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BARCELOS
| Redacção | 

As novas instalações da Escola
Superior de Tecnologia e da Bi-
blioteca do IPCA abrirão portas
no seu campus de Barcelos já no
próximo ano, indicou ontem
fonte do instituto politécnico.

Os acessos, quer por via pedo-
nal, quer pela via carral que se
encontra quase pronta, tornam o
campus do IPCA ainda mais am-
plo e mais aberto à comunidade. 

Os espaços verdes, seguros e
monitorizados, estão a crescer e
a mobilidade sustentável come-
ça a ganhar dimensão com a ci-
clovia e a futura promoção do
uso de bicicletas através do pro-
jecto U-Bike.

A construção de um Pavilhão
Multiusos vai proporcionar a
prática frequente de desporto no
campus assim como o desenvol-
vimento de actividades laborais
e lúdicas.

Desta construção, destaque

ainda para a promoção da efi-
ciência energética por sistema
fotovoltaico, e consequente me-

lhoria de eficiência energética
dos edifícios ao nível da climati-
zação e iluminação, que consti-

tuem o espaço seguro e respon-
sável.

O campus do IPCA assenta em

três linhas direccionais: Campus
Verde, Campus Saudável e
Campus Seguro. 

Para além da reconstrução do
campus do IPCA, destaque para
as novas instalações da Escola
Superior de Design, no centro da
cidade de Barcelos, e ainda para
a construção da Escola-Hotel
(Escola Superior de Hotelaria e
Turismo) que vai ficar situada
no concelho de Guimarães, num
edifício histórico - aumentando,
assim também, a oferta formati-
va de nível superior que o IPCA
disponibiliza.

IPCA com novas instalações e campus seguro
O CAMPUS DO IPCA está a receber várias obras de melhoramento, que têm o objectivo de o torna mais verde, mais seguro e mais
saudável. Já no próximo ano abrirão também portas as novas instalações da Escola Superior de Tecnologia e da Biblioteca.

DR

Campus do IPCA está a ser melhorado com mais espaços verdes e novas infraestruturas

lll
Os espaços verdes, seguros e
monitorizados, estão a
crescer e a mobilidade
sustentável começa a
ganhar dimensão com a
ciclovia e a futura promoção
do uso de bicicletas através
do projecto U-Bike.



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,82 x 4,22 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 71956791 28-10-2017

Publicidade

RO
SA

 S
AN

TO
S

Publicidade

Publicidade

PERNA 
C/COSTA

—2,99€/Kg

POUPE
METADE
DO VALOR

20% 
OU MAIS

INTEIRO
—1,98€/Kg

����������	
����������������	��
������������


 
 

 
 

Kg
€58

,1

OU MAIS
20%0%

A granel
EM TODO O FRAN 

 

NGO

Kg
€48

,1

Correio
SÁBADO 28 OUTUBRO 2017 | Director PAULO MONTEIRO | Ano LXXX Série VI N.º 10530        DIÁRIO € 0.85 IVA Inc.

do Minho.pt

CULTURA
GUIMARÃES JAZZ

CELEBRA 100 ANOS 
DE DISCOS

Pág. 14

TRANSPORTES
TUB alerta 
pré-aviso de greve
para 14 dias
no próximo ano
Baptista da Costa assume que é
“incomportável” o elevado número de
greves que a STAL convoca para a empresa.
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