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A implantação do ensino supe-
rior e da investigação no conce-
lho é um desiderato estratégico
perseguido pelo Município de
Esposende ao longo dos últimos
anos, que agora se começa a ma-
terializar fruto de parcerias com
o Instituto Politécnico do Cáva-
do e Ave (IPCA) e a Universida-
de do Minho.

Com a previsão de início da
construção do Laboratório de
Inovação e Sustentabilidade
Ambiental (LISA) do IPCA para
daqui a três meses, o arranque
do ensino superior no concelho
acontece já no próximo ano lec-
tivo em espaços provisórios, on-
de serão leccionados três novos
cursos técnicos superiores pro-
fissionais nas áreas do Turismo,
Natureza e Aventura e Artes Cu-
linárias e Inovação Alimentar.

O LISA representa um investi-
mento superior a quatro milhões
de euros por parte da Câmara
Municipal, contando a aquisição
de terrenos por 450 mil euros,
estudos técnicos e empreitada de
construção das novas instala-
ções, já em fase de concurso pú-
blico por 3,4 milhões de euros.

No novo edifício, que tem um
prazo de execução estimado de
12 meses, serão leccionados dez
cursos, previsivelmente no ano
lectivo de 2022/2023.

Para além dos cursos técnicos
superiores profissionais, o LISA
acolherá uma Escola de Verão
do IPCA.

As futuras instalações do IPCA
ficarão junto à estrada nacional
103-1, próximo das instalações
da Cooperativa Agrícola de Es-
posende, sendo cedidas ao IPCA
em regime de comodato.

A presença do ensino superior
em Esposende é  um anseio anti-
go dos autarcas de Esposende,
que reconhecem ter sido este um
processo longo, com avanços e
retrocessos, mas conscientes de
que o mesmo entrou agora numa
fase de concretização irreversí-
vel.

Ensino Superior chega 
ao concelho com cursos
técnicos e laboratório

DR

Pólo do Instituto Politécnico do Cávado e Ave será uma realidade breve em Esposende


