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 rita cunha

O
Instituto Politécni-

co do Cávado e do 

Ave (IPCA) está a re-

qualificar um edi-

fício antigo junto às suas 

atuais instalações em Bra-

ga (perto do Altice Forum 

Braga) onde ficará ins-

tala-da a sede da Escola 

Técnica Superior Profis-

sional, a unidade orgâni-

ca responsável pelos cur-

sos técnicos superiores 

profissionais. 

Com esta obra, que de-

verá ficar concluída em fe-

vereiro do próximo ano, 

o Instituto irá «aumentar 

e diversificar a sua ofer-

ta educativa na cidade de 

Braga». «Com o aumen-

to do número de salas e 

de espaços laboratoriais, 

aumentará o número de 

estudantes e possibilita a 

oferta educativa em regi-

me pós-laboral. Com es-

te espaço requalificado o 

IPCA pode oferecer nes-

te espaço, para além dos 

cursos técnicos superio-

res profissionais, cursos 

breves, pós-graduações, 

seminários entre outros 

que respondam às neces-

sidades das pessoas e do 

tecido empresarial da re-

gião», explica fonte do IP-

CA em resposta ao Diário 

do Minho.

Segundo aquela fon-

te, esta obra foi motiva-

da pela necessidade de 

obras que permitissem 

adaptar o edifício, com 

mais de 20 anos, às atuais 

necessidades e exigências 

construtivas. Desta forma, 

o projeto de requalifica-

ção contempla, para além 

do aumento dos espaços 

formativos, vidros e re-

vestimento exterior pa-

ra o adequar à melhoria 

em termos de eficiência 

energética, uma remode-

lação total das instalações 

elétricas, de AVAC (aque-

cimento, ventilação e ar 

condicionado), de insono-

rização e de acessibilida-

de, entre outros, num va-

lor superior a 1,3 milhões 

de euros. 

De resto, a obra prevê 

a construção de várias sa-

las de aula, de um auditó-

rio e três laboratórios to-

talmente equipados para 

os cursos de Energia, Te-

lecomunicações e Domó-

tica, Sistemas Eletróni-

cos e de Computadores 

e Eletrónica, Automação 

e Comando. 

Para além disso, foi 

ainda possível proceder 

a uma ampliação do edi-

fício ao nível do número 

de salas disponíveis, bem 

como criar gabinetes para 

As obras já arrancaram e deverão ficar concluídas em fevereiro do próximo ano

docentes, serviços admi-

nistrativos, uma biblioteca 

moderna e uma zona de 

bar e refeitório adequa-

dos à comunidade aca-

démica que frequentará 

estas instalações. O edifí-

cio terá espaços técnicos 

equipados com «os mais 

modernos equipamentos 

que proporcionarão aos 

cerca de mil estudantes 

uma aprendizagem mui-

to próxima do ambiente 

empresarial», sublinha a 

mesma fonte.

O investimento na re-

qualificação e em equi-

pamentos será superior a 

1.3 milhões de euros, sen-

do que, para a eficiência 

energética (revestimentos, 

vidros, central de produ-

ção de energia fotovoltai-

ca, AVAC), o valor é de 508 

mil euros financiado em 

50% (254 mil euros) pelo 

POSEUR (Programa Ope-

racional de Sustentabili-

dade e Eficiência no Uso 

de Recursos), de forma 

a tornar o edifício mais 

eficiente.

Recorde-se que, em 

2014, o IPCA arrancou 

com a oferta de cursos 

TeSP´s e instalou-se na 

cidade de Braga (até en-

tão apenas possuía o polo 

de Barcelos e, mais tarde, 

abriu outros dois, concre-

tamente em Guimarães e 

Vila Nova de Famalicão). 

Com a consolidação da 

oferta educativa em Braga, 

passou a existir a necessi-

dade de instalações pró-

prias pelo que, em 2018, 

foi adquirido o referido 

edifício por 1.150 mil eu-

ros «provenientes de re-

ceitas próprias». 

Em 2019, o Governo 

aprovou a 5.ª Escola do 

IPCA, designada de Esco-

la Técnica Superior Pro-

fissional (ETESP ), com 

sede em Braga, especi-

ficamente destinada aos 

cursos técnicos superio-

res profissionais para res-

ponder às necessidades 

da região.

Para este ano letivo 

(2020/2021), o IPCA dis-

ponibiliza mais de mil va-

gas para ingressar em 14 

cursos de licenciatura dis-

tribuídos pelas quatro es-

colas. A estas vagas jun-

tam-se ainda as cerca de 

900 vagas para ingresso 

nos cursos técnicos supe-

riores profissionais. 

Entretanto, o IPCA 

criou o Gabinete de Aces-

so ao Ensino Superior, 

aberto de 7 a 21 de agosto 

com o objetivo de apoiar 

as candidaturas a todo o 

sistema de Ensino Supe-

rior, e as candidaturas aos 

concursos locais.

IPCA requalifica edifício em Braga
para aumentar e diversificar a oferta formativa

espaço vai albergar a sede da escola técnica superior profissional
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Braga O edifício terá espaços 
técnicos equipados 
com os mais modernos 
equipamentos.

O projeto de requalificação 
contempla, para além do aumento 
dos espaços formativos, obras que 
irão dotar o edifício de melhores 
indicadores de eficiência energética 
e acessibilidade, num valor que 
ascende 1,3 milhões de euros.
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Peregrinos de S. Bento incentivados 
a lutar por trabalho  dignificante

RELIGIÃO  P.16-17

Senhora d’Agonia 
celebrada 
em missa campal 
para 800 pessoas

Presidente
de Terras de Bouro
pede ligação 
do vale do Homem 
à autoestrada

Futebol nacional
arranca dia 20 
de setembro

REGIÃO P.13

REGIÃO P.08

Gestão 
do Centro 
Histórico 
de Braga
privilegia
património

DESPORTO P.21

BRAGA P.05
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