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Atualmente com 5 700 estudantes
repartidos pelos diversos pólos, o
IPCA, Instituto Politécnico do Cá-
vado e Ave é já uma referência no
ensino superior público a nível
nacional. O IPCA está presente
em toda a região do Cávado e
Ave, com o seu Campus em Bar-
celos e polos em Braga, Guima-
rães e Famalicão, além de uma
extensão em Esposende, que co-
meçará a funcionar no próximo
ano letivo. O crescimento do IPCA
tem abrangido diversas verten-
tes, desde o aumento da oferta
educativa e do número de esco-
las superiores, que são já cinco,
até às infraestruturas e, mais re-
centemente, o reforço da interna-
cionalização do ensino e
investigação através da integra-
ção no projeto Universidade Eu-
ropeia – RUN-EU.

Desde o início, o IPCA sempre
pautou a sua atuação por uma li-
gação estreita à comunidade
onde está inserido, nomeada-
mente às empresas. Daí que, pa-
ralelamente ao crescimento do
número de estudantes, o IPCA
tem também apostado numa es-
tratégia de investimento na in-
vestigação aplicada, tornando-se
numa instituição de referência a
nível nacional e, nalgumas áreas,
até internacional. 

Esta é uma instituição que,
desde a sua criação, “sempre se
desafiou a si própria, com uma
estratégia bem definida”. Uma
instituição pública de ensino su-
perior “permanentemente dis-
posta a aproveitar as
oportunidades, a incorporar novo
conhecimento e novos métodos
de trabalho, para se tornar cada
vez mais eficiente e eficaz na sua
missão de formar novas gerações,
oferecendo cursos de qualidade e
adaptados às necessidades da re-
gião”, refere Maria José Fernan-
des, Presidente do IPCA.

Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais 

são uma aposta ganha
O IPCA é reconhecido a nível

nacional por ser uma das primei-
ras instituições a lecionarem Cur-
sos Técnicos Superiores
Profissionais, abrangendo Gui-
marães e Braga. Estes cursos são
uma formação de nível superior
de dois anos, não conferente de
grau, destinada a preparar jovens
profissionais com uma formação
técnica que os deixe aptos para
entrarem, de imediato, no mer-
cado de trabalho. Estes cursos
abrangem as áreas de atuação
das empresas da região. Estes
cursos, designados de CTeSP
dão, por um lado, resposta ao de-
sejo dos jovens de entrarem no
mercado de trabalho e, por outro,
ao perfil dos profissionais que as
empresas da região procuram.

Neste contexto, numa parce-
ria com o Município de Guima-
rães, o IPCA vai concretizar um
dos seus objetivos para o Vale do
Ave através da criação de uma
Escola-Hotel. Trata-se de um pro-
jeto totalmente inovador que irá
proporcionar formação superior

em contexto aplicado e simulado.
No caso de Braga, a sede da Es-
cola Técnica Superior Profissio-
nal, teve uma grande intervenção
que visou a requalificação de
todo o edifício. Relativamente a
Famalicão, o IPCA vai continuar
no Polo que tem neste concelho,
criado no âmbito da aproximação
ao território e da presença no
chamado Quadrilátero Urbano.

Presença positiva 
e reforçada em Famalicão
O balanço da presença do

IPCA no concelho de Famalicão
“é muito positivo”, de acordo
com aquela responsável. A oferta
de CTeSP “resulta sempre de um
trabalho prévio no terreno, para
verificarmos quais são as neces-
sidades das empresas da nossa
área de influência, procurando
ajustar a oferta educativa a essa
realidade”. E a recetividade por
parte do tecido empresarial tem
sido positiva. Aliás, a instituição
entrou já na fase de cursos pro-
movidos em parceria com empre-
sas, onde decorre a componente
prática, tal como acontece com o
CTeSP em Soldadura Avançada,

cujas aulas práticas são leciona-
das na Bysteel do Dstgroup. 

Numa altura em que se pre-
para o próximo ano lectivo, o
IPCA vai contar com 11 novos Cur-
sos Técnicos Superiores Profis-
sionais. No total, disponibilizará
1.462 vagas para 35 CTeSP. Em
2021/22 será ainda reforçada a
oferta educativa em regime pós-
laboral para dar a possibilidade
de formação a pessoas ativas,
quer sejam jovens trabalhadores-
estudantes, quer profissionais
experientes que pretendam me-
lhorar as suas competências téc-
nicas específicas e reciclar
conhecimentos. Em Famalicão,
entrarão em funcionamento três
novos CTeSP nas áreas do Marke-
ting Digital e Social Media, da Ges-
tão Industrial da Produção e da
Segurança e Proteção de Dados
para Sistemas de Informação.
Aliás, será em Famalicão onde ha-
verá a maior oferta de CTeSP em
regime pós-laboral. Ao nível das
infraestruturas, estão a ser realiza-
das obras de beneficiação que vão
melhorar o conforto das salas de
aula e o apoio social aos estudan-
tes.

Futuro promissor
O futuro próximo tem quatro

objetivos claramente identifica-
dos para o IPCA. O primeiro diz
respeito ao aumento da oferta for-
mativa em estreita articulação
com a evolução da sociedade e as
necessidades do tecido empresa-
rial. Neste caso, “destaco a cons-
trução da Escola-Hotel em
Guimarães e o alargamento das
atividades de ensino ao município
de Esposende através do LISA –
Laboratório de Inovação e Susten-
tabilidade Alimentar”. O segundo
desafio diz respeito à intensifica-
ção da atividade de I&D, desta-
cando-se o objetivo de
construção, nos próximos dois
anos, do Collaborative Research
and Innovation Center (CRIC). O
terceiro objetivo é a transferência
da Escola Superior de Design para
o centro da cidade de Barcelos,
onde ocupará um edifício histó-
rico. Por fim, outro objetivo para o
futuro, diz respeito à internaciona-
lização através da intensificação
da presença do IPCA além-frontei-
ras, seja através do ensino e for-
mação, seja através dos projetos
de I&D. “São muitos e grandes de-
safios”, conclui Maria José Fernan-
des.

Num contexto ainda de pande-
mia em que a instituição teve tam-
bém que se reinventar, Maria José
Fernandes refere que o IPCA “é
uma instituição plenamente cons-
ciente do papel que pode ter no
processo de recuperação econó-
mica de Portugal, contribuindo
para o aumento do conhecimento
e da inovação e para a implemen-
tação de um programa de transi-
ção digital assente nos pilares do
desenvolvimento sustentável. Por
isso, o IPCA é uma instituição per-
feitamente alinhada com as estra-
tégias de Portugal alavancadas no
Plano de Recuperação e Resiliên-
cia”.

Maria José Fernandes,

presidente do IPCA

IPCA a inovar da região para o país


