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PRESIDENTE DA CÂMARA
RECEBE ESTUDANTES DO IPCA

O presidente da Câmara
Municipal de Famalicão deu
as boas-vindas aos cerca de
200 estudantes do 1º ano
dos Cursos Técnicos Su-
periores Profissionais. A re-
ceção aconteceu na passa-
da quinta-feira, nas novas
instalações do IPCA.
Recorde-se que o Instituto
Politécnico do Cávado e do
Ave está instalado, desde o
início de setembro, no
CIIES - Centro de Inovação,
Investigação e Ensino Su-
perior, que fica nas antigas
instalações da escola Coo-
perativa Didáxis, em S.
Cosme.
Há muito tempo que o IPCA
tinha intenção de se instalar
em Famalicão, para, assim,
cumprir com a sua missão
de servir a região do Cávado
e do Ave.
Este ano letivo estão em
funcionamento no Polo de
Famalicão 8 CTeSP´s,
sendo que as vagas dispo-
nibilizadas foram totalmen-
te preenchidas.
Tendo em conta este inte-
resse, a presidente do IPCA,
Maria José Fernandes,
avançou que, já no próximo
ano, a oferta vai duplicar e
que, num horizonte de cinco
ano, as vagas poderão
crescer até às 600 ou 700.
«O IPCA tinha interesse em
cumprir a sua missão de le-

var o ensino superior pú-
blico ao concelho de Vila
Nova de Famalicão, para
permitir que mais estu-
dantes possam aceder ao
ensino superior, mas tam-

bém para que as empresas
possam ter pessoas mais
qualificadas e, dessa forma,
apresentarem-se prepara-
das para aumentar o de-
senvolvimento regional e

nacional», referiu a presi-
dente do IPCA, durante a
sua intervenção.
O presidente da Câmara de
Famalicão, Paulo Cunha, re-
forçou a importância do En-

sino Superior e da chegada
do IPCA com a formação
dos CTeSP´s neste que é o
concelho mais ex-portador
do norte. «É, sem dúvida,
uma mais-valia para Fama-

licão a aposta no Ensino
Superior e o IPCA vem, com
os CTeSP´s, dar resposta às
necessidades do mercado e
potenciar o desenvolvimen-
to local».
O autarca admitiu que a
ambição de ter em Fama-
licão mais ensino superior
não é de hoje. E, mais do
que trazer alunos, «o con-
celho tem a ambição de
criar recursos humanos pa-
ra as empresas e fixar po-
pulação». Além da forte
industrialização do concelho
e do alto índice de empre-
gabilidade, o edil afirmou
que Vila Nova de Famalicão
tem uma oferta cultural,
social e desportiva capaz de
atrair as pessoas. «Já so-
mos um dos maiores conce-
lhos em Portugal mas que-
remos crescer mais».
Nesta estratégia de cresci-
mento, o IPCA criou a Es-
cola Técnica Superior Pro-
fissional com o objetivo de
se dedicar exclusivamente
à formação dos Cursos Téc-
nicos Superiores Profis-
sionais (CTeSP), pelo seu
cariz técnico, vocacional e
profissional, numa forte li-
gação com as empresas da
região. Ao Campus do IPCA,
em Barcelos, e aos Polos de
Guimarães e Braga, junta-
se agora o Polo de Famali-
cão.
                                                                              


