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o instituto Politécnico 
do Cávado e do ave 

(iPCa) que comemora, 
este ano, 25 anos de 

ensino superior público, 
investigação e ligação com 

a comunidade, destaca-
se pelo crescimento 

consolidado do ensino 
e investigação

Foi em 1994 que foi aprovado 
o Decreto-Lei n.º 304/94, 
de 19 de dezembro, para o 
funcionamento do primei-

ro Politécnico, em Barcelos, e foram 74 
os estudantes que, em 1996, marcaram 
o início das atividades letivas no Ins-
tituto Politécnico do Cávado e do Ave 
(IPCA), divididos em dois cursos de 
bacharelato: Contabilidade e Finanças 
Públicas e Contabilidade Empresarial.

Mas o IPCA foi crescendo e os 
estudantes foram chegando. A ofer-
ta formativa foi alargando e hoje o 
IPCA é mais do que uma institui-
ção. Presidido por Maria José Fer-
nandes, o IPCA é reconhecido pela 
excelência e qualidade do seu ensi-
no e pelos bons resultados na inves-
tigação aplicada, que é fruto de um 
caminho estratégico passado e efi-
cazmente concretizado no presen-
te. Este reconhecimento resulta de 
uma visão clara da missão do IPCA 
na comunidade, na região e no país. 
A presidente do IPCA assinala o 
ano de 2019 como sendo um marco 
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Criado em 1996, 
com 74 estudantes, 
o iPCa foi 
crescendo e os 
estudantes foram 
chegando. a oferta 
formativa foi 
alargando e hoje é 
mais do que uma 
instituição, sendo 
reconhecido 
pela excelência 
e qualidade do 
seu ensino e pelos 
bons resultados 
na investigação 
aplicada, que 
é fruto de 
um caminho 
estratégico

importante na vida da instituição: 
“Este é um ano de reflexão sobre o 
passado que queremos honrar, o 
presente que assumimos e sobre os 
desafios futuros que temos de assu-
mir e que passam pelo aumento da 
qualidade a todos os níveis. A estra-
tégia pressupõe a união, a coopera-
ção e a capacidade de estabelecer 
pontes com a comunidade externa e 
com as pessoas.”

IPCA COM CRESCIMENTO  
CONSOLIDADO

Atualmente, o IPCA tem mais de 
4600 estudantes a frequentar cursos 
de licenciatura, mestrado, Cursos 
Técnicos Superiores Profissionais 
(CTeSP), cursos de pós-graduação e 
cursos breves, estando organizados 
nas suas quatro escolas: a Escola Su-
perior de Gestão, a Escola Superior 
de Tecnologia, a Escola Superior de 
Design e a Escola Superior de Hote-
laria e Turismo.

Relativamente às atividades 
de Investigação e Desenvolvimen-
to (I&D), “o crescimento do IPCA 
também tem sido reconhecido a este 
nível nos últimos anos, muito devido 
ao maior envolvimento em projetos 
de I&D dos docentes do IPCA, quer 
em promoção quer em copromoção 

com empresas e entidade do sistema 
tecnológico e científico”, refere Maria 
José Fernandes. 

O IPCA dispõe de um campus 
com excelentes condições, promoven-
do o bem-estar, a saúde e o bom am-
biente académico. No entanto, ainda 
está em construção, tendo sido adqui-
rido em junho, do ano passado, um 
terreno contíguo onde vai ser cons-
truído o Pavilhão Desportivo e um 
parque de estacionamento para fazer 
face às necessidades de todos os que 
diariamente estudam e trabalham no 
campus. Já em 2019, teve início o fun-
cionamento do Mechatronics Factory 
Lab (M. Factory Lab), um laboratório 
industrial que visa proporcionar a for-
mação em contexto prático, nas áreas 
da mecatrónica, mecânica, robótica e 
gestão industrial.

A curto prazo, a Escola Superior 
de Hotelaria e Turismo (ESHT) vai 
funcionar na Quinta do Costeado 
como Escola-Hotel, no concelho de 
Guimarães, e a Escola Superior de De-
sign (ESD) vai funcionar no centro da 
cidade de Barcelos potencializando o 
contacto com a comunidade.

Para além do Campus em Barce-
los, o IPCA dispõe de oferta formativa 
nos Polos dos concelhos de Braga e 
Guimarães, nomeadamente os Cursos 

TeSP, onde estudam mais de 1000 es-
tudantes. Em 2018, a oferta de cursos 
TeSP chegou também a Vila Nova de 
Famalicão, com o curso de Design de 
Moda e Exportação e Logística. No 
ano letivo de 2019/2020 está previsto 
o arranque da oferta de cursos TeSP 
no Município de Esposende.

O futuro do IPCA está traçado e 
passa pela sua afirmação como uma 
instituição de referência no panorama 
do ensino superior, nacional e interna-
cional. “Em 2021, a minha visão para 
o IPCA é que seja uma Universidade 
Politécnica de excelência, reconhecida 
pela qualidade da sua formação, pelo 
impacto e utilidade da produção cien-
tífica e tecnológica e com uma forte 
interação com a sociedade. No fundo, 
espero que o IPCA continue a desem-
penhar a sua missão na região e no 
país contribuindo para o seu desen-
volvimento económico, cultural e so-
cial”, adiantou a presidente do IPCA.

No âmbito das comemorações 
do 25.º aniversário, estão a ser pro-
gramadas um conjunto de ativida-
des como o 1.º Encontro Alumni do 
IPCA, a cerimónia de homenagem ao 
professor João Carvalho, um ciclo de 
concertos comemorativos e a inaugu-
ração do Mechatronics Factory Lab 
(M.Factory Lab).


