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Secretário de Estado defende qualificação 
a longo prazo para o progresso do país

sobrinho teixeira esteve no polo de braga do ipca para a entrega de portáteis aos alunos do curso de tecnologia e inovação informática

  rita cunha

A
importância de uma 

qualificação ao lon-

go da vida rumo ao 

sucesso profissio-

nal e, consequentemen-

te, ao progresso do país 

foi destacada pelo Secre-

tário de Estado da Ciên-

cia, Tecnologia e Ensino 

Superior, ontem, na ce-

rimónia de entrega, pela 

Deloitte, de computado-

res portáteis aos estudan-

tes inscritos novo Curso 

Técnico Superior Pro-

fissional de Tecnologia 

e Inovação Informática, 

do programa Brightstart, 

parceria com aquela em-

presa, e que arranca este 

ano letivo na Escola Téc-

nica Superior Profissional 

do Instituto Politécnico 

do Cávado e Ave (IPCA), 

em Braga.

Na ocasião, Sobrinho 

Teixeira começou por sa-

lientar uma marca alcan-

çada por Portugal e que o 

orgulha, nomeadamente 

o facto de mais de meta-

de dos jovens com mais 

de 20 anos de idade esta-

rem a frequentar o Ensi-

no Superior, e destacou 

o «esforço» que o Gover-

no fará para que, por ca-

da dez jovens, seus o fa-

çam até 2023.

Mas esta aposta na qua-

lificação não deve, na 

sua ótica, ficar-se só pe-

los mais jovens, deven-

do estender-se à popu-

lação adulta, no sentido 

de dotar um país de uma 

«forma de trabalho mais 

qualificada».

Aqui, o responsável 

vincou a importância 

dos cursos técnicos su-

periores como os do IPCA 

neste «caminho de cres-

Alunos do novo Curso Técnico Superior Profissional de Tecnologia e Inovação Informática foram recebidos na manhã de ontem

cimento» do Ensino Su-

perior. «Estes cursos são 

a aposta correta para esta 

qualificação pois vão pre-

parar para o mercado de 

trabalho e permitir liga-

ções às empresas», disse, 

desafiando os jovens para 

que «se continuem a qua-

lificar» ao longo da vida 

através de um trabalho 

que deve ser «transversal» 

na sociedade portuguesa.
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Os 'kits' foram entregues no início da cerimónia

«A qualificação é o me-

canismo que dá auto-esti-

ma e prepara para o futu-

ro. Hoje interessa ganhar 

competências e capaci-

dades e não basta ter um 

"canudo" (...). Temos ainda 

muito a visão de que tirar 

um curso ou um mestra-

do é o processo terminal 

de aprendizagem e isso 

está a estragar-nos a ní-

vel mundial», lembrou 

Sobrinho Teixeira.

O secretário de Estado 

realçou ainda o elevado 

nível de empregabilida-

de destes cursos e o en-

volvimento das empresas 

nos mesmos, conferindo-

-lhes mais qualidade. «Ho-

je, Portugal é procurado 

por gigantes tecnológicos 

porque tem gente quali-

ficada e isso dá dinamis-

mo e capacidade às em-

presas que aqui estão. É 

um trabalho em que to-

dos lucramos», referiu.

Da parte do IPCA, a 

presidente enalteceu a im-

portância desta parceria 

com a Deloitte, a qual pre-

tende que seja «de cres-

cimento», envolvendo os 

estudantes da região. «Foi 

um processo de seleção 

exaustivo», disse Maria 

José Fernandes, apelando 

à responsabilidade tanto 

dos estudantes seleciona-

dos como da instituição.

«Têm aqui uma opor-

tunidade única de atração 

de uma carreira de suces-

so», disse, dando nota da 

escassez de mão de obra 

nesta area a nível nacional. 

«Temos muita dificulda-

de em reter talento nes-

ta área porque as empre-

sas privadas recrutam os 

melhores», vincou.

Também Pedro Brites, 

da Deloitte, destacou uma 

«jornada difícil» de de-

cisão num processo que 

Hoje interessa 
ganhar 
competências 
e capacidades e 
não basta ter um 
'canudo'.

envolveu «muitas deze-

nas» de candidatos. «Vo-

cês ganharam e têm to-

do o mérito de estar aqui 

num programa que que-

remos que marque as vos-

sas vidas e faça com que 

tenham um futuro bri-

lhante», afirmou.

Para o responsável, «é 

um orgulho para a Deloit-

te poder ajudar na forma-

ção de jovens talentos». 

«O futuro do país só se 

fará com talento e ino-

vação», disse.

A decorrer em seis Ins-

titutos Politécnicos do 

país, envolvendo mais 

de 120 alunos, esta ini-

ciativa tem como mais-

-valia o facto de permi-

tir aos alunos o contacto 

com casos e clientes reais. 

«A partir do segundo se-

mestre, vão ter alguns dias 

por semana dedicados ao 

estágio profissional e tra-

balhar nas maiores em-

presas do mundo, clientes 

da Deloitte, em Portugal 

e no estrangeiro», expli-

cou Pedro Brites, na sua 

intervenção.
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