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aniversário no ipca

Escola Superior 
de Tecnologia debate 
ciência e empresas

A
presidente da Fun-

dação para a Ciên-

cia e Tecnologia 

(FCT), Helena Pe-

reira, e a presidente da 

Agência Nacional da Ino-

vação, Joana Mendonça, 

marcam presença, pela 

primeira vez, nas come-

morações dos 17 anos de 

existência da Escola Supe-

rior de Tecnologia (EST) 

do Instituto Politécnico 

do Cávado e do Ave (IP-

CA), que decorrem no 

próximo dia 28 de maio 

pelas 10h45, informou a 

instituição.

Na mesa de honra da-

quela sessão solene do Dia 

da EST vão estar presen-

tes a presidente do IPCA, 

Maria José Fernandes, o 

presidente da Câmara de 

Barcelos, o diretor da EST 

e o presidente da Associa-

ção Académica do IPCA, J. 

Seguir-se-á uma mesa re-

donda para discussão das 

políticas de incentivo ao 

desenvolvimento cientí-

fico e interação com o te-

cido empresarial em Por-

tugal com a presidente da 

Fundação para a Ciência 

e Tecnologia (FCT), He-

lena Pereira, a presiden-

te da Agência Nacional da 

Inovação, Joana Mendon-

ça e o diretor do Centro 

de Investigação em Inteli-

gência Artificial Aplicada 

(2Ai), João Vilaça. A sessão 

será moderada pela presi-

dente do Conselho Técni-

co-científico da EST, Ma-

riana Carvalho.

Ainda segundo a mes-

ma fonte, no final da ses-

são será assinado um pro-

tocolo com a Associação 

Portuguesa de Business 

Intelligence e com o Hos-

pital de Barcelos.

Serão, ainda, entregues 

os prémios do "5th Sym-

posium of Applied Re-

search", que distingue os 

estudantes dos 2.º ano dos 

cursos de mestrado em 

Engenharia Eletrónica e 

de Computadores, Enge-

nharia Informática, En-

genharia em Desenvol-

vimento de Jogos Digitais 

e em Sistemas Integrados 

de Gestão QAS com me-

lhor dissertação nos anos 

2019 e 2020.
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