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IPCA lança plataforma 
dos Serviços de Ação Social

O 
Instituto Politéc-

nico do Cávado e 

do Ave (IPCA) ini-

ciou o  ano letivo 

2020/2021 com a arran-

que do SASocial, uma 

plataforma informática 

inovadora que disponi-

biliza o acesso a servi-

ços digitais no âmbito da 

atuação dos Serviços de 

Ação Social (SAS), anun-

ciou ontem a institução.

Com esta plataforma, 

os Serviços de Ação So-

cial do IPCA pretendem 

«melhorar de forma sig-

nificativa a qualidade dos 

serviços prestados aos 

estudantes, através da 

disponibilização de um 

acesso rápido e fácil a 

serviços como: a compra 

de refeições para as can-

tinas, inscrição na bol-

D
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#  acesso a serviços digitais

sa de colaboradores, ou 

a candidatura às bicicle-

tas “Cabi”, entre outros».

A disponibilização 

desta nova ferramenta 

os SAS têm ainda como 

objetivo «aumentar a efi-

ciência e eficácia da sua 

atuação, tirando partido 

das melhorias que es-

ta plataforma introduz 

ao nível da desburocra-

tização, simplificação e 

a desmaterialização dos 

processos, bem como, 

esperam ainda melho-

rar a capacidade de co-

municação com os alu-

nos, através da utilização 

de recursos como o cir-

cuito “IPCA Digital TV” 

e da integração do servi-

ço de comunicação com 

os dispositivos móveis».

A plataforma SASocial 

pode ser acedida através 

de dispositivos com aces-

so à internet emhttps://

portal.sas.ipca.pt e através 

dos quiosques multimé-

dia interativos distribuí-

dos na cantina do Cam-

pus e na zona de acesso 

aos Serviços Académicos. 

Brevemente estará dis-

ponível a versão mobile.

A comunicação de 

conteúdos digitais está 

assegurada por uma rede 

de 13 TVs e 2 vídeo walls, 

distribuídos pelos edi-

fícios do Campus e dos 

Polos. O objetivo destes 

passa por criar uma rede 

de comunicação moder-

na, com capacidade para 

direcionar a comunica-

ção em função do perfil 

dos utilizadores existen-

te em cada espaço.


