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IPCA vai ter novas residências 
para estudantes até 2024

politécnico assegura financiamento de 5,5 milhões

O
Instituto Politécni-

co do Cávado e do 

Ave (IPCA) viu apro-

vadas duas candida-

turas que tinha apresenta-

do para financiamento de 

duas residências de estu-

dantes em Barcelos. Com 

a aprovação, a instituição 

vai beneficiar de um fi-

nanciamento de 5,5 mi-

lhões de euros e anuncia 

a oferta de 195 camas para 

os seus alunos em 2024.  

De acordo com infor-

mação avançada pelo IP-

CA, aquelas duas candida-

turas foram aprovadas no 

âmbito do Plano Nacio-

nal para o Alojamento no 

Ensino Superior (PNAES), 

financiado pelo Programa 

de Recuperação e Resi-

liência (PRR), e irão bene-

ficiar de um financiamen-

to no montante de cerca 

de 5,5 milhões de euros, 

a executar até 2024, pa-

ra um investimento total 

de cerca de 6,6 milhões 

de euros.

 Em comunicado, a ins-

tituição concretiza que 

uma candidatura des-

tina-se à construção de 

uma residência e estará 

integrada no complexo 

B-CRIC, que contará tam-

bém com um edifício de-

dicado à investigação e 

inovação e um auditório. 

O conjunto do edificado 

ficará localizado numa 

área adjacente aos atuais 

limites do Campus do IP-

CA em Barcelos. Esta no-

va residência de estudan-

tes, com uma área bruta 

de 2.985,36 m2, terá uma 

capacidade de 133 camas, 

com conclusão prevista 

até 2024.

 Recorde-se que o  

B-CRIC (Barcelos Colla-

borative Research and In-

novation Center) vai sur-

gir no terreno, adquirido 

pelo Município de Barce-

los, onde serão edificados, 

entre outros equipamen-

tos, espaços dedicados à 

investigação, valorização 

e transferência de tecno-

logia. O complexo conta-

rá ainda com uma nova 

residência universitária, 

um auditório com 500 

lugares, gabinetes admi-

nistrativos e um espaço 

de restauração.

Ainda segundo a mes-

ma fonte, a segunda can-

didatura destina-se à aqui-

sição de um edifício já 

existente nas imediações 

do Campus do IPCA e res-

petiva adaptação para res-

ponder às exigências de 

instalação e funcionamen-

to dos alojamentos pa-

ra estudantes do ensino 

superior. Esta residência 

terá capacidade para 62 

camas a disponibilizar já 

em 2023.

Aspeto da nova residência para estudantes que vai nascer no complexo B-CRIC do IPCA

D
M

Citada em comunica-

do, a presidente do Ins-

tituto Politécnico do Cá-

vado e do Ave, Maria José 

Fernandes, afirma que a 

aprovação daquelas can-

didaturas «é um passo 

muito importante para 

o IPCA, respondendo a 

uma necessidade senti-

da há muito tempo, des-

de a sua entrada em fun-

cionamento, em 1996, de 

disponibilizar alojamen-

to aos nossos estudantes 

em condições de preço 

e conforto compatíveis 

com as suas capacidades 

económico-financeiras».

 Ainda segundo a prin-

cipal responsável pe-

lo Instituto Politécnico 

com sede em Barcelos, 

desta forma, «o IPCA irá 

contribuir de uma for-

ma ainda mais expres-

siva para a efetiva igual-

dade de oportunidades 

no acesso ao ensino su-

perior e à sociedade do 

conhecimento, respon-

dendo mais eficazmen-

te às necessidades e ex-

pectativas dos estudantes 

e das famílias».

Uma residência vai estar 
integrada no complexo B-CRIC, 
com capacidade para 133 camas, 
enquanto a outra nascerá num 
edifício existente nas imediações do 
campus de Barcelos já em 2023.



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,11 x 5,72 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 100465990 31-07-2022

DOMINGO.31.JUL 2022 WWW.DIARIODOMINHO.PT 1,20 € Diretor: DAMIÃO A. GONÇALVES PEREIRA | Ano CIII | n.º 33263

www.dmtv.p t

IPCA vai ter
novas residências 
para estudantes
até 2024

REGIÃO P.11

REGIÃO P.12

A
n

tó
n

io
 V

al
d

e
m

ar

D
R     

Arcos
de Valdevez
abre hotel
de luxo
e cria
35 empregos

Festa do Santíssimo SacramentoFesta do Santíssimo Sacramento
mostra fé e união de Sobrepostamostra fé e união de Sobreposta

SC Braga mostrou-se à cidade

Fr
an

ci
sc

o
 d

e
 A

ss
is

BRAGABRAGA P.08-09P.08-09

Vila de Prado
inaugurou obras
de requalificação

REGIÃO P.10

DESPORTODESPORTO P.19-20P.19-20

D
R

D
R


