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IPCA instala-se em Famalicão e abre
cursos técnicos superiores profissionais

O 
Instituto Politécni-

co do Cávado e do 

Ave (IPCA) vai estar 

em funcionamento 

em Vila Nova de Famali-

cão, já a partir de setem-

bro. As antigas instalações 

da Didáxis, em São Cos-

me, vão receber os Cur-

sos Técnicos Superiores 

Profissionais, nas áreas 

da Gestão, do Design, da 

Tecnologia e da Hotela-

ria e Turismo.

Segundo nota enviada 

pelo IPCA ao Diário do 

Minho, «a escolha de Vi-

la Nova de Famalicão pa-

ra o funcionamento des-

tes cursos tem a ver, não 

só com o objetivo de dar 

resposta às necessidades 

das empresas da região 

em termos de recursos 

humanos qualificados, 

mas também por esta ci-

dade ser o Município mais 

exportador do Norte de 

Portugal, e o terceiro do 

país, liderança que detém 

nas antigas instalações da didáxis, em são cosme

Chegada do IPCA a Famalicão em 2018/2019 era um dos objetivos da atual presidente do IPCA, Maria José Fernandes

D
R

já há vários anos».

«Este alargar da ação 

do IPCA a Vila Nova de 

Famalicão tem vindo  

há muito a ser debatida, 

sendo que na tomada de 

posse da atual presiden-

te do IPCA, Maria José 

Fernandes, a chegada a 

esta cidade no ano leti-

vo de 2018/2019 era um 

dos seus objetivos, que foi 

cumprido», sublinha a no-

ta do IPCA, acrescentan-

do que «nesse ano letivo 

deu-se início ao funcio-

namento do 1.º curso téc-

nico superior profissional 

de Design de Moda nas 

instalações do CITEVE».

«Decorrido um ano, 

entendeu o IPCA alargar 

a sua oferta formativa a 

outras áreas, pelo que no 

próximo ano letivo vão 

estar em funcionamento 

em Vila Nova de Famali-

cão os cursos técnicos su-

periores profissionais de 

Apoio à Gestão; Comér-

cio Eletrónico; Design de 

Moda; Exportação e Lo-

gística; Eletrónica, Auto-

mação e Comando; Ener-

gia, Telecomunicações e 

Domótica e Sistemas Ele-

trónicos e Computadores. 

Esta oferta formativa é 

tambémlecionada no Po-

lo de Guimarães (Ave Pa-

rk), no Campus do IPCA 

em Barcelos e em Braga 

como é o caso do CTeSP 

de Soldadura Avançada a 

decorrer nas instalações 

da empresa Bysteel que 

integra o DSTGroup», lê-

-se na mesma nota.

As candidaturas estão 

abertas até dia 5 de agos-

to, e são realizadas exclu-

sivamente online através 

do link: https://www.siga.

ipca.pt/cssnet/page.


