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Neste documento defende-se a criação de ligações mais fortes entre as escolas tecnológicas e o 

sistema de ensino superior público, incluindo a defesa do envolvimento deste em parcerias promotoras 
de escolas tecnológicas. Em particular defende-se o envolvimento da Universidade do Minho num 
projecto regional inovador: a eMinho - Escola Tecnológica.. 
 As Escolas Tecnológicas nasceram e cresceram nos últimos anos ao abrigo de programas do 
Ministério da Economia (programas Pedip), vocacionadas para um ensino profissionalizante rápido, 
estruturado por sectores de actividade industrial e seguindo critérios de graus (níveis) da UE. Muitos 
dos cursos exigem o 11º ou 12º ano do ensino secundário para entrada e qualificam com graus de nivel 
III (cursos de qualificação profissional) e, cada vez mais, com cursos de nível IV (cursos de 
especialização tecnológica).  

Em termos práticos, trata-se na realidade de uma experiência de ensino superior curto, que tem 
conhecido um sucesso interessante entre nós (aliás a exemplo do que tem acontecido noutros países 
europeus, entre os quais se cita o caso francês e o caso inglês). No entanto a Universidade esteve 
sempre pouco ligada ao processo, encarando-o muitas vezes ou como uma ameaça, ou como algo sem 
interesse para a sua missão, e poucas pontes ou ligações se foram estabelecendo. Mais recentemente 
parece estar a assistir-se a algumas inflexões nesse ponto de vista.  

Nesta reflexão defende-se que o reforço dessas ligações, e mesmo o envolvimento voluntarista da 
Universidade, é desejável e proveitoso para esta e para todos os restantes actores do processo. 
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1. Modelos alternativos e complementares de ensino superior 
 

O ensino superior precisa de uma multiplicidade de modelos que lhe dê uma 

flexibilidade que o nosso modelo clássico não tem. Sem que se defenda uma invasão 

mútua de domínios, alguma articulação e pontes entre o modelo de ensino superior 

curto associado às escolas tecnológicas e o modelo clássico de ensino superior público 

só podem trazer vantagens para os alunos. E não só: também para as instituições 

envolvidas. 

 

 

2. Facilitar a continuidade de estudos superiores de modelos alternativos 
 

A experiência mostra que um número importante de alunos que tiraram cursos 

das escolas tecnológicas desejam posteriormente continuar estudos, em especial após 

alguma passagem (enriquecedora) pelo mundo do trabalho. No entanto todo esse 

capital de conhecimento e aprendizagem não lhes é depois reconhecido pelo ensino 

superior público (nem privado). Este será no momento actual um dos grandes 

desafios: que as escolas do sistema de ensino superior clássico criem mecanismos de 

acreditação dos cursos das escolas tecnológicas, provavelmente através de sistema de 

créditos. 

 

 

3. Minimizar o “efeito de tunel” do modelo clássico de ensino superior público 
 

O “efeito de túnel” (em que um aluno que entra num curso praticamente não tem 

saídas intermédias flexíveis que lhe preservem o investimento já feito na 

aprendizagem) do modelo clássico de ensino superior será cada vez mais insuportável 

e incompatível com as ideias de formação contínua e de valorização da experiência 
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profissional. O modelo das escolas tecnológicas permite flexibilizar o sistema e criar 

aos alunos que procuram (e/ou precisam) de uma inserção rápida no mercado de 

trabalho uma via alternativa sem efeito de túnel. Mas é preciso criar-lhes condições 

de (re) entrada posterior no sistema. 

 
 

4. Cativar mais candidatos maduros e motivados para a Universidade 
 

Os alunos com um curso de nível IV de uma escola tecnológica e alguma 

experiência de trabalho constituem “clientes” (candidatos) altamente desejáveis para 

o ensino superior público clássico, Universidades em especial, dada a sua maturidade 

acrescida e motivação renovada. Quando a Universidade se confronta cada vez mais 

com o problema da qualificação dos alunos à entrada, assim como com a diminuição 

de candidatos qualificados, a cativação dos alunos já graduados em escolas 

tecnológicas parece não ser possível de ignorar 

 
 

