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IPCA arranca em Braga com mestrados 
profissionais para dar resposta ao mercado

 Carla Esteves

O 
Instituto Politécnico 

do Cávado e do Ave 

(IPCA) apresentou, 

ontem, em Braga, 

um conjunto de seis mes-

trados profissionais ino-

vadores e integralmente 

pensados para responder 

às necessidades do mer-

cado e da região. Deli-

neados em estreita co-

laboração com o tecido 

empresarial, sendo algu-

mas aulas inclusivamente 

ministradas nas próprias 

empresas, o IPCA preten-

de com este novo ciclo de 

estudos, aprovado no âm-

bito do Impulso Adultos 

do Plano de Resolução 

e Resiliência (PRR) aju-

dar a requalificar profis-

sionais no ativo, que vi-

sam a aquisição de novas 

competências.

A presidente do IPCA, 

Maria José Fernandes, 

revelou que estes novos 

mestrados profissionais 

vão permitir  o reconheci-

mento das competências 

das pessoas que estão já 

no mercado de trabalho, 

e que com este reconheci-

mento conseguirão atin-

gir um novo grau acadé-

mico em apenas um ano.

Segundo Maria Jo-

sé Fernandes, no âmbi-

Ricardo Rio e Daniel Vilaça marcaram presença na apresentação de Maria José Fernandes

D
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to da sua candidatura no 

PRR ao Impulso Adultos, 

o IPCA apresentou uma 

proposta de servir a re-

gião com este conjunto 

de seis mestrados profis-

sionais, que serão minis-

trados em Braga, a escola 

que foi criada em 2019, e 

que agrega toda a forma-

ção de técnicos, que des-

loca para as outros cinco 

municípios.

«A primeira fornada de 

mestrados profissionais 

são estes seis mestrados 

agora apresentados, den-

tro das várias áreas da ges-

tão, do Design e da Tecno-

logia», explicou, vincando 

que «todos se inserem em 

investigação associada no 

âmbito dos centros de in-

vestigação do IPCA».

Projetos 
Internacionais
Recordando que a insti-

tuição está inserida numa 

rede internacional, a pre-

sidente do IPCA adian-

tou que muitos dos estu-

IPCA valoriza polo de Braga e ligação 
ao tecido empresarial do concelho    

O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricar-

do Rio, enalteceu, ontem, a ligação do IPCA com o 

território e a  valorização contínua que o IPCA dá 

ao seu polo de Braga.

«Apesar de estar hoje com uma dispersão mais alar-

gada, o que também é representativo da qualidade e 

do interesse que todos temos em ter uma presença 

do IPCA nos nossos concelhos, em particular é um 

orgulho termos em Braga, e poder acolher em Bra-

ga estes mestrados», afirmou Ricardo Rio.

Para o autarca bracarense esta “aposta” em Braga 

é também «uma forma do IPCA demonstrar a liga-

ção umbilical que tem ao nosso concelho», avançan-

do que «as nossas empresas e os nossos profissionais 

saberão tirar o devido proveito».

Segundo Ricardo Rio esta iniciativa é também mui-

to relevante porque todos nos confrontamos com a 

necessidade de reforço das qualificações e  da for-

mação profissional ao longo da vida nos diversos 

contextos do exercício profissional. 

«E nesse contexto este tipo de mestrado vem 

dar resposta a uma especificidade do ponto de vis-

ta da procura, que vai seguramente ter muita ade-

são», afirmou.

Também o presidente da Associação Empresarial 

de Braga (AEP), Daniel Vilaça, congratulou o IPCA 

«pelo arrojo de lançar estes mestrados diferentes do 

habitual, que estão ligados às empresas». 

O responsável salientou que «o IPCA é desde sem-

pre um parceiro das empresas» e destacou a impor-

tância do mestrados para executivos.

«Infelizmente Portugal é um dos países que tem 

os empresários com a qualificação mais baixa e is-

so, por vezes, cria algumas barreiras ao crescimen-

to das empresas», sustentou, defendendo que «estes 

cursos podem ser aproveitados pelos empresários pa-

ra se formarem e tanto estas como outras ofertas do 

IPCA direcionadas para as empresas são aquilo que 

precisamos no tecido empresarial na nossa região».

Novos mestrados destinam-se a profissionais no ativo que querem adquirir e certificar competências 

dantes que frequentarem 

estes mestrados profis-

sionais, serão, por isso, 

envolvidos em projetos 

internacionais.

«Esta possibilidade de 

estarem associados a pro-

jetos internacionais nes-

te mundo, que é cada vez 

mais global, é de enorme 

importância», afirmou.

Os planos de estudo 

destes seis mestrados pro-

fissionais foram integral-

mente desenvolvidos em 

associação com empresas, 

que estão envolvidas  em 

todos os conteúdos pro-

gramados. Por isso, algu-

mas das aulas dos mes-

trados decorrerão nas 

próprias empresas.

«O que nós pretende-

mos é que quem não tem 

o grau de mestrado nas 

empresas o possa obter 

de forma mais ágil, e so-

bretudo reconhecendo 

todo o seu percurso aca-

démico», esclareceu, lem-

brando que «a formação 

ocorre ao longo da vida». 

1600 vagas

O IPCA disponibiliza para 
o ano letivo de 2022/23 
um total de 1600 vagas 
para os seis municípios 
em que se encontra.

Bolsas para 
os novos Mestrados 
Profissionais
No que respeita aos 
Mestrados Profissionais  
destaca-se a possibilidade 
de aceder a três tipos de 
bolsas: as bolsas de mérito 
para os estudantes que 
à entrada tenham uma 
classificação elevada; as 
Bolsas de Emprego e as 
Bolsas Mulheres.
«Um dos grandes 
objetivos no âmbito da 
Agenda 20/30 prende-
se com a qualificação 
de mulheres nas áreas 
STEAM (Tecnologia, 
Artes e Digital)», afirmou 
Maria José Fernandes, 
argumentando que 
na escola de Braga há 
cursos com uma ou zero 
mulheres, quando o IPCA 
tem, no seu todo, uma 
representatividade de 
55% de mulheres e 45% 
de homens, mas em Braga 
esta representatividade 
diminui drasticamente 
para 85% de homens e 
15% de mulheres.
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