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UMA 
INSTITUIÇÃO DE 
EXCELÊNCIA! 

O Instituto Politécnico do Cávado e do 
Ave (IPCA) é uma instituição pública de 
ensino superior politécnico, com sede em 
Barcelos. Criado em 1994, tem registado 
um crescimento notável, destacando-se 
os excelentes resultados no acesso ao 
Ensino Superior no ano letivo 2018/2019. 
Nos últimos anos, tem vindo a realizar um 
forte investimento em instalações próprias 
e modernas, disponibilizando um conjunto 
de serviços de apoio adequados ao bom 
funcionamento da instituição. 
O IPCA disponibiliza um conjunto de 
serviços que tem como objetivo apoiar 
os estudantes, tais como serviço de 
transporte, gabinete médico e apoio 
psicológico, serviços académicos e 
administrativos das escolas. 

Laboratório Industrial: 
OFICINA DO FUTURO 
O Mechatronics Factory Lab do IPCA é um 
laboratório industrial que proporciona 
as melhores condições para a formação 
em contexto prático, nas áreas da 
mecatrónica, mecánica, robótica, 
maquinação e gestão industrial As 
melhores práticas aliam-se à investigação 
desenvolvida no centro de investigação 
2Ai através da aplicação de tecnologias de 
inteligência artificial e machine learning ao 
ambiente da oficina automóvel, tornando 
assim a oficina do futuro um projeto único 
no país. 

Atentos à Sustentabilidade 
Ambiental 
O IPCA distribuiu 6000 garrafas 
reutilizáveis à comunidade académica. 
A iniciativa pretendeu chamar a atenção 
para a proteção do meio ambiente e 
sensibilizar os estudantes para a utilização 
mais sustentável dos recursos. Inserido 
ainda nesta temática, o IPCA no próximo 
ano letivo vai disponibilizar à comunidade 
académica 130 bicicletas para serem 
usadas como meio de transporte suave, no 
ãmbito do projeto U-Bike. 

Ligação com 
o mercado de trabalho 
A forte ligação do IPCA ao mercado 
empresarial é um dos fatores do sucesso 
na procura desta instituição. Além de 
proporcionar uma rápida integração dos 
alunos no mercado de trabalho, facilita 
às empresas a integração de novos 
profissionais. O IPCA dispõe de vários 
acordos de colaboração com empresas da 
região, nacionais e internacionais. 

O Mundo dos 
Jogos Digitais no IPCA 
Sabias que o IPCA tem o primeiro curso 
no país de Licenciatura em Engenharia 
e Desenvolvimento de Jogos Digitais? 
Gostavas de entrar neste universo? 
Aqui podes encontrar uma equipa de 
profissionais que te darão formação, ao 
mais alto nível tecnológico, numa área em 
franca expansão. Os jogos criados por ti, 
podem ainda ser exibidos e premiados! 

GrowUp - Feira de Emprego 
do IPCA 
Nos dias 23 e 24 de outubro, o IPCA 
organiza a segunda edição da GrowUp 
- Feira de Emprego do IPCA. Esta Feira 
de Emprego atém de criar um espaço de 
interação com o mercado de trabalho 
também promove, junto das mais de 60 
empresas, uma visão mais aprofundada das 
competências adquiridas pelos estudantes 
dos diferentes ciclos e cursos. 
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Design de Moda e Calçado 
O IPCA é já uma referência pelos seus 
Cursos Técnicos Superiores Profissionais em 
Design de Moda e Design de Calçado. 
Todos os anos os estudantes destes cursos, 
têm a oportunidade de criarem desfiles e 
exposições com as suas criações. 

Escola-Hotel 
em Guimarães 
Em breve, vai ser lançada a Escola-Hotel do 
IPCA, com sede na Quinta do Costeado, em 
Guimarães. A Escola-Hotel vai diferenciar-
se pelo seu modelo de aprendizagem em 
contexto real que vai proporcionar aos 
estudantes uma aquisição de competências 
transversais pelo facto de experienciarem 
a realidade hoteleira e do turismo em 
diversas áreas de intervenção. 

O Peso da Contabilidade 
O Curso de Licenciatura em Contabilidade 
do IPCA é um dos mais antigos cursos 
em funcionamento desta Instituição. 
A excelência do ensino e o experiente 
corpo docente fazem deste, um curso de 
referência na nossa Instituição. Até aos 
dias de hoje, o IPCA já formou mais de mil 
contabilistas. 
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TESTEMUNHOS é é 
"Os anos passaram, mas eu tenho 

uma imensa vontade de continuar. O 

mestrado não pode ser o fim!!! Não 
consigo desfazer o laço que criei no IPCA, 

porque é no IPCA que eu me reencontro. 
Ainda tenho sonhos para realizar no seio 

desta familia, aqui sou tão feliz. Lima vez 

do IPCA do IPCA para sempre" 
Idalina Caldas 

estudante do Mestrado em Gestão e 
Atividades Turisficas 

'Tem sido bom ter aulas no Factory. 
Sobretudo porque se tivermos dúvidas 

é mais fácil para podermos descer 
da sala, ir à oficina e esclarecer as 

mesmas. É bom também porque 
podemos sair daqui coma certeza de 

um futuro de mais qualidade. Aliado ã 

boas infraestruturas o curso também 
é bastante interessante e de âmbito 

académico diferente." 

