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EXPO BARCELOS Politécnico participa no certame
pela terceira vez

IPCA aposta na divulgação
das quatro escolas
Olga Costa
Foto: DR

O IPCA é uma das instituições que irá marcar
presença naquela que
será a sexta edição da
Expo Barcelos. O certame
está já agendado e regressa ao Estádio Cidade
de Barcelos entre os dias
13 e 15 de Outubro.
Responsável pela participação do Instituto Politécnico nesta iniciativa e
docente na Escola Superior de Gestão, Paula Loureiro, contou ao Barcelos
Popular aquelas que entende serem as potencialidades encontradas na
presença do IPCA na
Expo Barcelos. Paula Loureiro explica que esta será
a terceira vez que o Poli-

técnico irá estar presente no certame para apresentar as quatro escolas
que compõem o IPCA.
Além da Escola Superior
de Gestão, a de Tecnologia e a de Design, este
ano, o certame será enriquecido com a presença
de mais uma oferta formativa. Trata-se da Escola Superior de Hotelaria
e Turismo, que funcionará em Guimarães e que
é, pelo menos para já, a
única a funcionar fora do
campus do IPCA, em Vila
Frescainha S. Martinho.
“Divulgamos a nossa
oferta formativa e, ao
mesmo tempo, estamos
presentes numa mostra
que tem impacto” não só
no concelho, mas em
toda a região, afirma
Paula Loureiro. Estar presente no certame que
espelha, de algum modo,
os diversos sectores eco-

nómicos presentes em
Barcelos é uma “maisvalia”, que permite, de
uma forma geral, chegar
ao grande público e mostrar, de uma forma simples e descomprometida,
aquilo que são “as capacidades e o trabalho” que
o IPCA vem desenvolvendo ao longo de duas décadas, nas mais diferentes áreas e especializações.
Se é uma oportunidade
para o IPCA, é-o também
para pais, jovens, estudantes, empresários ou
simples curiosos. “Nem
sempre os jovens sabem
do trabalho que é desenvolvido no IPCA, a notoriedade que a instituição
tem ou as conquistas que
têm alcançado, e esta é
uma boa forma de ficarem a conhecer. Assim
como terem contacto
com a tecnologia usada,

os produtos desenvolvidos e as escolas existentes”, afirma a responsável. Em exposição estarão, entre outros, drones,
impressoras 3D, equipamentos, produtos e
construções concebidas
pelos alunos em design
industrial ou design gráfico. Na organização da
participação do IPCA na
Expo Barcelos estarão algumas dezenas de estudantes e de docentes,
que, ao longo de três
dias, esperam captar
“muitas atenções”.
Embora reconheça que é
difícil avaliar o impacto
da presença num certame do género, Paula Loureiro realça o contacto
mais directo que é mantido com o público e diz
que, de outra forma, seria, certamente, mais
complicado chegar a determinados públicos.