5. Contribuir e cooperar com outros parceiros 
 

Defendemos que uma Universidade (como a U. do Minho) não deve patrocinar por 

si só escolas tecnológicas (isso estaria certamente fora do âmbito da sua missão), mas 

deve cooperar com outros elementos da sociedade civil na construção e viabilização de 

modelos de ensino superior curto. Participando como parceiro no desenho do modelo 

curricular, juntamente com associações empresariais credíveis e empresas dos 

sectores alvo, pode contribuir para credibilizar o modelo superior curto. Definindo 

com esses parceiros regras claras de acreditação do ensino aí ministrado para efeito 

de continuação posterior de estudos na Universidade (mediante eventuais provas 

adicionais, direitos de auditoria pedagógica, etc.) estará a contribuir decisivamente 
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para atrair a esses cursos alunos cuja probabilidade de serem apanhados pelo dito 

“efeito tunel” do modelo clássico pode ser elevada. 

 

 

6. Uma importante oportunidade, mas pouco explorada, de relação da 
Universidade com o mundo empresarial 

 

Mas a participação com empresas e outras entidades socioprofissionais em 

Escolas Tecnológicas é uma contribuição importante para a eterna questão das 

relações da Universidade e do mundo empresarial. Esta questão tem sido 

habitualmente vista pelo ângulo “desenvolvimentista” de produtos e processos 

através das actividades de investigação. Sem negar o papel e o interesse desse 

conceito, é para nós claro que as formas de cooperação entre a Universidade e o 

mundo empresarial estão muito longe de se esgotarem nesse tipo de intervenção.  

A cooperação no domínio da formação, através do intercambio de especialistas e 

através de iniciativas inovadoras de ensino (superior) é porventura ainda mais 

importante e socialmente relevante, na medida em que pode contribuir de forma 

qualitativa e quantitativa para uma melhoria do capital humano das empresas e da 

Universidade. A cooperação da Universidade no desenvolvimento de conceito 

integrado de escolas tecnológicas pode ser uma área privilegiada de cooperação entre 

a Universidade e o mundo empresarial.  

Aproveita-se para citar aqui a experiência inovadora e enriquecedora que o DSI 

tem promovido com empresas regionais e nacionais do sector das tecnologias de 

informação através do seu envolvimento nas actividades lectivas do último ano da 

licenciatura em Informática de Gestão. 
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7. Uma oportunidade para benefícios mútuos 
 

Como parceira de projectos desse tipo a Universidade pode ter outros benefícios 

importantes: 

 

a. A possibilidade de rentabilizar melhor recursos sofisticados 

(laboratoriais, em especial) que porventura disponha e que possam 

ser susceptíveis de contribuir para a qualidade de ensino numa escola 

tecnológica, sendo que estes pela sua natureza estejam porventura 

fora das capacidades e prioridades das escolas tecnológicas, mas que 

lhe possam dar um contributo nos seus programas de formação. 

 

b. Mas o inverso também pode ser verdade, e o acesso a facilidades 

próprias de escolas tecnológicas (meios informáticos em rede ou 

espaços de trabalho, por exemplo) pode contribuir para minimizar 

dificuldades associadas a recursos escassos da Universidade. 

 

c. As oportunidades de mobilizar alunos de cursos de graduação 

(mestrados, doutoramentos,...) para algumas de actividades de ensino 

em escolas tecnológicas tem não só um valor de treino pedagógico, 

mas pode constituir uma fonte de rendimento que viabilize esses 

mesmos estudos graduados a muitos alunos. O modelo pode também 

viabilizar o recrutamento e sustentação de “assistant researchers” . 

 

d. A possibilidade de partilhar meios humanos de suporte técnico (de 

que a Universidade está tantas vezes tão carenciada) mediante óbvios 

acordos ou protocolos deve ser registada. 
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e. A oportunidade de contacto e envolvimento uma rede de profissionais 

que naturalmente são chamados à docência e formação em escolas 

tecnológicas tem também um valor para a Universidade, pelos 

contactos que permite desenvolver com as respectivas empresas e 

pela atracção que pode criar para as suas actividades de estudos 

graduados. 

 

 

8. Uma oportunidade de inovação e experimentação curricular 
 

A participação da Universidade em projectos de escolas tecnológicas tem ainda o 

valor adicional de lhe abrir um campo de experimentação curricular e pedagógica que 

não encontra habitualmente dentro do seu próprio espaço, assim como um ponto de 

observação privilegiado sobre a evolução do mercado de trabalho e seus requisitos. 

