instituto Politécnico do Cávado e do
Ave (IPCA) vai contar com três novos
cursos acreditados no ano lectivo de
2021/2022. O anúncio foi feito pelo
director da escola, Vítor Carvalho
nas comemorações dos 17 anos de
existência daquele estabelecimento
de ensino. “Anuncio publicamente
que conseguimos acreditar recente-
mente um novo curso de Mestrado
em Engenharia e Gestão Industrial
que irá arrancar a partir do próximo
ano lectivo 2021/2022 e que permi-
tirá desenvolver o nível de especiali-
zação da Gestão Industrial na região
de actuação do IPCA! Adicional-
mente, aguardamos também, ainda
este ano, a acreditação de um novo
curso de Mestrado em Inteligência
Artificial Aplicada, que será minis-
trado totalmente em inglês, numa
metodologia baseada em projecto,
permitindo dar corpo à estratégia
de captação de estudantes interna-
cionais da EST e do IPCA”, disse Vítor
Carvalho
O terceiro curso é na área do Desen-
volvimento de Jogos Digitais.
Os cursos, indicou o director da Es-
cola Superior de Tecnologia do IPCA,
correspondem às necessidades for-
nativas da região.
A presidente do IPCA, Maria José
Fernandes, destacou que nos últi-
mos 5 anos, a instituição captou
“cerca de 5 milhões de euros para
atividades de I&D (investigação e
desenvolvimento, sendo que cerca
de 50 por cento deste financiamen-
to foi atribui ́do pela FCT (Fundação
para a Ciência e Tecnologia)  e pela
ANI (Agência Nacional de Inova-
ção)”. Contudo, anunciou a presi-
dente do IPCA, “a nossa estrate ́gia é
aumentar e continuar a crescer na
investigação, inovação e transferên-
cia de tecnologia, nomeadamente
nas áreas desta Escola e no a ̂mbito
do plano estratégico do 2Ai (labora-
tó́rio de investigação em inteligên-
cia artificial aplicada)”.
A cerimónia contou com a presença
do presidente da Câmara Municipal
de Barcelos, Miguel Costa Gomes,
das presidentes da FCT e da ANI e de
representantes das várias escolas
que integram o IPCA.


