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// Vila Nova de Famalicão 

Mais alunos nas instituições 
de Ensino Superior em Famalicão 

No mês em que milhares de 
alunos iniciam mais um ano le-
tivo no Ensino Superior, o presi-
dente da Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão, quis to-
mar pulso da realidade das ins-
tituições de ensino universitá-
rio do concelho. 

A 16 de outubro, Paulo Cunha 
esteve no polo do Instituto Poli-
técnico do Cávado e Ave (IPCA), 
instalado no CITES (Centro de In-
vestigação e Inovação e Ensino 
Superior de Famalicão), em Vale 
S. Cosme, e percebeu que, num 
ano, a instituição mais do que du-
plicou o número de estudantes. 

Foi neste local, aliás, que a ins-
tituição "concentrou o maior nú-
mero de vagas da Escola Técnica 
Superior Profissional" para o pre-
sente ano letivo, contando com 

"quase 600 alunos" nos 11 Cursos 
Técnicos Superiores Profissionais 
(CteSP), ligados a diversas áreas 
como Comércio Eletrônico, De-
sign de Moda, Eletrónica, Auto-
mação e Comando, Domótica, Sis-
temas Eletrônicos e Computado-
res e Manutenção Industrial. 

Para a Cámara Municipal, este 
número reflete a "aposta forte" 
que o IPCA fez em Vila Nova de 
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Famalicão, respondendo "não só 
ao desafio lançado pela autarquia, 
como também acompanha as ne-
cessidades do tecido económico 
do concelho e da região". 

A presidente da instituição, Ma-
ria José Fernandes, confirma: "Os 
CTeSP que lecionamos respon-
dem às necessidades das empre-
sas da região, que chegam mes-
mo a pedir, expressamente, que 
se desenhem determinados cur-
sos para que elas próprias pos-

  

sam absorver estes quadros qua-
lificados". 
"Somos um concelho marcada-

mente e orgulhosamente indus-
trial, as nossas empresas pre-
cisam de recursos humanos em 
quantidade e qualidade e esta es-
cola assegura isso mesmo", acres-
centou o edil. 

Já a 9 de outubro, Paulo Cunha 
tinha visitado a Universidade Lu-
síada, que, apesar da pandemia, 
apresentou resultados que "dão 
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alento otimismo". "Entraram mais 
alunos na universidade, as clas-
sificações aumentaram e os alu-
nos tiveram melhores notas", de-
talhou João Redondo, presidente 
do conselho de administração da 
Fundação Minerva e responsável 
máximo pela universidade. 

Entre licenciaturas, mestrados 
e pós-graduações, há mil alunos 
ligados a esta instituição, que re-
gistou lotação esgotada nos cur-
sos de Contabilidade e de Gestão  

de Empresas. Houve ainda uma 
procura significativa ao curso de 
Engenharia de Gestão Industrial 
e Arquitetura. 

Durante a visita, João Redondo 
relevou os projetos em que a Uni-
versidade está envolvida local-
mente, como o "My Machine", que 
desafia crianças a criarem as pró-
prias máquinas, ou a estação me-
teorológica para monitorização 
da qualidade do ar no território. 

"São projetos que nos dão boas 
perspetivas e que são um sinal 
da excelente ligação da univer-
sidade à comunidade", sublinhou. 

Já Paulo Cunha saiu da Lusiada 
"com a convicção" que esta uni-
versidade "se adaptou às novas 
circunstâncias e soube reunir as 
condições para que este seja um 
ano letivo bem-sucedido". 
"Além de ser uma resposta aos 

jovens que queiram concluir o 
plano de estudos, é também um 
polo de referência para o desen-
volvimento do concelho. O que 
está aqui a ser desenvolvido e 
criado tem uma enorme utilidade 
para o futuro do concelho do pon-
to de vista da investigação cienti-
fica e da educação", salientou ain-
da o autarca. 
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