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BARCELOS
| Redacção | 

A secretária de Estado da Valori-
zação do Interior, Isabel Ferrei-
ra, visitou o Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave (IPCA),
acompanhada pelo presidente da
Câmara Municipal de Barcelos,
Miguel Costa Gomes, e da presi-
dente do IPCA, Maria José Fer-
nandes, tendo a agenda incluído
uma reunião de trabalho e uma
visita aos laboratórios e centros
de investigação.

A presidente do IPCA aprovei-
tou para apresentar o projecto
B-CRIC – Barcelos Collaborati-
ve Reserach and Innovation
Center, um centro colaborativo
com condições adequadas à pro-
moção da investigação e inova-
ção disciplinar e colaborativa,
onde as diferentes entidades que
compõem o ecossistema de
I&D+I contribuem para a cons-
trução de projectos de relevância
nacional e internacional, com
impacto efectivo na sociedade.

Para Maria José Fernandes,
“este centro de investigação é
uma mais-valia na medida em
que junta todas as áreas de in-
vestigação e dá melhores condi-
ções aos investigadores para que
aumente a transferência de tec-
nologia e conhecimento para as
empresas e para a sociedade”.
“É uma necessidade da nossa
instituição que junta 4000 estu-
dantes em várias áreas de inves-
tigação e é importante para per-
ceber a sensibilidade de que são
as nossas necessidades de cres-
cimento sustentado”.

O presidente da Câmara Muni-
cipal de Barcelos mostrou-se sa-
tisfeito com este novo projecto
salientando que “a consolidação
do IPCA na nossa região é muito

importante e, nesse sentido, o
ensino superior e a investigação
científica são estruturantes para
o desenvolvimento da região e
do país”.

A secretária de Estado referiu
que já tinha conhecimento deste
projecto acrescentando que “a
ciência e a presença das institui-
ções de ensino superior é funda-
mental para o desenvolvimento
sócio económico dos territórios
e o IPCA é um exemplo de um
politécnico que cumpre a sua
missão em função da comunida-
de”. “O IPCA tem esta necessi-
dade legítima e, da nossa parte,
haverá empenho para encontrar
instrumentos que permitam con-
cretizar a realização deste proje-
to na sua envolvência, quer em
equipamentos, recursos huma-
nos e formação”.

Isabel Ferreira felicitou ainda o
presidente da câmara pelo apoio
ao instituto e pela relação frutuo-
sa entre o IPCA e o município
com retorno para o território.

Depois da reunião fez-se ainda
uma visita aos laboratórios dos
centros de investigação em inte-
ligência artificial, de contabili-
dade, fiscalidade e design.

Município 
reafirma 
apoio ao IPCA
SECRETÁRIA DE ESTADO da Valorização do
Interior visitou instalações do IPCA. Presidente da
autarquia de Barcelos confirmou apoio ao IPCA.
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“O município está disponível
para apoiar a concretização
deste projecto fundamental
e estruturante, quer para
Barcelos quer para 
a economia, mas a sua
concretização da parte 
do município tem limitações
e por isso apelo ao Governo
para que também o apoie.”

Miguel Costa Gomes
Presidente CM Barcelos


