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Barcelos ganha 
duas residências 
para estudantes 
com 200 camas 

Iniciativa do Politécnico do Cávado 
e do Ave está orçada em 6,6 milhões 

Nuno Dantas 
locais@jn.pt 

ENSINO O Instituto Politéc-
nico do Cávado e do Ave 
(IPCA) vai ter duas residên-
cias de estudantes com 195 
camas em Barcelos. Foram 
aprovadas as duas candida-
turas no ãmbito do Plano 
Nacional para o Alojamento 
no Ensino Superior, totali-
zando um investimento de 
6,6 milhões de euros. 

Uma das apostas destina-
-se à construção de uma re-
sidência e estará integrada 
no complexo B-CRIC, que 
contará também com um 
edificio dedicado à investi-
gação e inovação e um audi-
tório. O conjunto do edifica-
do ficará localizado numa 
área adjacente aos atuais li-
mites do Campus do IPCA. 
Esta nova residência de es-
tudantes, com uma área 
bruta de 2985,36 metros 
quadrados, teráuma capaci-
dade de 133 camas, com 
conclusão prevista até 2024. 

A segunda candidatura 
destina-se à aquisição de 
um edificio já existente nas 
imediações do Campus do 
IPCA e respetiva adaptação 
para responder às exigên-
cias de instalação e funcio-
namento dos alojamentos 
para estudantes do Ensino 
Superior. Esta residência 
terá capacidade para 62 ca-

  

mas a disponibilizar já em 
2023. 

Para apresidente do IPCA, 
Maria José Fernandes, "a 
aprovação destas candidatu-
ras é um passo muito im-
portante, respondendo a 
umanecessidade sentidahá 
muito tempo, desde a sua 
entrada em funcionamen-
to, em 1996". "O IPCA irá 
contribuir de uma forma 
ainda mais expressiva para 
a efetiva igualdade de opor-
tunidades no acesso ao En-
sino Superior e à sociedade 
do conhecimento, respon-
dendo mais eficazmente às 
necessidades e expectativas 
dos estudantes e das famí-
lias", completa. 

CINCO MIL ALUNOS 

O Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave iniciou as 
atividades em 1996, com 74 
estudantes, divididos por 
dois cursos de bacharelato: 
o curso de Contabilidade e 
Finanças Públicas e o curso 
de Contabilidade Empresa-
rial, ambos com37 estudan-
tes cada. 

Atualmente, o IPCA tem 
cerca de cinco mil alunos - 
cerca de 340 docentes e fun-
cionários técnicos e adminis-
trativos , distribuídos por ou-
tras tantas escolas: Design, 
Gestão, Hotelaria eTurismo, 
Tecnologia e Escola Técnica 
Superior Profissional. • 
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Edificio vai ser adquirido para acolher 6z alunos 


