
 

 
 

Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior marca presença na sessão de abertura 

Deloitte e Politécnico de Leiria assinalam abertura do programa BrightStart 

A Deloitte e o Politécnico de Leiria assinalam, no próximo dia 27 de setembro, às 12h00, o arranque oficial do 

BrightStart, um programa de aceleração de competências na área das Tecnologias Informáticas. Esta sessão 

vai contar com a presença do secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho 

Teixeira.  

A aposta da Deloitte na região de Leiria, através do programa BrightStart, representa uma inovação 

pedagógica disruptiva, ao criar oportunidades de formação com um processo de ensino-aprendizagem mais 

ativo e promotor de empregabilidade para estes jovens estudantes, proporcionando-lhes a resolução de casos 

reais em contexto empresarial, no universo tecnológico da rede global da firma.   

O BrightStart no Politécnico de Leiria arrancou no início deste ano letivo e terá a duração de cinco anos, 

durante os quais os alunos completam um TeSP em Tecnologias Informáticas, uma licenciatura em 

Engenharia Informática e têm uma experiência profissional. Este programa irá, assim, contribuir para a 

capacitação da região de Leiria, através da formação de recursos humanos altamente qualificados e 

especializados para as competências digitais.  

Esta iniciativa pretende ter uma abrangência nacional, tendo sido lançada pela primeira vez com o Instituto 

Politécnico de Setúbal, em 2017, cujo sucesso motivou o seu alargamento ao Instituto Politécnico de Viseu e 

ao Politécnico de Leiria.  

Convidamos os senhores jornalistas para estarem presentes na abertura oficial do programa BrightStart no 

Politécnico de Leiria, que começa pelas 11h45, na próxima sexta-feira, dia 27 de setembro, na Biblioteca José 

Saramago, no Campus 2 do Politécnico de Leiria, Morro do Lena - Alto do Vieiro, Leiria. Contamos com a 

vossa presença. 

***Solicitamos confirmação de presença para efeitos de credenciação*** 

Programa:  

11h45: Boas-vindas 

12h00: Sessão de abertura – presidente do Politécnico de Leiria, Rui Pedrosa, e presidente da Câmara 

Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes 

12h15: Enquadramento do programa – CEO/managing partner da Deloitte, António Lagartixo 

12h25: Importância do programa – presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores 

Politécnicos (CCISP), Pedro Dominguinhos  

12h35: Encerramento da sessão – secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João 

Sobrinho Teixeira  

12h50: Visita ao espaço BrightStart 

13h15: Encerramento  
 
 

Sobre o BrightStart da Deloitte 

O BrightStart é um programa de aceleração de competências na área das Tecnologias Informáticas da Deloitte que 
permite aos estudantes finalistas do ensino secundário adquirirem, enquanto estudam, conhecimentos e competências 
práticas em ambiente real de trabalho em tecnologias, preparando-os para a vida profissional. A participação no 
BrightStart inclui a atribuição de uma bolsa de estágio de longa duração, sendo uma parte dos  custos académicos 
suportados pela Deloitte, nomeadamente  as propinas mensais e taxas de inscrição no curso.  
 

https://www2.deloitte.com/pt/pt/pages/technology/topics/programa-brightstart.html


 

 
O programa BrightStart nasceu em Belfast com a Deloitte e a Universidade de Ulster, e foi lançado pela primeira vez em 
Portugal com o Instituto Politécnico de Setúbal em 2017. O sucesso desta iniciativa originou, em 2019, o alargamento da 
rede nacional ao Instituto de Politécnico de Leiria e ao Instituto Politécnico de Viseu. Mais informação em 
www.deloitte.com/pt 

 

Leiria, 24 de setembro de 2019 

Para mais informações contactar: 

Midlandcom – Consultores em Comunicação 

Maria Joana Reis * 939 234 512 * 244 859 130 * mjr@midlandcom.pt 

Ana Marta Carvalho * 939 234 518 * 244 859 130 * amc@midlandcom.pt 
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