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INVESTIGAÇÃO Novo espaço

IPCA “é exemplo”
Olga Costa
Foto: DR

A Secretária de Estado da
Valorização do Interior,
Isabel Ferreira, visitou o
IPCA, na passada quinta-
feira, dia 2 Julho, e ficou
a conhecer em mais de-
talhe o mais recente pro-
jecto do Politécnico. Tra-
ta-se do B-CRIC – Barce-
los Collaborative Resera-
ch and Innovation Center.
A presidente do IPCA,
Maria José Fernandes, re-
feriu-se ao equipamento
como uma vantagem no
mercado: “Este centro de
investigação é uma mais-
valia na medida em que
junta todas as áreas de
investigação e dá melho-
res condições aos inves-
tigadores para que au-
mente a transferência de
tecnologia e conheci-
mento para as empresas
e para a sociedade.” Por
seu turno, Isabel Ferreira,
que já tinha alguma in-
formação sobre o projec-
to, fez questão de salien-
tar que “a ciência e a pre-

sença das instituições de
ensino superior é funda-
mental para o desenvol-
vimento sócio-económi-
co dos territórios e o IPCA
é um exemplo de um po-
litécnico que cumpre a
sua missão em função da
comunidade. O IPCA tem
esta necessidade legítima
e da nossa parte haverá
empenho para encontrar
instrumentos que permi-
tam concretizar a realiza-
ção deste projecto na sua
envolvência, quer em
equipamentos, recursos
humanos e formação”.
Aproveitando a presença
da secretária de Estado,

o presidente da Câmara
destacou o papel impor-
tante do IPCA na região:
“O ensino superior e a
investigação científica são
estruturantes para o de-
senvolvimento da região
e do país. O Município
está disponível para apoi-
ar a concretização deste
projecto fundamental e
estruturante, quer para
Barcelos quer para a eco-
nomia, mas a sua concre-
tização da parte do mu-
nicípio tem limitações e
por isso apelo ao Gover-
no para que também o
apoie”, rematou Miguel
Costa Gomes.


