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Designação do projeto | (EQ-CTeSP-IPB) Aquisição de Equipamento para os Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais do IPB 
Código do projeto | NORTE-08-5674-FEDER-000006 
Objetivo principal| Investir na educação, na formação e na formação profissional para a aquisição de 
competências e a aprendizagem ao longo da vida 
Região de intervenção |NORTE 
Entidade beneficiária |Instituto Politécnico de Bragança 
 
 
Data de aprovação | 12-06-2017     
Data de início |01-04-2017  
Data de conclusão | 30-09-2019 
Custo total elegível |2.940.690,59€ 
Apoio financeiro da União Europeia |FSE - 2.499.587,00€ 
 
 
 
Com base no pressuposto de que a especialização inteligente parte do princípio basilar de que a 
estratégia de inovação e competitividade das regiões se deve suster nas características e ativos 
existentes no território e que a mesma envolve a convergência de conhecimento e de capital humano 
acumulado com a estrutura económica das regiões e a analise do potencial de construção de 
vantagens competitivas que respondam à evolução da procura internacional, esta Operação tem 
como objetivo principal a aquisição de equipamentos destinados a uma melhoria da capacidade e 
qualidade dos recursos educativos fundamentais ao bom funcionamento dos cursos TeSP das 5 
Escolas do IPB. 
 
 
Deste modo, por forma a atingir os objetivos propostos, a operação é dividida nas seguintes 
atividades: 
Atividade 1: Aquisição de equipamentos para renovação, adaptação e atualização das infraestruturas 
de apoio à lecionação dos TeSP no IPB; 
Atividade 2: Gestão da Operação; 
Atividade 3: Comunicação e Divulgação (Plano de Comunicação). 
 
 
A operação pretende atingir os seguintes resultados: 
 

Ano letivo 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Observações 
Número de alunos beneficiados 
com os Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais de nível ISCED 5 

471 742 
 

934 
 

1055 1079 
Número de alunos inscritos em 
cada ano letivo nos cursos 
alinhados com ENEI e/ou EREI 

Número de estudantes certificados 
nos Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais de nível ISCED 5 

0 232 283 
 

373 
 

 
401 

 
Número de alunos certificados 

 


