
 

 

Carta aos interessados no CTeSP em Construção e Reabilitação do IPVC 

 

O Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Construção e Reabilitação do 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) é um curso de nível 5 e forma 
profissionais habilitados a planear, acompanhar e coordenar trabalhos de 
construção, manutenção e reabilitação de edifícios e infraestruturas, procurando 
uma otimização dos requisitos técnicos, económicos e ambientais.  

O CTeSP em Construção e Reabilitação tem 2 anos de duração, sendo o último 
semestre inteiramente desenvolvido em estágio, numa das empresas com quem 
temos protocolos. O diploma do curso permite ingressar no mercado do setor da 
construção e reabilitação de edifícios, com capacidade para intervir em obras até 
à classe 4 de alvará. No final do curso, quem pretender também poderá 
continuação os estudos, ingressando por exemplo na Licenciatura em Engenharia 
Civil e do Ambiente do IPVC, onde garantimos 1 ano de equivalências.  

No site do curso é possível consultar mais informações sobre o curso, com 
detalhes sobre o plano de estudo, os diplomas legais e as parcerias com 
empresas: https://www.ipvc.pt/cursos/construcao-e-reabilitacao/ 

Complementarmente, caso tenha curiosidade, pode ainda visitar os nossos 
espaços “Construção e Reabilitação – IPVC” nas redes sociais, onde vamos 
divulgando eventos e notícias sobre o setor.  

Desde que o ensino secundário esteja completo, estará em condições de se 
candidatar a este curso cheio de futuro! Há muitas empresas a procurar 
diplomados deste curso. Caso esteja interessado, fique atento às candidaturas que 
todos os anos se realizam online no portal do IPVC. 

Para mais questões sobre o curso, por favor entre em contacto, pois teremos 
muito gosto em ajudar a esclarecer.  

Votos de muito sucesso! 
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