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BARCELOS
| Redacção | 

O Instituto Politécnico do Cáva-
do e do Ave tem, a partir de hoje,
um portal electrónico que con-
centra numa única plataforma os
acessos aos vários serviços da
instituição.

Acessível através da ligação
portal.ipca.pt, o sistema permite
aos estudantes acederem a domí-
nios como o Moodle, webmail,
SIGA, catálogo da biblioteca,
bem como a todo um conjunto
de serviços de apoio social, no-
meadamente a aquisição de se-

nhas de refeição nas cantinas,
candidatura a bolsa de colabora-
dores, requisição de bicicletas e
a consulta de oferta de aloja-
mento privado, entre outros. 

Maria José Fernandes, presi-
dente do IPCA, referiu que “este
sistema de gestão digital basea-
do nas Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação vem permi-
tir, entre outras valências, me-
lhorar as experiências do estu-
dante no contacto com a institui-
ção e aumentar a eficiência e
eficácia do funcionamento dos
serviços”.  Para a presidente do
IPCA, “a criação do Portal IPCA

enquadra-se numa estratégia
alargada de desenvolvimento de
um IPCA verde e digital, sendo
que os serviços que agora são
disponibilizados representam
apenas uma pequena parte de
um projecto mais ambicioso de
digitalização, desmaterialização
e reengenharia de processos”.

O administrador do IPCA,
Diogo Moreira.  acrescentou que
“no dia-a-dia da instituição, o
mesmo sucede com os funcioná-
rios e docentes do IPCA, que
passam a ter a vida facilitada ao
poderem aceder a um conjunto
de serviços que são disponibili-

zados em função do perfil que
apresentam”.

O portal é financiado pelo sis-
tema de apoio à transformação
digital da Administração Pública
(SAMA2020).

Estima-se que cerca de nove
mil pessoas sejam anualmente
servidas por este portal, embora
a abrangência do projecto se

alargue, de forma indirecta, a ní-
vel nacional e internacional de-
vido à facilidade do acesso à po-
pulação em geral da informação
e dos serviços online.  

Está já programada a introdu-
ção de novos serviços de acordo
com as necessidades relatadas
por estudantes, professores e
funcionários. 

Portal facilita acessos 
a vários serviços do IPCA
SISTEMA permite aceder de forma mais facilitada a serviços como 
a aquisição de senhas das cantinas, candidaturas a bolsa de colaboradores 
ou requisição de bicicletas e consulta de alojamento.
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Vários serviços estão concentrados no portal.ipca. pt


