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A comemorar 25 anos de ensino superior 
público, o Instituto Politécnico do Cávado 
e do Ave (IPCA) assume-se como uma 
instituição vocacionada para responder às 
necessidades da região. A parceria com 
o tecido empresarial local é fundamental 
e qualquer projeto de I&D tem como 
prioridade contribuir para a ciência e 
sociedade. Em diálogo com a Presidente, 
Maria José Fernandes, conhecemos a 
atualidade desta instituição. 

nicos superiores profissionais têm um papel relevante.  na sociedade", 
refere a Presidente, destacando que o objetivo é permitir a iniciação 
de uma atividade profissional e a integração no mercado de trabalho, 
fazendo com que seja uma Escola de referência para as famílias e 
para as empresas. 

Para isso, a colaboração com as empresas é fundamental e, 
como exemplo deste compromisso, Maria José Femandes refere 
a parceria com o Grupo DST, empresa bracarense ligada ao setor 
da engenharia e construção, que terá em funcionamento nas suas 
instalações o curso de Soldadura Avançada. 

Também o corpo docente foi selecionado de modo a serem 
proporcionadas aulas práticas, dinâmicas e próximas da realidade 
fabril, indo ao encontro das necessidades das empresas, e, mais 
importante ainda, como um mecanismo de evitar o abandono esco-
lar. Na perspetiva da nossa entrevistada, "ninguém deve deixar de 
estudar por motivos financeiros" e, por estes serem alunos diferentes, 
com necessidades diferentes, as instituições de ensino devem "tratar 
de forma diferente o que é diferente". Assim, "o objetivo é formar 
para as profissões e valorizar a importância de prosseguir estudos", 
realça a Presidente, aludindo ao facto de, no final destes cursos de 
dois anos (que inclui seis meses de estágio numa empresa), muitos 
alunos acabarem por ingressar na licenciatura. "Com uma escola 
própria, focada, não tenho dúvidas de que conseguiremos baixar os 
índices de abandono escolar e aumentar o número de pessoas com 
qualificação superior", sublinha. 

"MUITO BOM" PARAA INVESTIGAÇÃO 
Em 2019, a Investigação é também uma das áreas diferenciado-

ras desta instituição. Pela primeira vez, uma unidade do IPCA recebeu 
a classificação de "Muito Bom" no âmbito de uma avaliação nacional 
coordenada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Além do 
2Ai (Laboratório de Inteligência Artificial), foi também reconhecido 
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N
um momento em que se 
conhecem os reultados 
do Concurso Nacional de 
Acesso para o ano letivo de 
2019/2020, o IPCA é um dos 

três primeiros politécnicos mais procura-
dos pelos estudantes. 

Sediado em Barcelos e com poios 
estratégicos nos municípios de Braga, 
Guimarães e Vila Nova de Famalicão, este 
instituto recebeu 3500 candidaturas. Para 
justificar esta preferência e a evolução 
do IPCA ao longo dos anos, Maria José 
Femandes explica-nos que "esta institui-
ção serve as necessidades da região". 
Fundamentando, o aumento do número 

de alunos, o alargamento da oferta formativa, o crescimento das suas 
instalações a toda a região do vale do Cávado e do Ave e, principal-
mente, os méritos alcançados, fizeram com que esta casa seja hoje 
conhecida pela excelência e qualidade do seu ensino, bem como 
pelos resultados das suas unidades de investigação. 

Neste momento, entre licenciatura, mestrado e cursos técnico-
-superiores profissionais (CTeSP), o IPCA apresenta cinco escolas: 
a Escola Superior de Gestão (iniciada em 1996), a Escola Superior 
de Tecnologia (2004), a Escola Superior de Design (2015) e a Escola 

/Superior de Hotelaria e Turismo (2017). Mais recentemente, fruto 
a aposta da atual direção na formação especializada, foi criada 

a Escola Técnica Superior Profissional (ETESP), a qual entra em 
ndonamento já no presente ano letivo. 

A NOVA ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR 
PROFISSIONAL (ETESP): UMA ESCOLA DE 
REFERÊNCIA 

Com o objetivo de apoiar o tecido empresarial com mão-de-obra 
ualificada, esta é uma escola orientada para o ensino superior nas 
reas de Design, Gestão, Hotelaria e Tecnologia. "Estes cursos téc-
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CTeSP Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais 

DESIGN 

> Design de Calçado 

> Design de Moda 

> Design para Media Digitais 

> Ilustração e Arte Gráfica 

HOTELARIA E TURISMO 

Organização e Gestão de Eventos 

> Turismo, Natureza e Aventura 

> Cozinha e Inovação Alimentar 

> Restauração e Bebidas' 

GESTA(' 

> Apoio à Gestão 

> Comércio Eletrônico 

> Exportação e Logística 

> Contabilidade e Fiscalidade 

TECNOLOGIA 

> Aplicações Móveis 
> Desenho Técnico e Maquinação 

> Desenvolvimento Web e Multimédia 

> Eletrónica. Automação e Comando 

> Energia, Telecomunicações e Domótica 

> Gestão Industrial da Produção 

> Manutenção Industrial 

> Mecânica Automóvel 

> Redes e Seguranças Informática 

> Sistemas Eletrônicos e Computadores 

> Soldadura Avançada 
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o trabalho do ID+ (Instituto de Investigação em 

Design, Media e Cultura), uma unidade da Univer-

sidade de Aveiro gerida pelo I PCA juntamente com 

a Universidade do Porto. 
Por consolidar o projeto educativo em vigor, a 

Presidente entende que "estas classificações das 

unidades de investigação são uma das marcas 

mais importantes destes 25 anos". 

