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“Há mais vida para além da pandemia”
IPCA Ministros visitaram instalações e viram muita investigação

Vera Lopes
Foto: DR

O Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Su-
perior, Manuel Heitor, e a
Ministra da Coesão Terri-
torial, Ana Abrunhosa, vi-
sitaram as Unidades de
Investigação do Instituto
Politécnico do Cávado e
do Ave, no Campus de
Barcelos, sexta-feira, dia
17.
A comitiva chegou à ci-
dade do Galo pelas 11h
e visitou as instalações da
Escola Superior de Tecno-
logia, nomeadamente o
Centro de Investigação e
Desenvolvimento, onde
foram apresentados al-
guns trabalhos de inves-
tigação no âmbito da in-
teligência artificial desen-
volvidos no IPCA, por alu-
nos doutorados em En-
genharia Biomédica. Foi
o caso de Bruno Oliveira,
que está a desenvolver
um projecto focado no
tratamento de varizes a
laser, mas diferente do
habitual. “Hoje em dia o
mau uso do laser é o

maior causador de efei-
tos secundários e da re-
dução da eficácia e segu-
rança do tratamento e
por isso, o meu projecto
foca-se em combinar a
inteligência artificial para
a detecção automática
das doenças patológicas
e assim fazer um diag-
nóstico específico para
cada paciente e dar essa
informação ao médico,
através de um robô”.

Já Helena Torres está a
desenvolver um projecto
relativo à criação de mé-
todos automáticos para
diagnóstico e tratamen-
to de uma deformação
que ocorre na cabeça dos
bebés. A investigadora
realça ainda o papel im-
portante do IPCA na evo-
lução da cidade de Bar-
celos e as boas instala-
ções do campus: “aqui
temos todo o equipa-

mento que precisamos
para desenvolver o nos-
so projecto, temos con-
dições muito boas em ter-
mos de laboratórios e
equipamentos”.
Por volta das 12h seguiu-
se uma reunião no audi-
tório Engº António Tava-
res onde foi discutido “O
Papel do IPCA na Trans-
formação da Região”.
Esteve presente na con-
ferência a Presidente do

IPCA, Maria José Fernan-
des; o Presidente da
CCDR-N, António Cunha;
o Presidente da Câmara
Municipal de Barcelos,
Miguel Costa Gomes; o
Presidente da Câmara
Municipal de Guimarães,
Domingos Bragança; o
Presidente da Câmara
Municipal de Vila Nova
de Famalicão, Paulo Cu-
nha; o Presidente da Câ-
mara Municipal de Espo-
sende, Benjamim Pereira
e os dirigentes do IPCA.
Durante o almoço ocor-
reu ainda um encontro
dos Ministros presentes
com os Investigadores do
IPCA sob o tema “Diálo-
gos de Política Científi-
ca”, com a presença da
Secretária de Estado da
Valorização do Interior,
Isabel Ferreira. Nesse en-
contro marcaram presen-
ça ainda a coordenadora
do Centro de Investiga-
ção em Contabilidade e
Fiscalidade (CICF), Sónia
Monteiro;o coordenador
do Laboratório de Inteli-
gência Artificial Aplicada
(2Ai), João Vilaça e a co-
ordenadora do Instituto

de Investigação em De-
sign, Media e Cultura
(ID+), Paula Tavares, as-
sim como investigadores
e estudantes de Doutora-
mento nessas áreas.
Da parte da tarde, antes
de terminar o roteiro,
Manuel Heitor visitou
ainda as instalações da
empresa Valérius, sedia-
da em Barcelos.
O Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Su-
perior referiu que foi um
gosto estar em Barcelos
novamente e que, com a
actual situação pandémi-
ca tem sido um ano difí-
cil, mas entusiasmante,
“temos de pensar que há
mais vida para além da
pandemia e que essa vida
e esse futuro constroem-
se hoje,por isso é um gos-
to estar aqui a dar, mais
uma vez, um contribu-
to”. A Presidente do
IPCA, Maria José Fernan-
des, agradeceu a presen-
ça de todos no roteiro
pelas cidades onde o ins-
tituto está sediado, refe-
rindo a importância des-
tas iniciativas para o des-
taque da instituição.


