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Dezasseis alunos iniciaram 
formação superior na Es-
cola Secundária de Marco 

de Canaveses, mais concretamente no 
Curso Técnico Superior de Informáti-
ca de Gestão.

O funcionamento deste curso re-
sulta de uma parceria estabelecida 
entre a Câmara Municipal de Mar-
co de Canaveses, a Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão do Tâmega e 
Sousa, o Instituto Politécnico do Por-
to e a Escola Secundária de Marco de 
Canaveses.

Manuel Moreira, presidente da 
Câmara Municipal do Marco de Cana-
veses e Dorabela Gamboa, presiden-
te da Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão do Tâmega e Sousa, visitaram 
os formandos no dia 2 de novembro, 
acompanhados pelo executivo munici-
pal e pelo diretor da Escola Secundá-
ria, José Teixeira.

O presidente do município con-
gratulou-se com o arranque do curso, 
cuja área lecionada é “cada vez mais 
incontornável para a vida das pessoas, 
empresas e instituições”, considerou.

“Estou certo que este curso vai 
ter sucesso e outros se hão-de seguir, 
para bem daqueles que querem valo-
rizar-se no plano pessoal e profissio-
nal”, afirmou ainda Manuel Moreira.

Dorabela Gamboa salientou a 
mais-valia de se aproximar o ensino 
superior dos municípios, facilitando 
casos de limitações de ordem financei-
ra e geográfica por parte dos alunos.

“Desde o momento em que nos 
apercebemos que, ao contrário das li-
cenciaturas e mestrados, que devem 
funcionar nas instalações das próprias 
escolas, estes cursos teriam maior fa-
cilidade em serem ministrados nou-
tros locais, a nossa estratégia foi 
imediata por ser uma grande oportu-
nidade”, explicou a presidente da Es-

cola Superior de Tecnologia e Gestão 
do Tâmega e Sousa.

Para José Teixeira, esta nova va-
lência formativa iniciou com “um sen-
tido muito prático e com o cuidado 
da qualidade”. Nesse sentido, o dire-
tor da escola secundária acredita que 
“será um ato de sucesso” e que “vai 
valorizar o Marco”.

O curso de Nível 5 do Quadro Na-
cional de Qualificações tem a duração 
de dois anos, incluindo seis meses de 
estágio numa empresa. 

Marco de Canaveses já
tem curso técnico superior 
em funcionamento 