 Nos tempos actuais, em que o modelo clássico claramente se vê confrontado com 

modelos inovadores altamente concorrenciais (e muitas vezes não públicos), esta é 

uma oportunidade a não desperdiçar. Recorda-se a crescente importância profissional 

dos cursos certificados por empresas globais do sector, um fenómeno que o modelo 

clássico tem dificuldade em integrar, mas cujas virtualidades no modelo de escola 

tecnológicas são óbvias. 

 Citamos do prestigiado relatório da 21st century work force comission do 

Congresso dos USA (“A nation of opportunity – building America 21st century 

workforce”, Junho de 2000): “Em 1999 uma instituição privada – a Microsoft – 

formou 1.2 milhões de alunos em todo o mundo, através de quase 2000 empresas e 

quase mil instituições universitárias”. Podemos continuar a ignorar este fenómeno 

global? 
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9. Uma oportunidade de reforçar o protagonismo regional 
 

Dentro da perspectiva tradicional da Universidade do Minho – uma forte 

intervenção regional com impacto nacional – certamente que o envolvimento com 

iniciativas credíveis regionais lhe permitirá reforçar essa posição e contribuir para o 

reforço do seu protagonismo regional. 

 

 

10. Sinergias no campus universitário: aprender com a experiência 
 

A experiência das instituições universitárias que se envolveram em projectos de 

ensino tecnológico permite tirar algumas conclusões. Uma das mais importantes é 

relativa às sinergias criadas num campus universitário pela convivência de modelos 

de ensino superior diferentes, mas não antagónicos – como o modelo das escolas 

tecnológicas e os modelos clássicos de ensino superior público.  

A Universidade Católica Portuguesa, através da ESB - Escola Superior de 

Biotecnologia, foi porventura a primeira Universidade portuguesa a envolver-se 

seriamente no projecto de uma escola tecnológica , cujo sucesso é hoje em dia bem 

reconhecido: a ETGI – Escola de Tecnologia e Gestão Industrial, vocacionada para os 

sectores industriais alimentar e de ambiente. O promotor da ETGI é a AESBUC 

(Associação de Empresas da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade 

Católica Portuguesa), uma associação de empresas do sector quel é também um dos 

promotores da própria ESB. Recordamos aqui o testemunho recente (Fevereiro de 

2001) do Prof. Xavier Malcata, director da ESB (e também da AESBUC): 

“Para o sucesso desta intervenção (a ETGI) contribuíram vários factores, um dos 

quais, e muito importante, é esta envolvente universitária e cultural que temos aqui 

no pólo da Asprela e a interface de ligação muito estreita com a Escola Superior de 

Biotecnologia. Para além disso, essa interface faz-se também através dos sócios 

colectivos da AESBUC, o que muito tem contribuído para a credibilização dos nossos 
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alunos. ... A ETGI é uma fórmula de sucesso...: de facto foi uma forma inovadora de 

intervenção e hoje está à vista que tem sido possível manter esse elevado prestígio e 

essa elevada qualidade precisamente por causa do ambiente que se vive na nossa 

Escola (ESB) e pelo empenho de todos os seus funcionários, docentes e técnicos.” 

 

 

11. Um projecto regional com impacto nacional: eMinho 
 

O projecto eMinho – Escola Tecnológica tem sido acarinhado pelo Departamento 

de Sistemas de Informação (DSI) e pretende contribuir para responder a nível 

regional a necessidades concretas da industria das tecnologias e sistemas de 

informação em Portugal, identificadas em projectos de investigação sobre o sector 

levados a cabo pelo DSI. Pretende também reforçar o fenómeno já visível de 

clusterização high-tech na região. 

 Uma descrição do projecto é feita em documento separado, mas recorda-se aqui a 

envolvente dos parceiros até aqui envolvidos informalmente na ideia de uma futura 

associação sem fins lucrativos que promova e faça a gestão do projecto: 

• a AIM Associação Industrial do Minho, cuja credibilidade e liderança 

do tecido empresarial regional é bem reconhecida, e cujo 

posicionamento lhe permite uma liderança para o conceito 

• as empresas do cluster regional de tecnologias e sistemas de 

informação ( em grande parte agrupadas na Minhodigital.com, SA.) 

