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BARCELOS
| Redacção | 

O Instituto Politécnico do Cáva-
do e do Ave (IPCA) viu aprova-
da a candidatura aos progra-
mas ‘Impulso Jovens STEAM’
e ‘Impulso Adultos’ do Plano
de Recuperação e Resiliência
(PRR), garantindo um financia-
mento superior a 9,7 milhões de
euros para acções de qualifica-
ção superior daquelas duas fai-
xas da população.

A candidatura apresentada pelo
IPCA diz respeito ao projecto
‘Skills Boost2025@IPCA’, que
prevê o desenvolvimento de sete
programas, dois deles específi-
cos para a população adulta (for-
mação avançada e aprendizagem
ao longo da vida), e prevêem a
oferta de cursos nas áreas da
moda e do design têxtil, da ges-
tão de alojamentos turísticos, da
modelação 3D e do fabrico acti-
vo. 

Três outros programas são
transversais e complementares
ao ‘Impulso Adultos’ como ao
‘Impulso Jovens STEAM’. 

Os restantes dois serão promo-
vidos no âmbito do ‘Impulso Jo-
vens STEAM’ e visam a oferta
de formações nas áreas da enge-
nharia em desenvolvimento de
jogos digitais, inteligência artifi-
cial e modelação de plástico por
injecção. 

Segundo a presidente do IPCA,
Maria José Fernandes, “o proje-
to Skills Boost2025@IPCA está
alinhado com a estratégia do
Instituto, designadamente com o
seu papel enquanto agente trans-
formador na região”. 

Acrescentou que se trata de

“uma estratégia concebida e re-
definida numa perspectiva inter-
disciplinar e alinhada com as ne-
cessidades do mercado de tra-
balho e a realidade do contexto
regional, bem como com a cria-
ção de consórcios e alianças
com as empresas empregadoras
para a oferta de formação pós-
graduada”.

O projecto do IPCA foi uma
das 33 candidaturas aprovadas
ao abrigo dos programas ‘Impul-
so Adultos’ e ‘Impulso Jovens
STEAM’, após a avaliação feita
por um painel internacional. 

No total, estes dois programas
dispõem de um orçamento ini-
cial de 252 milhões de euros,
que serão distribuídos pelos vá-
rios projectos aprovados e cuja
execução deverá ser concretiza-
da até 2026.  

Entretanto, o Governo canali-
zou 9,1 milhões de euros para
uma nova linha de apoio a uni-
versidades e institutos politécni-
cos do Norte.

Esta verba, proveniente do
Programa Operacional Norte
2020 visa apoiar centros de va-
lorização e transferência de tec-
nologia (CVTT) que integrem
uma instituição de ensino supe-
rior desta região na construção
ou reabilitação de instalações e
na aquisição de equipamentos.

São  beneficiários do apoio as
universidades do Minho, Porto e
de Trás-os-Montes e Alto Dou-
ro, bem como os institutos poli-
técnicos de Viana do Castelo, do
Cávado e do Ave, do Porto e de
Bragança. Cada instituição pode
apresentar, no máximo, uma
candidatura, para um valor de
apoio até dois milhões de euros.

IPCA recebe
financiamento
de 9,7 milhões
do PRR
APROVADA candidatura do IPCA aos programa
Impulso jovem e Impulso Adulto no âmbito 
do Plano de Recuperação e Resiliência.
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IPCA vai oferecer pacote de qualificação superior de jovens e adultos


