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Universidade Nova 
apresenta projeto 
para novo eampus 
de Campolide 

Integrará a Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas e a Nova Information 
Management School 

LISBOA  A Universidade 
Nova de Lisboa apresentou 
ontem o projeto para um 
novo campus universitário 
em Campolide que integra-
rá a Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas (Nova 
FCSH) e a Nova Informa-
tion Management School 
(Nova IMS). 

Numa sessão ̀ online' inti-
tulada "Dia do Campus de 
Campolide", o reitor da 
Universidade Nova de Lis-
boa, João Sàágua, afirmou 
que o novo campus será 
"um lugar de convergência 
de áreas do conhecimento 
decisivas para a sociedade, 
um espaço moderno e tec-
nologicamente avançado." 

Além de um novo edifício 
para a Nova FCSH e de um 
outro para a Nova IMS, o 
campus vai acolher também 
dois novos centros que es-
tão a ser criados, mas que 
contam já com projetos em 
curso: o Centro de Inovação 
Social (INNO) e o Nova 
Smart Campus Living Lab. 

CONCLUSÃO EM 2025 

O conceito do campus ain-
da não tem projeto arquite-
tónico, mas Sàágua disse 
que a construção dos dois 
novos edifícios que servirão 
de casa à FCSH e à IMS está 
prevista para 2022 e deverá 
levar três anos até estar 
concluída. 

"O novo Campus de Cam-
polide é um projeto que visa 
criar uma centralidade ba-
seada em conhecimento e 
cultura que sirva a cidade, as 
comunidades envolventes e 
que seja apropriado pelos 
munícipes, fazendo parte 
das suas vidas", disse Sàágua. 

Enquanto o Nova Smart 
Campus Living Lab será 
uma infraestrutura tecno-
lógica e estratégica para a 
transferência de conheci-
mento e inovação na área de 
Espaços Inteligentes e Sus-
tentáveis, o INNO consis-
tirá num hub de inovação 
social, que terá como prin-
cipal propósito a realização 
de projetos inovadores com 
vista a colmatar alguns dos 
grandes desafios sociais da 
atualidade. 

O presidente da Câmara, 
Fernando Medina, admitiu 
que o projeto se insere na 
visão que a Câmara tem "re-
lativamente à integração 
urbana da zona", nomeada-
mente no plano de transfor-
mação do Estabelecimento 
Prisional de Lisboa em resi-
dência universitária. 

João Sàagua explicou que 
as instalações da Avenida de 
Berna "serão vendidas pe-
rante a melhor oferta" de 
modo a viabilizar "a cons-
trução do novo edifício em 
Campolide", não especifi-
cando valores. • 
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