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BARCELOS
| Redacção | 

Centenas de estudantes partici-
param, nos dias 13 e 14 deste
mês, na Grow Up - Feira de Em-
prego do Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave (IPCA). O
evento, que contou com a pre-
sença de 80 empresas, teve co-
mo finalidade promover, junto
das empresas, uma visão mais
alargada e realista das compe-
tências adquiridas pelos estu-
dantes dos diferentes ciclos e
cursos. Na sessão de abertura, a
presidente do IPCA, Maria José
Fernandes, sensibilizou os estu-
dantes relativamente ao esforço
institucional na organização des-
tas iniciativas e para a importân-
cia das mesmas no sucesso aca-
démico e profissional.

A consolidação de competên-
cias transversais foi o tema cen-
tral das sessões de ‘coaching’
que marcaram o primeiro dia.
“Estas sessões permitem que os
estudantes se capacitem e se va-
lorizem, diferenciando-se e au-
mentando o seu potencial de em-
pregabilidade”, explicou Adria-
na Lago de Carvalho, directora

executiva do Praxis 21, a entida-
de organizadora.

A iniciativa foi do agrado da
comunidade estudantil do IPCA.
Joana Fernandes, estudante do
primeiro ano de Solicitadoria,
adiantou que “a sessão de coa-
ching foi muito boa. Nunca tinha

participado em nenhuma e esta-
va curiosa para saber como era.
Gostei bastante”.

Tiago Costa, ex- aluno de Ges-
tão Industrial de Produção,  re-
velou que “estudar no IPCA foi
uma rampa de lançamento para a
minha carreira. Participei na 1ª
edição deste curso no IPCA e
dentro das áreas que o curso
abrangeu, direccionei-me para a
produção, qualidade e logística”.

No que se refere às empresas, o
balanço também é positivo.

Joana Moura, da Gen Design
Studio, participou na GrowUp
pela primeira vez e ficou im-
pressionada com a adesão da co-
munidade discente. “O que lhes
digo é que um curso é só uma
ferramenta, não é uma pensão no
mercado de trabalho. Eles de-
vem ajustar o percurso deles, ser
polivalentes”, referiu Joana.

João Antunes, da Ordem dos
Contabilistas Certificados, parti-
cipou na GrowUp pela segunda
vez e considera positiva a sua
participação. “Os estudantes tra-
zem muitas questões. Estão
preocupados com o futuro e
muitos deles esclarecem dúvidas
relacionadas com o exame de
acesso à ordem”. O primeiro dia
da feira encerrou com a partici-
pação  de Pedro Silva-Santos,
autor do livro ‘Como Conseguir
Emprego em 30 Dias’.  O segun-
do dia foi dedicado às várias em-
presas, que através de ‘Meets’
(sessões estruturadas) tiveram
oportunidade de se darem a co-
nhecer e de responder às ques-
tões de eventuais candidatos a
colaboradores.
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Alunos do IPCA visitaram os vários espaços das empresas participantes na Feira de Emprego 

Feira de Emprego do IPCA registou
grande adesão dos estudantes
GROW UP - FEIRA DE EMPREGO permitiu aos estudantes do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
tomarem contacto com várias empresas da região.
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Na sessão de abertura, a presidente do IPCA, Maria José
Fernandes, sensibilizou os estudantes relativamente 
ao esforço institucional na organização destas iniciativas 
e para a importância das mesmas no sucesso académico 
e profissional.


