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O Instituto Politécnico do Cávado e Ave 
(IPCA) vai ter em Esposende capacidade para 
500 alunos. A revelação foi feita a este jornal 
pela Presidente daquela Instituição, Maria José 
Fernandes, acrescentando mesmo que a ideia 
passa por abrir o polo já no verão de 2021. 
«No próximo ano a Escola de Verão já deverá 
realizar-se em Esposende, no novo polo do 
Instituto. Neste polo vão ser ainda minis-
trados Cursos Técnicos Superiores Profissio-
nais (CTeSP), com duração de dois anos, na 
área do Turismo», disse em Barcelos Maria 
José Fernandes, na presença do ministro do 
Ensino Superior, Manuel Heitor. O polo vai ficar 
situado em frente à Cooperativa Agrícola de 
Esposende, num investimento orçado em 2,5 
milhões de euros.

Segundo apurou este jornal, o polo vai 
criar uma nova centralidade em Esposende, 
depois de abandonada a ideia de ficar nas 
instalações do atual quartel da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Esposende (BVE), que levaria à deslocação 
dos bombeiros para junto do nó rodoviário 
da A28, situação que a cúpula dos “soldados 
da paz” nunca viu com “bons olhos”.

A solução passou pela aquisição de um 
terreno, que, para além de albergar o polo 
do IPCA, poderá ainda incluir o Multiusos 
de Esposende, sendo assim um dois em 
um, podendo também servir para acolher as 
instalações definitivas do Centro de Negó-
cios. Desta forma, em tendo em conta que 

o canal de retenção de águas pluviais, já em 
construção, poderá ter no futuro uma via de 
escoamento de trânsito da EN13 paralela 
ao canal, Esposende poderá vir a ter um 
novo eixo de desenvolvimento que ligará o 
Parque Urbano da Cidade, o polo do IPCA, 
a estação rodoviária / GNR, e centro urbano 
de Marinhas.

Segundo o presidente da Câmara de Espo-
sende, Benjamim Pereira, no polo de Espo-
sende do IPCA vão funcionar uma escola de 
investigação, em tempos de Verão, e Cursos 
Técnicos Superiores Profissionais ligados 
essencialmente à restauração e ao turismo.

Com sede em Barcelos, o IPCA já tem 
polos em Braga, Guimarães e Vila Nova 
de Famalicão e agora em Esposende será, 
certamente, foco de desenvolvimento local.

O ministro do Ensino Superior mostrou 
satisfação com a expansão do IPCA e quanto 
ao próximo ano letivo referiu que «o objetivo 
é um: que o ensino seja presencial».  Manuel 
Heitor referiu ainda que a meta do Governo 
para 2030 é ter 60% dos jovens com 20 anos 
no Ensino Superior.  «Este ano, metade dos 
jovens com 20 anos estarão no ensino supe-
rior, mas não é suficiente. Queremos chegar 
a 60%, como as regiões mais desenvolvidas 
da Europa», apostando ainda na “sedução” 
de adultos para o ensino superior «porque 
o desenvolvimento de um país passa pelo 
conhecimento.
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Polo do IPCA de Esposende terá capacidade para 
500 alunos e entrará a funcionar em 2021


