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EDUCAÇÃO
| José Paulo Silva |

O programa BrightStart da De-
loitte, que arrancou este ano lec-
tivo no IPCA, inclui a atribuição
de uma bolsa de estágio de longa
duração, sendo todos os custos
académicos suportados pela em-
presa, incluindo propinas men-
sais e taxas de inscrição no Cur-
so Técnico Superior Profissional
de Tecnologia e Inovação Infor-
mática.

O valor da bolsa é progressivo
e depende do desempenho aca-
démico-profissional do estudan-
te ao longo do curso. 

O programa tem duração de
cinco anos, durante os quais os
alunos irão completar o curso

técnico superior profissional e
terão a oportunidade de concluir
uma licenciatura na área da Tec-
nologia e Inovação Informática
ou uma licenciatura em Enge-
nharia de Sistemas Informáticos
na Escola Superior de Tecnolo-
gia do IPCA.

O programa BrightStart foi
alargado este ano lectivo ao
IPCA e ao Instituto Politécnico
de Coimbra, estabelecimentos
de ensino que se juntam aos ins-
titutos politécnicos de Setúbal,
Leiria, Viseu e Faro.

Segundo os responsáveis do
IPCA, “esta parceria com a De-
loitte afirma a importância da
proximidade com as empresas
da região para o desenvolvimen-
to e coesão do território.

EDUCAÇÃO
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O secretário de Estado Sobrinho
Teixeira destacou, ontem, o con-
tributo dos cursos técnicos supe-
riores profissionais (CTSP) para
o crescimento da frequência do
ensino superior em Portugal. O
titular da pasta da Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior parti-
cipou na cerimónia de entrega
de computadores portáteis a to-
dos os estudantes inscritos no
novo Curso Técnico Superior
Profissional de Tecnologia e

Inovação Informática do Institu-
to Politécnico do Cávado e Ave
(IPCA).

Dirigindo-se aos alunos que
beneficiam do programa Brigh-
tstart, uma parceria do IPCA
com a empresa Deloitte, o go-
vernante apontou o desafio que
representam os CTSP pela liga-
ção estreita ao tecido empresa-
rial, mas também pelas novas
portas que abrem em termos de
continuação dos estudos supe-
riores. Sobrinho Teixeira reafir-
mou o objectivo do Governo de,
até ao ano 2030, subir a taxa de

frequência do ensino superior
dos jovens até aos 20 anos dos
actuais 50 para 60%.

O secretário de Estado, na visi-
ta à Escola Técnica Superior
Profissional (ETESP), no pólo
de Braga do IPCA, declarou o
propósito do Governo na qualifi-
cação da população adulta, com
o aproveitamento das possibili-
dades de financiamento disponí-
veis no Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR). 

Sobrinho Teixeira considerou
que é um “esforço necessário” o
aumento da média etária da po-
pulação discente do ensino supe-
rior, que em Portugal se situa
nos 27 anos, mas que em países

como a Dinamarca, por exem-
plo, está acima dos 40 anos.

A presidente do IPCA, Maria
José Fernandes, relevou a parce-
ria estabelecida com a Deloitte
como “uma oportunidade única”
para os alunos beneficiados “co-
meçarem a abraçar uma carreira
profissional”. Esta responsável
referiu “a falta de recursos hu-
manos especializados” na área
das tecnologias de informação,
“um problema nacional”.

Maria José Fernandes declarou
que há “dificuldades em reter ta-
lento nesta área”.

DR

Presidente do IPCA com secretário de Estado na Escola Técnica Superior Profissional

DR

Alunos do Curso de Tecnologia e Inovação Informática recebem apoio material e beneficiam da aproximação às empresas

BrightStart da Deloitte

Programa concede bolsas e abre porta a licenciaturas

lll
“Os cursos técnicos
superiores profissionais 
têm sido cruciais para 
o crescimento do ensino
superior, uma aposta
correcta para a
qualificação.”

Sobrinho Teixeira
Secretário de Estado

Governo aposta 
na maior qualificação 
da população adulta
SECRETÁRIO DE ESTADO DO ENSINO SUPERIOR defendeu
ontem, no IPCA, o reforço da frequência do ensino superior.
Governo quer aumento da idade média dos alunos 
de universidades e politécnicos.
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A presidente do Instituto Po-
litécnico do Cávado e Ave
(IPCA) assumiu ontem como
“dois grandes desafios” da insti-
tuição a curto prazo a construção
de uma residência e o apetrecha-
mento do terreno recentemente
adquirido com equipamentos
desportivos que sirvam toda a
comunidade académica.

