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IPCA garante financiamento 
superior a 9,7 milhões de euros

O 
Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave 
(IPCA) acaba de ver 
aprovada a candida-

tura aos programas “Im-
pulso Jovens STEAM” e 
“Impulso Adultos” do Pla-
no de Recuperação e Re-
siliência, garantindo um 
financiamento superior 
a 9,7 milhões de euros 
para o desenvolvimento 
de iniciativas destinadas 
a impulsionar a qualifi-
cação superior daquelas 
duas populações, anun-
ciou ontem o estebeleci-
mento de ensino superior.

Segundo a nota de 
imprensa, a candidatura 
apresentada pelo IPCA diz 
respeito ao projeto “Ski-
lls Boost2025@IPCA”, que 
prevê o desenvolvimento 
de sete programas. 

Dois deles são específi-
cos para a população adul-
ta (Formação Avançada e 
Aprendizagem ao Lon-
go da Vida), no âmbito 
do “Impulso Adultos”, e 

Aprovada candidatura no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência

IPCA viu aprovada a candidatura aos programas “Impulso Jovens STEAM” e “Impulso Adultos”

preveem a oferta de cur-
sos nas áreas da moda e 
do design têxtil, da ges-
tão de alojamentos turís-
ticos, da modelação 3D e 
do fabrico ativo. 

O comunicado especi-
fica que três outros pro-

gramas são transversais 
e complementares tan-
to ao “Impulso Adultos” 
como ao “Impulso Jovens 
STEAM”. 

Os restantes dois se-
rão promovidos no âm-
bito do “Impulso Jovens 

STEAM” e visam a ofer-
ta de formações nas áreas 
da engenharia em desen-
volvimento de jogos digi-
tais, inteligência artificial 
e modelação de plástico 
por injeção. 

Segundo a presidente 

D
R

do IPCA, Maria José Fer-
nandes, citada na nota, «o 
projeto Skills Boost2025@
IPCA está alinhado com 
a estratégia do Instituto 
Politécnico do Cávado e 
do Ave, designadamente 
com o seu papel enquan-

to agente transformador 
na região». 

«Uma estratégia con-
cebida e redefinida nu-
ma perspetiva interdisci-
plinar e alinhada com as 
necessidades do mercado 
de trabalho e a realida-
de do contexto regional, 
bem como com a criação 
de consórcios e alianças 
com as empresas empre-
gadoras para a oferta de 
formação pós-graduada», 
acrescentou. 

O projeto do IPCA foi 
uma das 33 candidatu-
ras aprovadas ao abrigo 
dos programas “Impulso 
Adultos” e “Impulso Jo-
vens STEAM”, após a ava-
liação feita por um painel 
internacional de alto nível. 

No total, estes dois pro-
gramas dispõem de um 
orçamento inicial de 252 
milhões de euros, que se-
rão distribuídos pelos vá-
rios projetos aprovados 
e cuja execução deverá 
ser concretizada até 2026.
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IPCA garante financiamento 
superior a 9,7 milhões de euros


