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Campus 
de Barcelos 
vai ter 
laboratório 
e multiusos 

Câmara compra terreno 
para ampliar o IPCA 

INFRAESTRUTURAS O Muni-
cípio de Barcelos vai adquirir 
um terreno com 33 200 me-
tros quadrados para a am-
pliação do campus do Insti-
tuto Politécnico do Cávado e 
Ave (IPCA), visando a cons-
trução de um laboratório co-
laborativo e um pavilhão 
multiusos. 

Segundo uma proposta 
aprovada em reunião do exe-
cutivo e que agora terá de ser 
ratificada pela Assembleia 
Municipal, a aquisição do 
imóvel terá de ser "por um 
valor não superior a dois mi-
lhões de euros". 

O terreno situa-se na Quin-
ta do Patarro e vai permitir 
"ampliar e concretizar em 
pleno" o campus do IPCA, tal 
como está previsto na sua 
missão de participação no 
desenvolvimento económi-
co e social do concelho de 
Barcelos e da região. 

A disponibilização deste 
espaço permite ao IPCA de-
senvolver a sua atividade de 
ensino e de investigação no 
contexto atual do desenvol-
vimento tecnológico, "que 
exige uma parceria entre os 
centros de conhecimento e 
de ciência, como é o IPCA, as 
empresas e os trabalhadores, 
tendo em vista melhor qua-
lificação e emprego". 

ESPAÇO PARA EVENTOS 

O laboratório criativo vai al-
bergar o Centro de Investiga-
ção em Contabilidade e Fis-
calidade, o 2Ai (Applied Ar-
tificial Intelligence Labora-
tory) e o ID+ (Instituto de In-
vestigação em Design, Me-
dia e Cultura), todas com fi-
nanciamento já aprovado e 
atribuído, no valor de um 
milhão de euros. 

Por outro lado, a constru-
ção de um espaço multiusos 
pretende dotar Barcelos de 
uma infraestrutura "de 
grandes dimensões" que 
permita a realização de con-
gressos e convenções, mos-
tras e feiras temáticas, festi-
vais e concertos, seminários 
e conferências e atividades 
culturais e desportivas.• 


