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Quando há dois anos, Maria José 
Fernandes, presidente do Instituto 
Politécnico do Cávado e do Ave, se 
deslocou à cidade suíça de Lausanne 
para ver como fazem os melhores, 
confirmou, no terreno, o que queria 
para o futuro da Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo, uma das cinco 
unidades orgânicas do IPCA: uma 
escola-hotel, onde se aprende-fazen-
do e da base para o topo.  

“É aqui que o IPCA se quer dife-
renciar. Pretendemos um modelo de 
aprendizagem centrado no estudan-
te, baseado na aquisição de conheci-
mentos e competências e com uma 
formação fundamentalmente prática 
nas áreas da gestão turística, hotela-
ria, gastronomia e tecnologia ali-
mentar”, afirma ao JE Universidades.  

Aberta no ano letivo 2017/2018, a 
Escola Superior de Hotelaria e Turis-
mo vai expandir-se para cumprir a 
aposta estratégica de afirmar o IPCA 
na área do turismo na região do Ave. 

Ganha uma escola-hotel de “carate-
rísticas únicas em Portugal”, inspira-
da nos modelos de ensino das mais 
conceituadas escolas superiores de 
hotelaria e turismo do mundo. “Esta-
mos a falar nos melhores modelos in-
ternacionais, que assentam no con-
ceito ‘aprender fazendo’ (learning by 

doing), onde todas as unidades curri-
culares terão uma forte componente 
prática em contexto real de trabalho”, 
explica Maria José Fernandes. “Este 
método será uma mais-valia quer 
para os nossos estudantes quer para a 
região de Guimarães, onde a Escola-
-Hotel ficará situada”. 

O investimento junta o IPCA e 
Guimarães. O valor ainda não está 
totalmente apurado, mas será eleva-
do por parte do Município, face ao 
que está em jogo. Domingos Bra-
gança, presidente da autarquia, espe-
ra lançar a obra a concurso já em fe-
vereiro, adiantando que “se correr 
tudo pelo normal”, o seu início po-
derá acontecer ainda este ano. Por 
seu turno, Maria José Fernandes 
adianta-nos que está prevista a aber-
tura no ano letivo 2022-2023. 

A Escola Superior de Hotelaria e 
Turismo oferece a licenciatura em 
Gestão de Atividades Turísticas e 
aguarda aprovação da A3ES da li-
cenciatura em Gestão Hoteleira. Em 
funcionamento estão também os 
mestrados em Marketing e Gestão 
do Turismo e as pós-graduações em 
Marketing Digital e Gestão de Alo-
jamentos Turísticos. Segundo Maria 
José Fernandes, existe a pretensão 

de alargar a oferta educativa, inclusi-
ve no âmbito dos Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais (CTSP). 

O projeto da Escola-Hotel do 
IPCA é da responsabilidade da em-
presa Workbook dos arquitetos 
Filipe Vilas Boas e Pedro Vina-
greiro. Integra dois edifícios, um 
reabilitado e outro novo, que será 
construído com materiais susten-
táveis, incluindo madeira lamela-
da. A emblemática Quinta do Cos-
teado, na zona da Cruz de Pedra, 
será requalificada para funcionar 
como hotel e restaurante formati-
vo, com sala de refeições à la carte 
e quartos para hóspedes. Na zona 
de jardim erguer-se-á, então, o 
edifício universitário com dois pi-
sos para albergar salas de aula, co-
zinhas, laboratórios de cozinha, 
biblioteca, auditório e serviços ad-
ministrativos. O projeto contem-
pla, ainda, a preservação e qualifi-
cação do jardim e áreas verdes as-
sociadas à Casa do Costeado.  

A Escola-Hotel do IPCA estará 
apta a receber cerca de 1.500 estu-
dantes. ■
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IPCA traz para Portugal modelo 
das melhores escolas suíças
Investimento em Escola-Hotel junta o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e a Câmara de Guimarães. Vai criar uma  
unidade única no país na linha do modelo “aprender-fazendo” das escolas de hotelaria e turismo da Suíça. Presidente do  
IPCA revela ao JE Universidades que a abertura está prevista para o ano letivo 2022-2023 e cobre toda a oferta formativa.
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