• algumas empresas nacionais relevantes do sector, que habitualmente 

cooperam com o DSI 

• a Universidade do Minho (através de mecanismos a definir) 

Há ainda a intenção de envolver as Escolas Profissionais da região no conceito e 

criar com elas mecanismos de convergência e vias (“pontes”) de passagem e transição 

complementar. 
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A eMinho pretende ser um espaço regional de convergência e inovação no modelo 

de ensino superior curto integrado com os vários parceiros a montante e a jusante. 

 

 

12. Uma oportunidade que Portugal precisa de explorar melhor 
 

Portugal tem mostrado grande dificuldade em integrar experiências com modelos 

alternativos de ensino superior (e não só), mesmo quando os resultados positivos as 

recomendam vivamente. Certamente que a isso também não é alheia a tradicional 

verticalização estanque da administração pública. Mas a diversidade de modelos é 

não só uma necessidade como um imperativo europeu. Recordam-se aqui os 

comentários do Prof. Carlos Bernardo (vice-reitor da Universidade do Minho), já em 

1994 (in NortecNews): 

“Será talvez interessante transcrever aqui as duas impressões mais fortes que 

retirei da Conferencia (Europeia sobre a Avaliação e Certificação da Formação e 

Qualificação de Engenheiros, Paris, Dezembro de 1994). A primeira foi a percepção 

da multiplicidade de vias que conduzem, nos diferentes países, ao título de 

engenheiro. Estas diferenças traduzem distintas realidades socioculturais e não serão 

facilmente alteradas nem uniformizadas. Sendo assim a esperança de convergência 

entre os diferentes países estará não ao nível da formação, mas possivelmente ao 

nível da acreditação dessa formação. Em segundo lugar é a diversidade de vias 

alternativas que existem nos diferentes países, ao nível do ensino secundário, de que 

são excepções, quase únicas, a Espanha e Portugal.... Será que não temos nada a 

aprender com isto?”. 

Seis ou sete anos depois, algo mudou em Espanha. Mas em Portugal continua 

muito por fazer e existe aqui uma oportunidade para a Universidade do Minho dar 

uma vez mais um contributo significativo. 
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13. Valorizar curricularmente a experiência de trabalho 
 

“The strongest single message which we received from employers was the value 

of work experience”, dá-se enfase no importante relatório Dearing (“Higher education 

in the learning society”, National Committee of inquiry into higher education, UK, 

Julho 1997). Daí que proponha a integração de “work-based learning” no sistema de 

créditos de formação continua. Tudo isto apela a ambientes e envolventes a que uma 

interligação da Universidade com Escolas Tecnológicas seleccionadas pela sua 

qualidade e credibilidade pode contribuir para encontrar respostas. 

  

 

14. Conclusão: uma vontade de concretizar 
 

Recomendamos por isso que a Universidade do Minho não deixe de aproveitar a 

oportunidade de participar a nível institucional na parceria do projecto eMinho e 

contribuir de forma inovadora para a criação de ligações e complementaridades 

regionais entre modelos de ensino superior diferentes.  

As oportunidades actualmente disponíveis (ou pelo menos anunciadas) no quadro 

do POE (Programa Operacional de Economia) constituem um desafio à capacidade 

criadora e de cooperação institucional dos vários parceiros e das próprias instituições 

governamentais. Estamos confiantes que a oportunidade será aproveitada da melhor 

maneira por todos. 
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ANEXO 

 

eMinho 
Escola Tecnológica 
 
 
 

1. Fundamentos 
 

O Minho tem uma forte necessidade e procura local de técnicos TSI (tecnologias e 
sistemas de informação) 

O cluster high tech do Minho representa a maior concentração de empresas TSI 

fora de Lisboa e do Porto, tem uma dimensão significativa (que tende a aproximar-se 

dos 10 milhões de contos e de 1000 especialistas) e uma intervenção a nível do 

mercado nacional e mesmo internacional. A falta de técnicos TSI tem sido 

identificada por essas empresas como o seu maior problema e como a sua maior 

limitação ao crescimento 

 

