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INOVAÇÃO M-Factory Lab “revoluciona” a formação

IPCA tem laboratório
único no país
Olga Costa
Foto: DR

Está a funcionar desde 3
de Março e já foi apeli-
dado de fábrica e oficina
do futuro. Referimo-nos
ao Mechatronics Factory
Lab (M-Factory Lab), um
laboratório industrial que
oferece as melhores con-
dições para a formação
em contexto prático, nas
áreas da mecatrónica,
mecânica, robótica, ma-
quinação e gestão indus-
trial. É um espaço pionei-
ro no país, que coloca os
estudantes do IPCA na
vanguarda da formação
ligada ao mundo auto-
móvel.
O edifício, que está a fun-
cionar no Campus do
IPCA através da Escola
Superior de Tecnologia, é
a mais recente conquista
do politécnico e prome-
te revolucionar a forma-
ção naquelas áreas.
“Isto é a fábrica do futu-
ro, com tecnologia mui-
to avançada. É uma ofi-
cina automóvel que está
perfeitamente adaptada
para as novas vertentes
de diagnósticos em auto-
móveis híbridos, eléctri-
cos, mas também nos
convencionais”, desta-
cou ao Barcelos Popular
o responsável pelo labo-
ratório, Filipe Chaves.
Trata-se de um equipa-
mento dividido em dois
pisos – o térreo é desti-

nado às oficinas de tra-
balho e o primeiro andar
está equipado e destina-
se ao ensino teórico-prá-
tico, com uma sala de
aula devidamente equi-
pada e com vista pano-
râmica sobre as oficinas
– que “dá suporte maio-
ritariamente a cursos téc-
nicos superiores profissi-
onais”, com o objectivo
de “permitir que os estu-
dantes tenham um con-
tacto prévio com as mais
avançadas tecnologias
existentes no mercado de
trabalho”. Isto irá permi-
tir que os alunos, quan-
do chegarem ao estágio,
se encontrem o melhor
preparados possível para
o desafio da vida activa.
É por esta razão, acres-
centa Filipe Chaves, que
“99% dos estudantes são
convidados a trabalhar
nas empresas da região”.

Existem também casos
de estudantes que ficam
a trabalhar no estrangei-
ro na área da maquina-
ção. “Isto é o espelho do
sucesso daquilo que fa-
zemos nesta área. Temos
tecnologia de ponta ao
serviço dos nossos estu-
dantes”, afirmou o res-
ponsável, explicando que
o investimento feito está
perfeitamente enquadra-
do na região, ou não fos-
se Barcelos uma cidade
“fortemente industriali-
zada”, com várias empre-
sas relacionadas ao mun-
do automóvel.
O M-Factory Lab é inspi-
rado no Factory 2050 –
AMRC – Advanced Ma-
nufacturing Research
Center, uma fábrica de
última geração do Reino
Unido ligada à investiga-
ção de materiais – e tam-
bém nas “tendências das

oficinas inteligentes no
sector automóvel”. É um
laboratório de maquina-
ção avançada e equipa-
do com a mais recente
tecnologia da Bosch.
Para a presidente do
IPCA, Maria José Fernan-
des, a conclusão do labo-
ratório prova, mais uma
vez, que o IPCA está na
vanguarda da tecnolo-
gia: “É um projecto que
serve em especial os es-
tudantes dos Cursos Téc-
nicos Superiores Profissi-
onais e dos Cursos de Li-
cenciaturas. É a pensar
nos nossos estudantes, a
quem devemos as me-
lhores condições de estu-
do, que todos os dias
queremos fazer mais e
melhor”.
No M-Factor Lab foram
investidos cerca de 800
mil euros. Não houve
derrapagem orçamental.