Leonardo Duarte 
estudante do 1* ano do Curso Técnico Superior 

Profissional de Meckica Automóvel 
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"Encontrei no 1PCA a concretização de todos 

as bases que preciso para me consagrar o 

profissional da área do Design Gráfico. 

A Escola de Design é uma aposto segura 
para aconstrução de tuna carreira saúda 

com exemplos de profissionais de excelência. 
OIPCA é um Politécnico actualizado e 

enquadrada com as necessidades do 
mercada" 

Ivan Rodrigues 
estudante do 2° ano do 

Curso de Licenciatura em Design Gráfico 
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"O IPCA uma verdadeira segunda casa 

onde nos acolhem de uma forma 
inagualável. Neste instituto vais te sentir 

como se estivesses em casa, em todos 
os aspetos. Quando me candidatei fiquei 

triste por não entrar numa universidade, 
mas sim num politécnico... Logo nos 

primeiros dias consegui mudar esse sen-

timento porque esta casa acolheu-me 
muito bem. 

Não podia estar mais orgulhoso por 
pertencer a esto academia." 

Helder Figueiredo 
estudante do 2° ano do 

Curso de Licenciatura em Solicitadoria 
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Podes candidatar-te a uma bolsa de estudo que, no mínimo, suporta o 

valor da propina. Para os estudantes que não podem beneficiar de bolsa 

de estudo e que revelam uma situação económica desfavorecida, estes 

poderão beneficiar do apoio do Fundo de Emergência para suportar 

despesas com a alimentação, transporte, material escolar e alojamento. 

LIGAÇÃO À COMUNIDADE 

A presença e envolvimento do IPCA com a comunidade externa é hoje 

uma marca de referência na região, no país e na europa, o que potencia um 

conjunto de oportunidades ã sua comunidade discente, nomeadamente 

o contacto com o meio empresarial, cultural e científico. 

LOCALIZAÇÃO 

A sua localização em Barcelos, num espaço verde na envolvente do 

coração da cidade, a uma distância média de 30 minutos de 3 grandes 

cidades do Norte (Porto, Braga e Guimarães), constitui mais uma 

importante razão para que escolhas o IPCA para estudar. 
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10 RAZOES 
PARA ESTUDAR NO IPCA 

CAMPUS E VIDA ACADÉMICA 

No IPCA vais encontrar um campus verde, seguro e responsável, aberto 

à comunidade, o que propicia uma vivéncia académica saudável, sempre 

em contacto com a natureza. 

INSTALAÇÓES E LABORATÓRIOS 

A modernidade, conforto e limpeza das instalações convida a uma 

passagem pelos edifícios e laboratórios equipados com tecnologia de 

ponta, aptos a assegurar uma formação de qualidade, garantindo um 

ambiente pedagógico adequado ao contexto dos dias de hoje. 

OFERTA FORMATIVA 

A diversidade da oferta formativa permite aos estudantes frequentar um 

curso conferente de grau, seja um curso de licenciatura ou de mestrado, 

um curso conferente de diploma técnico superior profissional, ou ainda 

realizar cursos não conferentes de grau corno pós-graduações e cursos 

breves ou de especialização, podendo ainda optar por estudar em regime 

diurno, pós-laboral ou ensino a distância. 

PROXIMIDADE 

Os estudantes têm o privilégio de contactar diariamente com um corpo 

docente jovem, especializado e altamente qualificado, num ambiente 

caracterizado pela proximidade e informalidade, o que promove o 

sucesso na aprendizagem e aquisição de competências. 

INVESTIGAÇÃO 

A prática de investigação aplicada e orientada para a resolução de 

casos e problemas concretos, envolvendo os estudantes nos projetos 

desenvolvidos, potencia a autonomia, autoconfiança, realização pessoal 

e aquisição de competências transversais e multidIsciplinares. 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

As experiéncias internacionais são fortemente cultivadas e estimuladas 

na comunidade académica, seja através da participação no programa 

ERASMUS+, da realização de estágios internacionais, da aprendizagem 

de línguas, da convivência com estudantes de outras culturas, ou mesmo 

através da envolvéncia em atividades e eventos multiculturais. 

EMPREGABIUDADE 

A elevada empregabilidade é resultado de uma forte aposta na formação 

orientada para as exigências do mercado de trabalho, nacional e 

internacional, com o objetivo de garantir a rápida colocação dos seus 

diplomados na vida ativa. 

APOIOS SOCIAIS 