O Minho tem capacidade de gerar oferta local 
A juventude da demografia do Minho está bem documentada e a sua vocação para 

as tecnologias tem feito do Minho uma zona privilegiada para a instalação de 

empresas, inclusive estrangeiras, que reconhecem essa capacidade como uma 

característica importante da capacidade de atracção da região. Mas a região precisa 

de oferta local de ensino capaz de enquadrar vocações tecnológicas que não se revêem 

no modelo académico, analítico e pouco flexível do ensino universitário, ou que 

procuram continuidade local ao ensino das Escolas Profissionais locais 

 
O Minho tem know-how local para uma iniciativa deste tipo 

Capacidade institucional, quer ao nível de entidades representativas e 

dinamizadoras da actividade empresarial da Região, quer ao nível do sistema de 
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ensino superior. A dimensão e vocação TSI da Universidade no Minho e das empresas 

TSI da região asseguram uma fonte de conhecimentos e de docência que viabilizam 

claramente este conceito complementar do sistema de ensino já existente. 

 

 

2. Conceito 
 

A eMinho pretende responder à procura de quadros intermédios qualificados em 

tecnologias e sistemas da informação (em especial DETs, nível 4), numa perspectiva 

virada para o mercado de emprego e sustentado no suporte e intervenção directa das 

empresas nacionais e regionais do sector em cooperação com a Universidade do 

Minho - uma Universidade de referencia regional por razões óbvias, e de referencia 

nacional pelo papel percursor que nos últimos vinte anos teve na formação de 

quadros superiores (licenciados e pós-graduados) em TSI. 

 Numerosos estudos identificam a falta de recursos humanos qualificados em 

TSI (tecnologias e sistemas de informação) como um factor limitante do 

desenvolvimento do sector e da economia em geral. Portugal, e o Minho em 

particular, não fogem a esta regra, que é aliás um problema de dimensão europeia. 

 Estudos muito recentes confirmam a premência deste facto na Região Norte e no 

Minho em especial. O trabalho em curso do grupo ET2000si (do DSI da U. Minho) 

identificou este problema como a principal limitação citada por responsáveis de 
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empresas portuguesas do sector para o crescimento e competitividade das suas 

empresas, num conjunto de mais de 40 entrevistas individuais levadas a cabo 

durante o primeiro semestre do ano 2000. A necessidade de uma oferta de quadros 

intermédios foi também citada por uma grande maioria desses entrevistados, em 

especial para funções de suporte, help desk, call centres, gestão e manutenção de 

redes e mesmo algumas áreas de produção de software.  

As conclusões de um workshop levado a cabo em Maio último com as empresas do 

chamado “cluster high tech do Minho” (um dos grupos promotores do projecto), e com 

a colaboração do programa CompeteMinho da A.I.Minho (outro dos promotores), 

apontam para a crescente dificuldade de recrutamento de técnicos como a principal 

preocupação de gestão dos dirigentes dessas empresas. As discussões e conclusões 

dessa reunião constituíram motivação forte para o posterior desenvolvimento do 

conceito da eMinho. 

Portugal precisará pelo menos de cerca de 20 a 30 mil técnicos especializados em 

TSI nos próximos 3 anos, quando o nível actual de oferta andará por bem menos de 

metade. Sem soluções urgentes, Portugal pode ver passar-lhe ao lado a oportunidade 

de apanhar o comboio da frente das TSI, quando tem condições (até pelo seu 

posicionamento europeu) para integrar o pelotão da frente. As profundas 

transformações da dita “nova economia” não são já limitadas pela disponibilidade de 

capital, mas sim de qualificação dos recursos humanos. A falta de capacidade de 

formação de capital fixo limitou seriamente a competitividade de Portugal nas 

anteriores revoluções industriais.  

A concorrência cerrada de empresas ao recrutamento de licenciados no sector (por 

exemplo, na U. do Minho) e a espiral de condições oferecidas mostra bem a dimensão 

do problema, cuja tendência para se agravar é manifesta. 

