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Politécnico do Cávado e Ave aposta no ambiente

O 
Instituto Politécni-
co do Cávado e do 
Ave (IPCA) deverá 
inaugurar no próxi-

mo ano as novas instala-
ções da Escola Superior de 
Tecnologia e da Bibliote-
ca, no Campus de Barce-
los. A instituição de ensi-
no superior antecipa que 
os dois novos equipamen-
tos vão contribuir para a 
afirmação de uma polí-
tica de sustentabilidade 
e eficiência energética, 
que não está desligada das 
«preocupações no cam-
po da responsabilidade 
intergeracional».

Trata-se de uma res-
ponsabilidade «vocacio-
nada para a proteção do 
ambiente e para a pro-
moção de estilos de vida 
saudáveis», afirma fon-
te da instituição sediada 
em Barcelos. Acrescenta 
a fonte que «a política do 
Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave assen-

ta num Campus amigo 
de todos, sem esquecer 
os que têm necessidades 
especiais, designadamen-
te com a inexistência de 
barreiras arquitetónicas».

«Os acessos, quer por 
via pedonal quer pela via 
automóvel, que se encon-
tra quase pronta, tornam 
o Campus ainda mais am-
plo e mais aberto à comu-

nidade. Os espaços verdes, 
seguros e monitorizados, 
estão a crescer e a mobili-
dade sustentável começa 
a ganhar dimensão com 
a ciclovia e a futura pro-
moção do uso de bicicletas 
através do projeto U-Bike. 
A construção de um pavi-
lhão multiusos vai propor-
cionar a prática frequente 
de desporto no Campus, 

assim como o desenvol-
vimento de atividades la-
borais e lúdicas», salien-
tou a mesma fonte.

As construções a inau-
gurar durante o próximo 
ano são também orien-
tadas para a «promoção 
da eficiência energética 
por sistema fotovoltaico e 
consequente melhoria de 
eficiência energética dos 

dois novos equipamentos para inaugurar no próximo ano

e não docentes, nas me-
lhores condições possíveis 
à promoção da saúde hu-
mana; e Campus Seguro, 
nos termos do qual se pre-
tende prover no Campus 
condições de segurança e 
monitorização que per-

mitirão a utiliza-
ção dos espaços 

com à vonta-
de, a qual-
quer hora 
do dia ou 
da noite»,
v i n c a  a 

fonte.
Para além 

da reconstrução 
do Campus, o insti-

tuto destaca ainda as no-
vas instalações da Escola 
Superior de Design, no 
centro da cidade de Bar-
celos, e da construção da 
Escola-Hotel (Escola Su-
perior de Hotelaria e Tu-
rismo), que vai ficar situa-
da no centro histórico de 
Guimarães.
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Politécnico do Cávado e Ave aposta num Campis Verde, saudável e seguro 

edifícios ao nível da cli-
matização e iluminação, 
que constituem um Cam-
pus seguro e responsável».

«Nesse contexto, o 
Campus do IPCA assenta 
em três linhas direcionais: 
Campus Verde, que am-
biciona deixar uma 
pegada ecoló-
gica, através 
da criação 
de insta-
lações eco-
-friendly, 
em que o 
consumo 
de energias 
fósseis e esgo-
táveis seja reduzi-
do ao mínimo e em que 
sejam preservadas as ca-
raterísticas naturais do 
ecossistema envolvente; 
Campus Saudável, que 
aspira a ambientes de 
trabalho saudáveis, com 
condições propícias ao 
exercício das diversas ati-
vidades laborais, docentes 

Escola de 
Tecnologia  

deverá mudar 
para novas 
instalações

em 2018.


