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Novo polo do IPCA em Vila Nova de Famalicão
irá «atrair e fixar» mais população no concelho

O 
presidente da Câ-

mara Municipal de 

Vila Nova de Fama-

licão acredita que a 

chegada do Instituto Po-

litécnico do Cávado e do 

Ave (IPCA) ao concelho 

irá atrair e fixar mais po-

pulação. «Este é um mo-

mento particularmente 

relevante para o conce-

lho», considerou, na ses-

são solene de receção aos 

mais de 200 alunos, vin-

cando que a cidade vive 

uma conjuntura positiva 

com o aumento da oferta 

de ensino superior.

Na sua intervenção, 

Paulo Cunha destacou os 

projetos que, a partir de 

agora, serão alavancados 

nas instalações do Centro 

de Centro de Investigação, 

Inovação e Ensino Supe-

rior, criado pelo municí-

pio na estrutura da Didá-

xis S. Cosme. 

O edil lembrou ainda 

que Famalicão «tem vá-

rios projetos de forma-

ção» ao nível superior e 

como são estratégicos pa-

ra o concelho no sentido 

de «atrair e reter alunos». 

«Somos um concelho am-

bicioso», declarou, apon-

tando a «marca industrial 

forte» de Vila Nova de Fa-

malicão. Contudo, alerta 

que isso «obriga» a que o 

território tenha «de dar 

resposta» à necessidade de 

mão-de-obra qualificada, 

existindo mesmo investi-

mentos e projetos que as 

empresas estão prepara-

das para realizar e que só 

não o fazem, «não porque 

não têm recursos finan-

ceiros para tal, mas pela 

escassez de mão-de-obra 

adequada».

Aos cerca de 200 novos 

alunos, Paulo Cunha deu 

as boas-vindas apontan-

do-lhes que estão agora 

«num concelho que tem 

um dos melhores índi-

considerou o presidente da autarquia, paulo cunha, na receção aos mais de 200 alunos que ingressaram no politécnico

Paulo Cunha congratulou-se com a instalação do IPCA no concelho de Famalicão

D
R

ces de empregabilidade». 

Adiantou ainda que, «mui-

to mais do que trazer alu-

nos», o concelho tem a 

«ambição de criar recur-

sos humanos para as em-

presas e fixar população», 

possuindo uma oferta cul-

tural, social e desportiva 

capaz de atrair as pessoas. 

«Já somos um dos maio-

res concelhos em Portu-

gal mas queremos crescer 

mais», declarou, desejan-

do que os alunos de fora 

vejam Famalicão como o 

seu «território de eleição».

A cerimónia contou 

também com a presen-

ça da presidente do IP-

CA, que destacou a im-

portância de levar o IPCA 

para aquele concelho. «O 

IPCA tinha interesse em 

cumprir a sua missão de 

levar o ensino superior 

público ao concelho de 

Vila Nova de Famalicão, 

contribuindo não só pa-

ra permitir que mais es-

tudantes possam aceder 

ao ensino superior, mas 

também para permitir às 

empresas terem pessoas 

mais qualificadas e, des-

sa forma, estarem melhor 

preparadas para aumen-

tar o desenvolvimento re-

gional e nacional», refe-

riu Maria José Fernandes.

A responsável deixou 

ainda a promessa de  que 

o IPCA contribuirá «não 

só para permitir que mais 

estudantes possam aceder 

ao ensino superior, mas 

também para permitir às 

empresas terem pessoas 

mais qualificadas e, des-

sa forma, estarem melhor 

preparadas para aumen-

tar o desenvolvimento re-

gional e nacional».

A pensar neste desíg-

nio, no próximo ano a 

oferta do IPCA vai «du-

plicar», podendo chegar 

às 600 ou 700 vagas «num 

horizonte de cinco anos».