O aumento significativo da oferta qualificada em TSI no Minho é o principal 

objectivo da eMinho. Com isso pretende-se reforçar as condições de crescimento e 

desenvolvimento do sector local de empresas de TSI e ainda tornar a zona mais 

atraente para a instalação de investimento nacional e estrangeiro desse sector. 
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3. Objectivos 
 

- Apoio ao desenvolvimento e competitividade de um sector estratégico para 

Portugal através de uma intervenção estrutural no desenvolvimento de recursos 

humanos 

- Desenvolver uma oferta de cursos de especialização tecnológica (CET) que 

constitua uma referência na formação de quadros médios nas áreas de TSI 

- Formar quadros médios com competências técnicas e profissionais a nível de 

Diploma de Especialização Tecnológica (DET - nível 4) que constitua uma 

oportunidade de carreira profissional para os jovens que terminam o ensino 

secundário 

- Reconverter quadros não técnicos, mas com capacidades bem estabelecidas, para 

a produção de conteúdos digitais 

- Assegurar uma oferta de formação de base tecnológica de quadros médios numa 

área de grande procura no mercado e com oferta manifestamente insuficiente. 

- Desenvolver a Escola Tecnológica como entidade activa na área, em especial no 

suporte ao desenvolvimento do “cluster do Minho” através de uma intervenção 

complementar à formação inicial especializada, nomeadamente através de 

actividades de  

 - formação contínua 

 - produção de materiais didácticos 

 - gestão de programas de estágios profissionalizantes 

 - promoção de diagnósticos de formação 

      - integração em redes europeias 
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4. Promotores e apoiantes 
 

A eMinho nasce confluência das preocupações empresariais e universitárias da 

região, em especial: 

 

- a AIM - Associação Industrial do Minho (www.aiminho.pt), 

 

- a Universidade do Minho, através da Escola de Engenharia, em especial do 

Departamento de Sistemas de informação (www.dsi.uminho.pt). 

 

- as empresas regionais de TSI, agrupadas num “cluster” sectorial estruturado 

em torno de uma entidade (a MinhoDigital.com SA, fundada em Setembro de 2000, 

ver www.minhodigital.com) que agrupa mais de 20 PMEs regionais do sector TSI (ver 

Expresso de 25 de Março de 2000, “Braga é a Silicon Valley portuguesa”) 
 

A eMinho será criada por uma associação sem fins lucrativos de que a AIM – 

Associação Industrial do Minho, a MinhoDigital.com e o Idite-Minho serão sócios 

fundadores. Será no entanto uma associação aberta a outras entidades regionais 

empenhadas no projecto. 

A forma de participação da Universidade do Minho encontra-se ainda em estudo, 

sendo que pelo menos ao nível de protocolo serão formalizadas as relações adiante 

indicadas. A sua participação directa na referida associação sem fins lucrativos 

depende da solução de questões jurídicas de natureza institucional, as quais estão 

presentemente em discussão 

http://www.aiminho.pt/
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5. Ideias diferenciadoras 
 

A eMinho pretende implementar alguns conceitos de formação diferenciadores: 

 

5.1 Certificação credenciada para o mercado de trabalho 
Tendencialmente a eMinho pretende oferecer cursos na área de TSI que 

simultaneamente satisfaçam a formação credenciada dos grandes operadores do 

mercado, como a Microsoft, a Cisco, a Adobe.  

Esta faceta dará ao formando um valor acrescentado no mercado de trabalho, 

assegurando também aos empregadores perfis de formação que o mercado reconhece 

como válidos e significativos. 

 

5.2 Créditos para uma formação contínua universitário 
A Universidade do Minho, um dos promotores do projecto, considerará de 

principio a aceitação de créditos pela formação ministrada pela eMinho, dentro de 

protocolos a definir. Um formando da eMinho, em especial se passar por algum tempo 

de experiência profissional reconhecida, pode ver aceites pela UM créditos a aplicar 

numa eventual candidatura para prosseguimento de estudos com vista ao grau de 

licenciado. 

Este princípio permitirá ligar o ensino tecnológico e o ensino universitário, 

conferindo maior credibilidade e atractividade aos formandos que aspiram a uma 

evolução posterior de formação académica e evitando que ambos os tipos de ensinos 

sejam vias paralelas e não complementares de progressão na carreira. Um diplomado 

pela eMinho poderá não precisar portanto de cumprir todo o plano curricular na U. 

do Minho para vir a obter o grau de licenciado. 

 

5.3 Reconversão de quadros e formação humanística 
Enquanto que a economia real se debate com o problema da falta de recursos 

humanos com formação adequada em TSI, o país tem algumas dezenas de milhares 

de licenciados desempregados (ou sub empregados), muitos deles jovens saídos há 
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pouco do sistema universitário. A eMinho pretende oferecer cursos vocacionados para 

licenciados em áreas não tecnológicas (humanísticas em especial) que permitam a sua 

reconversão, através de uma formação tecnológica intensiva. O perfil resultante será 

especialmente atraente para as necessidades do mercado relativas à produção de 

conteúdos digitais. 

