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IPCA quer aumentar e continuar 
a crescer na investigação e inovação

 rui de lemos

A 
recente aquisição 

pela Câmara de 

Barcelos de mais de 

3 hectares de ter-

renos contíguos ao cam-

pus do IPCA, na Quinta 

do Patarro, vai permitir 

o seu alargamento para 

mais de 10 hectares. Es-

te expressivo crescimen-

to terá na investigação e 

inovação tecnológica a 

principal aposta estraté-

gica da instituição.     

«A nossa estratégia é 

aumentar e continuar a 

crescer na investigação, 

O Instituto Politécnico do Cávado e do 
Ave (IPCA) quer, nos próximos anos, 
aumentar e continuar a crescer na 
investigação, inovação e transferência 
de tecnologia. A aposta estratégica passa 
pelo crescimento do campus de Barcelos 
e das áreas da Escola Superior de 
Tecnologia, que ontem celebrou 17 anos 
de vida.

inovação e transferência 

de tecnologia, nomeada-

mente nas áreas da Esco-

la Superior de Tecnologia 

(EST) e do plano estra-

tégico do seu centro de 

investigação», apontou a 

presidente do IPCA, Ma-

ria José Fernandes, on-

tem, na sessão comemo-

rativa dos 17 anos da EST. 

Consciente desta apos-

ta, o IPCA «viu aprova-

do, muito recentemente, 

o estudo prévio que dará 

corpo ao CRIC - Collabo-

rative Research and Inno-

vation Center», valorizou 

a responsável. 

Aquele novo centro co-

laborativo vai nascer na 

nova área do campus e é 

um espaço autónomo e 

com condições adequa-

das à promoção da inves-

tigação e inovação multi-

disciplinar e colaborativa, 

onde as diferentes entida-

des que compõem o ecos-

sistema de I&D+i contri-

buem para a construção 

de projetos de relevância 

nacional e internacional. 

Para as obras de cres-

cimento do campus está 

também prevista «uma 

área de 1.700 metros qua-

drados para o 2Ai (Applied 

Artifical Intelligence La-

boratory)», revelou Maria 

José Fernandes. O 2Ai pre-

tende contribuir cientifi-

camente para o aumento 

do conhecimento e in-

formação dos sistemas e 

interação entre robôs e 

humanos. 

A sessão comemorativa 

dos 17 anos da Escola Su-

perior de Tecnologia do 

IPCA, que pela primeira 

vez contou com as pre-

senças da presidente da 

Fundação para a Ciência 

e Tecnologia (FCT), He-

lena Pereira, e da presi-

dente da Agência Nacio-

nal da Inovação, Joana 

Mendonça, serviu mes-

mo para mostrar as pri-

meiras imagens daquilo 

que serão as futuras insta-

lações do CRIC e do 2Ai. 

«Isto consolidará tudo o 

que o IPCA pretende pa-

ra os próximos anos», re-

sumiu Maria José Fernan-

des, contabilizando que 

o investimento em 

novas infra-estru-

turas, laboratórios 

e equipamentos 

a realizar nos 

próximos qua-

tro anos ascen-

de a mais de 10 

milhões de euros. 

A EST começou, 

em outubro de 2004, 

com cerca de 240 alu-

nos, num curso de licen-

ciatura, que funcionava 

em Arcozelo, «em insta-

lações adaptadas de ga-

ragens e armazéns em 

fundos de prédios». Hoje, 

«possui quase 1.100 alu-

nos, cerca de 70 docen-

tes, 11 cursos, 5 licencia-

turas, 4 mestrados e duas 

pós-graduações», sendo 

a segunda maior escola 

em formação pós-gra-

duada do IPCA, assina-

lou e celebrou o diretor  

Vítor Carvalho. O diri-

gente da escola anunciou 

também que, no próximo 

ano letivo, vai aumentar 

a oferta formativa, com 

a recente acreditação de 

dois novos mestrados em 

Engenharia e Gestão In-

dustrial e Inteligência Ar-

tificial Aplicada, bem co-

mo o «primeiro curso de 

doutoramento em Portu-

gal e na Península Ibéri-

ca na área de desenvolvi-

mento de jogos digitais».

O presidente da Câmara de Barcelos garantiu, on-

tem, que a nova Escola de Design do IPCA «vai mes-

mo ser uma realidade» muito em breve. Miguel Cos-

ta Gomes anunciou que «a obra já foi adjudicada por 

1,2 milhões de euros», num concurso que foi reaber-

to quatro vezes por falta de concorrentes. 

O avanço daquela obra «apenas aguarda pelo visto 

do Tribunal de Contas», revelou o autarca, acrescen-

tando que o valor inicialmente disponível de 600 mil 

euros teve que ser aumentado, acabando a Câmara de 

Barcelos por assumir «o pagamento de 800 mil euros» 

para viabilizar a construção do projeto.

OBRA DA NOVA ESCOLA DE DESIGN DO IPCA 
AVANÇA FINALMENTE MUITO EM BREVE

investimento de mais de 10 milhões nos próximos anos

Escola Superior de Tecnologia do IPCA celebrou ontem 17 anos de sucessos
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IPCA quer continuar a crescer 
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desportodesporto   P.24-25   P.24-25

N
u

n
o

 C
e

rq
u

e
ir

a
D

M

regiãoregião   P.12   P.12

regiãoregião   P.13   P.13

253300460

um grupo de confiança!

50 anos
a construir 
a diferença!

www.sataqueiro.pt

bragabraga   P.04   P.04

FestivalFestival
de Jardins de Jardins 
de Pontede Ponte
de Limade Lima
falafala
das religiõesdas religiões

Viana homenageou campeõesViana homenageou campeões


