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ODEMIRA JÁ TEM ENSINO SUPERIOR  
 
O início do Ensino Superior em Odemira aconteceu no dia 25 de novembro, num momento que formalizou 
a receção aos alunos e docentes e marca o futuro do concelho, que contou com a presença do Presidente 
da Câmara Municipal de Odemira, Hélder Guerreiro, do Vice-presidente do Instituto Politécnico de Beja, 
Professor Doutor Nuno Loureiro, do Subdirector da Escola Superior de Educação do IPP Beja, Professor 
Doutor Pedro Bento, e do Director do Agrupamento de Escolas de Odemira, José Seno Luís.  
 
Os alunos do 1º ano do Curso Técnico Superior Profissional de Desporto, Lazer e Bem-Estar iniciam as aulas 
regulares no dia 28 de novembro, na Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves e com um corpo 
docente constituído por profissionais do território.  
 
Feliz e orgulhoso deste momento, o Presidente da Câmara Municipal, Hélder Guerreiro, afirmou que “este 
é um passo muito sério para a vida destes alunos e para o concelho de Odemira. Fomos capazes de 
implementar o ensino superior e queremos agora consolidar o processo, para que possamos construir o 
nosso futuro.” O autarca explicou que “Era uma ambição do Município concretizar esta oferta formativa e o 
IPBeja lançou o desafio irrecusável de iniciarmos já neste ano letivo, apesar de não ter sido fácil”. Deixando 
uma palavra de profundo agradecimento à “atitude de proactiva do IPBeja para com Odemira, à 
dispobnilidade imediata da Escola Secundária, ao interesse dos alunos e aos docentes que aceitaram 
lecionar  este curso”, perspetivou que se pretende “criar em Odemira um espaço de excelência formativa 
na área do desporto e que em 2023/24 teremos mais turmas de outros cursos”.  
 
O Vice-presidente do Instituto Politécnico de Beja, Professor Doutor Nuno Loureiro, afirmou ser “muito 
bom estar a marcar o futuro de Odemira com o ensino superior” e explicou que a instituição encontrou 
“nesta convicção dos Presidentes do IPBeja e da Câmara Municipal de Odemira uma oportunidade de sair 
do campus, onde está a nossa dinâmica, e alargar a sua presença no território, o que é muito desafiante.” O 
responsável explicou ainda que o processo de ensino entre Odemira e Beja será “um processo de permuta, 
de rigor e exigência para alunos a docentes” e que o curso será acompanhado em Odemira pela Professora 
Maria Margarida Pereira, Presidente do Conselho Científico do IPBeja.  
 
O Município de Odemira e o Instituto Politécnico de Beja estabeleceram um memorando de entendimento 
com vista ao desenvolvimento das condições necessárias ao funcionamento de cursos de ensino superior 
no concelho de Odemira, assinado a 22 de julho. No dia 4 de outubro foi  assinado protocolo de 
colaboração entre o IPBeja, o Município e o Agrupamento de Escolas para implementar o Curso Técnico 
Superior Profissional de Desporto, Lazer e Bem-Estar em Odemira. Passados quase dois meses, é 
concretizada a ambição de implementar o ensino superior no concelho.   
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