Note-se que a oferta de cursos para reconversão tecnológicas de licenciados será 

feita em paralelo com os cursos para jovens saídos do ensino secundário. 

O desenho e implementação de cursos específicos para formandos de formação 

anterior em humanísticas é outra característica deste projecto. Acredita-se que a 

formação em humanísticas, quando complementada com perfis pessoais adequados à 

natureza da profissão (e cujo estabelecimento por baterias de testes psicotécnicos não 

levanta dificuldade de maior), pode criar técnicos de qualidade, em especial para as 

áreas de produção de conteúdos. E será um contributo para minorar os problemas de 

desemprego qualificado (e / ou de subemprego) que existem nesse tipo de pessoas. 

 

5.4 Volume 
A eMinho pretende conseguir um volume de formação com impacto no tecido 

empresarial, o que não pode acontecer (neste sector) com volumes de formação anual 

de algumas poucas dezenas de pessoas. Por uma oferta diversificada e por um 

número elevado de formandos por curso, sem prejuízo da qualidade pedagógica, 

pretende-se lançar no mercado de trabalho um número na casa das centenas de 

formandos por ano lectivo. Acredita-se que com isso se está a dar um contributo 

decisivo para a valorização do Minho e do Norte de Portugal como zona privilegiada 

de desenvolvimento de empresas de TSI e empresas de tecnologias avançadas. 

 

5.5 Docência qualificada 
A docência da eMinho será assegurada por docentes qualificados, com um 

equilíbrio eficaz entre profissionais activos do sector (que será um contributo não 

displicente das empresas directa ou indirectamente associadas) e também docentes 

com experiência universitária 
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6. Instalações e logistica 
 

Os promotores julgam que na região existem suficientes estruturas físicas 

disponíveis e com qualidade que permitam a adequada instalação e funcionamento da 

eMinho. Não prevêem por isso necessidade de investimento em aquisição ou 

construção de instalações. 

Há manifestas vantagens em promover algumas das actividades de uma escola 

tecnológica deste tipo dentro do espaço do campus universitário, o que se tentará 

fazer, sem prejuízo da progressiva extensão da sua intervenção geográfica, inclusive 

pelo uso de tecnologias de ensino à distancia combinadas com componentes 

presenciais. 

Guimarães e Braga são os pólos naturais de arranque das actividades da eMinho. 

 

 

7. Cursos 
 

O modelo de cursos de nível 4 (Cursos de especialização tecnológica) está bem 

definido na legislação e é aqui adoptado. 

A especialização é feita a partir de troncos comuns com 1070 horas lectivas no 

primeiro ano seguidos de vários cursos especializados no segundo ano, cada um com 

840 horas lectivas e um estágio profissionalizante de 960 horas (meio ano). 

Definem-se três troncos comuns, de acordo com a especificação de entrada dos 

formandos: 

 

• n3.1 = Tecnologias da informação para alunos com formação secundária 

tecnológica e aprovação na disciplina de Matemática 
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• n3.2 = Tecnologias e sistemas de informação para alunos com formação 

secundária em qualquer área científico-tecnológica (incluindo portanto 

humanísticas, para quem aliás o desenho dos cursos será vocacionado) 

• n3.3 = Tecnologias e sistemas de informação para alunos com formação 

superior (bacharelato em especial, mas inclusive licenciatura) em 

qualquer área científico-tecnológica (incluindo portanto humanísticas, 

para quem aliás o desenho dos cursos será vocacionado) 

Apesar de parte dos conteúdos destes troncos comuns poderem ser por sua vez 

comuns, cada um deles terá uma formatação curricular e pedagógica adaptada às 

características da formação anterior de cada um dos grupos. 

