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IPCA garante 9,7 milhões do PRR
Sara Beatriz do Vale
Foto: DR

ENSINO SUPERIOR Programas Impulso Jovens STEAM e Impulso Adultos

Foi aprovada a candida-
tura apresentada pelo
Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave (IPCA)
aos programas “Impulso

Jovens STEAM” e “Impul-
so Adultos” do Plano de
Recuperação e Resiliência
(PRR). Desta forma, o ins-
tituto receberá um finan-
ciamento superior a 9,7
milhões de euros para o
desenvolvimento de inici-
ativas destinadas a impul-
sionar a qualificação su-
perior destes dois grupos.
Desenvolvendo, a candi-

datura do projecto
“SkillsBoost2025@IPCA”
prevê a execução de sete
programas. Dois deles,
no âmbito do “Impulso
Adultos”, são orientados
para a população adulta
e visam a oferta de cur-
sos nas áreas da gestão
de alojamentos turísticos,
da modelação 3D, do fa-
brico activo, e da moda e

do design têxtil.  Dois ou-
tros programas serão de-
senvolvidos pelo “Impul-
so Jovens STEAM” e pro-
curarão oferecer forma-
ções nas áreas da enge-
nharia em inteligência
artificial, desenvolvimen-
to de jogos digitais e mo-
delação de plástico por
injecção. Os restantes três
complementam ambos

os projectos.
De acordo com a presi-
dente do IPCA, Maria
José Fernandes, o projec-
to aprovado “trata-se de
“uma estratégia concebi-
da e redefinida numa
perspectiva interdiscipli-
nar e alinhada com as ne-
cessidades do mercado
de trabalho e a realidade
do contexto regional,

bem como com a criação
de consórcios e alianças
com as empresas empre-
gadoras para a oferta de
formação pós-gradua-
da”.
O projecto do IPCA foi
uma das 33 candidaturas
aprovadas por um painel
internacional. A sua exe-
cução deverá ser concre-
tizada antes de 2026.
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IPCA
Politécnico garante
9,7 milhões do Plano
de Recuperação e
Resiliência.              P.2
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Carlos Reis diz que “o
PSD não quis regres-
sar ao poder a qual-
quer custo”.           P.4

Femininas do Gil con-
tra o Famalicão e Vi-
atodos-Granja, Abo-
rim-Negreiros, Maci-
eira-Cristelo e Palme-
Feitos.           P.10/12
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