ÁREAS EM DESTAQUE 

Através da oferta formativa das Escolas de 

Gestão, de Tecnologia e de Design, e dos seus 

centros de investigação, o IPCA tem contribuído 

igualmente para assegurar profissionais altamente 

qualificados para a boa gestão, para o design e 

para a segurança informática e desenvolvimento 

tecnológico das empresas. Respondendo ao 

crescente interesse nesta área, a Escola Superior 

de Tecnologia apresenta uma pós-graduação 

em CiberSegurança e Informática Forense e um 

mestrado em Engenharia Informática. Através da 

nova escola, há inclusive um CTeSP em Redes e 
Segurança Informática. 

Toda a oferta ao nível das licenciaturas e dos 

mestrados têm como objetivo primordial responder 

às necessidades específicas das empresas e da 
região. Esse é o desígnio que também justifica 

a atual aposta na Escola Superior de Hotelaria 

e Turismo. Criada em 2017 a ESHT dedica-se a 

afirmar o IPCA num setor em franca expansão, 

oferecendo cursos de licenciatura e de mestrado 
tendo como objetivo ser uma escola de referência 

na aprendizagem em contexto real, pois, dentro de 

dois anos, deverão estar concluídas as obras na 

Quinta do Costeado, no centro de Guimarães, com 

um apoio total da Câmara Municipal de Guimarães, 

e onde funcionará a Escola-Hotel. 

FUTURO 

O IPCA continua com muitos projetos em 

curso, entre os quais se destacam o aumento do 
parque de estacionamento, construção de um bar 

académico e instalação de programas de eficiên-

cia energética, e outros que são para concretizar 
a médio prazo como o caso da construção de 

infraestruturas desportivas e culturais, de uma 

residência académica, sendo essencial para a sua 

concretização a aquisição de terrenos para o qual 
esperamos contar, como até aqui, com o apoio da 

Câmara do Município de Barcelos. Acrescem a 

estes projetos do campus do I PCA, a remodelação 

das instalações do polo de Braga; a adequação dos 

espaços e equipamentos no polo de Famalicão e 

do novo polo de Esposende e construção e entrada 

em funcionamento da Escola-Hotel em Guimarães. 

Embora todos estes investimentos, concretizados 

com receitas próprias e também com um grande 

apoio das Câmaras dos Municípios de Barcelos, 

Vila Nova de Famalicão, Guimarães e de Espo-

sende, sejam o natural seguimento de um longo 

legado, é com orgulho que a Presidente assume 

o compromisso de "criar um ensino focado e de 

grande reconhecimento", garantindo todas as con-

dições necessárias para que se alcance o sucesso 

académico e capacitar os estudantes com meios 

para fazerem a diferença na sociedade. Essa é, na 

sua essência, a missão do IPCA. 

O MEU 
FUTURO 
É AQUI 

LICENCIATURAS 
Contabilidade 

> Design Gráfico 
Design Industrial 

> Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 

> Engenharia de Sistemas Informáticos 
> Engenharia em Desenvolvimento de Jogos Digitais 

> Engenharia e Gestão Industrial 
> Engenharia Informática Médica 
> Finanças 
> Fiscalidade 
> Gestão de Empresas 
> Gestão Pública 
> Gestão de Atividades Turísticas 
Solicitadoria 

MESTRADOS 
> Auditoria 
> Contabilidade e Finanças (APNOR) 

> Design Digital 
> Design e Desenvolvimento de Produto 

> Engenharia Eletrónica e de Computadores 
> Engenharia Informática 
> Engenharia em Desenvolvimento de Jogos Digitais 

> Fiscalidade 
> Gestão Autárquica (b-learning) 

Gestão das Organizações (APNOR) 

> Gestão do Turismo 
> Ilustração e Animação 
> Sistema Integrados de Gestão OAS 
> Solicitadoria 

PÓS—GRADUAÇÕES 
> Contabilidade Financeira Empresarial 
> Contabilidade de Gestão e Estratégia Empresarial 

> Cibersegurança e Informática Forense 

> Data Analysis for Business 
> Ecocidades e Desenvolvimento 

Sustentável (b-learning) 
> Fiscalidade 
> Gestão de Alojamentos Turisticos 
> Sistema de Normalização Contabilistica 

para as Administrações Públicas 
> Marketing Digital 

IPO 

UI 


