
                                                                     
 
 

      
 

 

 

Exm Senhor Vice Presidente da CM 

Exm. Senhor Presidente da Associação Universitária de Espinho 

Senhores Vereadores 

Representantes da LUFTHANSA, da Nortavia e do ISESP 

Presidentes de Junta e representantes de Juntas de Freguesia 

… 

Comunicação Social 

Convidados 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

 

Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos os que nos honram com a sua 

presença nesta cerimónia de assinatura de protocolos entre a Câmara Municipal de 

Espinho e Associação Universitária de Espinho e entre esta e a Lufthansa, a Nortavia e o 

ISESP. 

 

Tem este executivo municipal privilegiado no seu campo de ação o empreendedorismo, 

criando mecanismos e facilitando procedimentos para que promotores, investidores e 

agentes económicos sintam que vale a pena apostar em Espinho e que aqui é possível 

desenvolver os seus projetos, acreditando que, com uma nova dinâmica e com uma nova 

ambição, é possível contrariar as dificuldades que todos os dias se nos deparam. 

 

Há no nosso concelho muitos exemplos de empresas de sucesso, como aliás verificámos 

no dia da cidade, em que tivemos a oportunidade de publicamente a algumas delas 

reconhecer o seu mérito e o seu sucesso, porque é com o seu prestígio, a sua capacidade 

de gestão e o seu trabalho que todos os dias se eleva o nome de Espinho. 

 

Na verdade, o concelho de Espinho, desde a sua génese e ao longo das últimas décadas, 

tem sido reconhecido como um marco de referência nos sectores de atividade que se 

identificam com o projeto que hoje aqui apresentamos. O mar e o ar são duas áreas que 

muito nos dizem, quer pela nossa excelente frente marítima, agora mais cuidada e com 

melhor qualidade para quem nos visita, quer pelo aeródromo de Paramos onde o 

aeroclube de Costa Verde está sediado e tem dinamizado, apesar de todos os 

constrangimentos que limitam a sua ação.  

 

A Câmara Municipal de Espinho pretende desenvolver políticas de promoção e apoio ao 

desenvolvimento, neste e noutros domínios, por via da Educação, da Investigação, e do 

Desenvolvimento em coordenação e cooperação com o tecido empresarial. 

 

Este espaço onde estamos hoje, é um bom exemplo do que foi a capacidade 

empreendedora de Espinho. Noutros tempos, a sua atividade produtiva e formadora era 

à época uma referência para todos nós. 

 

Por isso, digo-vos que o projeto que nos traz aqui hoje é quase natural, é quase uma 

inevitabilidade. Os seus intervenientes e os seus promotores só poderão acrescentar 

mais-valia, porque a essência e os conteúdos já cá existem. 

 

  

Considero por isso de grande importância estratégica o apoio à criação de um 

estabelecimento de ensino superior de referência e de excelência vocacionado para o ar e 

o mar, promovendo cursos de grau intermédio, numa vertente profissional de base 

tecnológica, nos sectores referenciados, diferenciador e criativo, que tenha capacidade 



                                                                     
 
 

      
 

geradora e que seja um projeto capaz de congregar vontades e que contribua por esta 

via, para o desenvolvimento não apenas do nosso concelho, mas de toda uma região. 

  

Nesta medida, a instalação de um Pólo universitário em Espinho, nas áreas da 

engenharia aeronáutica e naval, afigura-se como potenciador de diversas sinergias de 

promoção e desenvolvimento local. Atrai investimento, aumentando fluxos demográficos 

e fixando uma nova população e dando-lhe mais competências e saberes, contribuindo 

ainda para o crescimento de negócios e oportunidades para os agentes locais. 

 

O Fórum de Arte e Cultura, infraestrutura de Espinho, localizado na zona urbana, junto 

de um bairro piscatório-operário é um espaço que tem que ter vida, como o determina a 

sua origem. A Câmara Municipal pretende valorizar e potencializar este espaço como foco 

de desenvolvimento da sua área envolvente. 

 

A localização geoestratégica de Espinho é uma vantagem e uma mais-valia para a 

instalação deste Pólo de ensino superior. Tem fáceis e rápidas vias de comunicação 

ferroviárias e rodoviárias e fácil e rápido acesso a um dos mais importantes aeroportos 

do país e da Europa - O Aeroporto Francisco Sá Carneiro. 

 

O projeto de instalação de uma instituição de ensino superior em Espinho, vem assim 

acrescentar mais-valia ao novo plano de investimento e de desenvolvimento económico e 

social da cidade, que prevê um conjunto de investimentos estratégicos nos sectores do 

turismo, da cultura, da requalificação do espaço público, do edificado e da promoção do 

emprego. 

 

O concelho tem que recuperar anos de adormecimento, de falta de vontades e de 

estratégia. E mesmo nos tempos difíceis, temos que ter coragem e ambição para 

desenvolver novos projetos e agarrar novas as oportunidades. 

 

Nos tempos de hoje, as parcerias e a rentabilização de recursos deve ter da nossa parte 

a melhor atenção e o maior cuidado. Estou certo que todos os agentes envolvidos neste 

processo serão fundamentais para o êxito deste projeto. 

 

Tudo faremos, todos os dias, para que esta cidade tenha mais oportunidades, mais 

qualidade de vida. Tudo farei para que seja cada vez melhor viver em Espinho. Para os 

seus habitantes, para quem nos visita ou para quem faz de Espinho uma terra com 

futuro. 

 

Bem-haja a todos, 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 

 

 

 

 

 
(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