Maria José Fernandes aprovei-
tou a sessão de recepção institu-
cional aos novos alunos para rei-
vindicar apoios para aqueles
investimentos por parte da Câ-
mara Municipal de Barcelos e
do Governo. “Tenho por certo
que, com o sempre apoio do se-
nhor presidente da Câmara e do
Governo, iremos rapidamente
suprir estas lacunas”, declarou.

Nas boas vindas aos novos alu-
nos, a presidente do IPCA refe-
riu que o campus de Barcelos es-
tá “ainda em construção”.

Os investimentos reclamados
por Maria José Fernandes são
entendidos como essenciais para
a instituição de ensino superior
poder reclamar dos seus alunos
que um percurso académico que
“não se faz só da experiência na
sala de aulas”. 

A presidente defendeu que esse
percurso é feito também “das vi-
vências e do envolvimento na

comunidade”.
Maria José Fernandes apelou à

participação dos novos alunos
nos grupos académicos e na as-
sociação académica e desafiou-
os a procurarem “uma experiên-
cia internacional para con-
hecerem outro país, outra língua,
outra cultura”.

Aconselhou-os também a fre-
quentarem os cursos livres de
línguas e de outras áreas trans-
versais oferecidos no IPCA. 

“O vosso primeiro ano no
IPCA ficará também para sem-
pre gravado na vossa e na nossa
memória, pois, representa o re-
gresso pleno ao ensino num re-

gime presencial, como sempre o
conhecemos”, destacou a presi-
dente do IPCA, na opinião da
qual este regresso só é “possível
graças ao envolvimento e à ade-
são massiva dos cidadãos, e cla-
ro de vós, na participação num
processo de vacinação de res-
ponsabilidade colectiva em prol
de um bem comum, que possibi-
litou a mitigação do risco de
contágio associado à Covid-19”. 

Por isso, acrescentou, “o re-
gresso pleno das atividades lec-
tivas e não lectivas ao regime
presencial implica o envolvi-
mento e a responsabilidade de
todos”.

No primeiro acto do ‘Welcome
IPCA’, o programa de acolhi-
mento dos novos alunos que se
prolonga até amanhã, a presi-
dente do instituto politécnico re-
levou que,  não sendo sempre fa-
cil a integração no ensino su-
perior, foi desenvolvido para os
caloiros o InIPCA, um programa
de mentoria no qual os alunos de
anos superiores constituem uma
base de apoio.

“Os mentores ajudar-vos-ão
neste processo de integração e
adaptação ao ensino superior”,
garantiu Maria José Fernandes,
que desafiou ainda os novos alu-
nos a serem “curiosos, persisten-
tes e tolerantes”, porque “ser es-
tudante do ensino superior tam-
bém é isto”.

Presidente do IPCA reclama residência
e instalações desportivas no campus
INVESTIMENTOS foram reclamados na sessão de acolhimento aos novos alunos do Instituto Politécnico que continua a crescer.
Maria José Fernandes alerta que os mesmos são desafios para o curto prazo.

DR

Presidentes da Associação Académica e do IPCA com o secretário de Estado do Ensino Superior

DR

IPCA recebe este anos 700 novos alunos de licenciatura

Em cinco cidades
Comunidade académica 
com mais de seis mil
estudantes

O Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA) recebe es-
te ano lectivo mais de mil novos estudantes de licenciatu-
ra, 700 dos quais ingressaram pelo concurso nacional de
acesso ao ensino superior.
O IPCA acolheu mais de 3500 candidaturas para as 709

vagas que disponibilizou na primeira fase do concurso.
Este ano lectivo, aumentaram as notas de acesso aos cur-
sos do IPCA, o que, segundo a presidente da instituição,
Maria José Fernandes, “coloca-nos um desafio grande pa-

ra corresponder às expectativas mais altas que estes estu-
dantes trazem, designadamente o modelo de qualidade,
de excelência e proximidade”
O IPCA recebe também este ano mais de 1 200 novos es-
tudantes os cursos técnicos superiores profissionais, que
frequentarão o campus de Barcelos e os pólos das cidades
de Braga, Guimarães, Famalicão e Esposende;
Estudantes internacionais e estudantes ERASMUS são es-
te ano a frequentar o IPCA mais de 140, o que constitui,
na opinião de Maria José Fernandes, oportunidade para
os nacionais “onhecerem outras culturas e outras línguas”.
“Todos partilharão recursos, professores, actividades,
eventos, programas extracurriculares, e vêm juntar-se a
uma comunidade académica que conta hoje com mais de
6 000 estudantes”, ressalvou a presdente do IPCA.

§nota
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