Para os alunos do tronco n3.1 (técnicos de tecnologias de informação) são 

propostas no segundo ano várias especializações e certificações associadas: 

- n4.1.1 = redes e serviços de computação (certificação Cisco / CCNA e 

CCNA Wan Switching, conceito de Academia Cisco), que dota os 

alunos de uma qualificação profissional em instalação, manutenção e 

programação de redes e serviços de computação 

- n4.1.2 = desenvolvimento de software e administração de bases de 

dados (certificações Microsoft MCSD e MCDA), a qual poderá admitir 

duas sub especializações: 

- n4.1.2.a – programação de sistemas de informação organizacionais, 

que visa dotar os alunos com uma qualificação profissional na 

programação de bases de dados e sistemas de informação 

organizacionais 

- n4.1.2.b – programação de sistemas de informação baseados na 

internet, que qualificará profissionalmente na programação de 

sistemas de informação baseados em serviços de internet 

- n4.1.3 = instalação, suporte técnico e help desk (certificação Microsoft 

MCP), que visa dotar os alunos de uma qualificação profissional na 

instalação e manutenção de aplicações de produtividade individual em 
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redes de microcomputadores e workstations, assim como os serviços de 

formação, treino e apoio a utilizadores, assim como desempanar 

aplicações e sistemas de computação 

Para os alunos do tronco n3.2 (técnicos de sistemas de informação) são propostas 

as seguintes especializações: 

- n4.2.1 = documentação técnica de sistemas de informação, que visa 

dotar os alunos de qualificação profissional na elaboração e formatação 

(em vários suportes)de documentação técnica de apoio á instalação e 

uso de aplicações. 

- n4.2.2 = artes editoriais digitais (certificações Adobe), que visa dotar 

os alunos com qualificação profissional na concepção, produção, 

formatação e edição de conteúdos para a internet, incluindo para isso 

os conceitos e técnicas de design adequados, em três sub 

especializações: 

o n4.2.2.a – variante design gráfico para internet (certificação 

Adobe Photoshop e GoLive) 

o n4.2.2.b – variante artes gráficas para papel (certificações Adobe 

Photoshop e InDesign) 

o n4.2.2.c – variante som e imagem (certificação Adobe Premiére), 

vocacionada para conteúdos de imagem em movimento para 

audiovisual, mas também para ambientes multimédia em 

internet 

Para os alunos do tronco n3.3 (técnicos de sistemas de informação) são propostas 

as seguintes especializações: 

- n4.3.1 = instalação, suporte técnico e help desk (certificação Microsoft 

MCP), que visa dotar os alunos de uma qualificação profissional na 

instalação e manutenção de aplicações de produtividade individual em 

redes de microcomputadores e workstations, assim como os serviços de 
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formação, treino e apoio a utilizadores, assim como desempanar 

aplicações e sistemas de computação) 

- n4.3.2 = documentação técnica de sistemas de informação, que visa 

dotar os alunos de qualificação profissional na elaboração e formatação 

(em vários suportes)de documentação técnica de apoio á instalação e 

uso de aplicações. 

- n4.3.3 = artes editoriais digitais (certificações Adobe), que visa dotar 

os alunos com qualificação profissional na concepção, produção, 

formatação e edição de conteúdos para a internet, incluindo para isso 

os conceitos e técnicas de design adequados, em três sub 

especializações: 

o n4.3.2.a – variante design gráfico para internet (certificação 

Adobe Photoshop e GoLive) 

o n4.3.2.b – variante artes gráficas para papel (certificações Adobe 

Photoshop e InDesign) 

o n4.3.2.c – variante som e imagem (certificação Adobe Premiére), 

vocacionada para conteúdos de imagem em movimento para 

audiovisual, mas também para ambientes multimédia em 

internet (certificação Adobe) 

Os cursos dos grupos n3.3 e n4.3 terão uma duração e abordagem diferente dos 

n3.2 e n4.2 em função das diferenças de formação anterior e de maturidade 

intelectual dos respectivos alvos. 

Os cursos n4.1.3 e n4.3.1 serão alvo de uma credenciação específica a negociar e 

construir com um operador qualificado do mercado internacional (por exemplo, a Cap 

Gemini / Ernst & Young). 
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8. Gestão 
 

Os promotores constituirão uma entidade própria que fique responsavel pelo 

desenvolvimento, implementação e exploração da eMinho, na forma de uma 

associação sem fins lucrativos, tal como referido. 

A orientação técnica e pedagógica será assegurada por um Conselho Cientifico e 

Profissional que envolverá personalidades do sector e académicos. Em particular 

espera-se envolver os grandes empregadores da Região Norte para os técnicos com os 

perfis a formar. 


