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O programa de colaboração com a 
Unidade Curricular de Projeto I, 
desenrolou-se de forma con�nua e 
dinâmica, apresentando interessantes 
momentos de exposição teórica, 
prá�ca e de trabalho intenso em 
networking e par�lha.

Andreia Martins
Innovation manager dst group 

A forma como a LEGI -  Licenciatura em 
Engenharia e Gestão Industrial foi 
desenvolvida é um bom exemplo da forma 
como o IPCA se posiciona diferenciadamente 
das outras Ins�tuições Académicas, criando 
oportunidades estruturadas e formais de os 
alunos beberem, ao longo de todo o curso, a 
realidade industrial e das empresas 
par�ciparem no Ensino Académico, ajudando 
a desenvolver aquilo que também elas 
precisam. Maria Amélia Brito

Human Resources Manager

Acreditamos que estamos a antecipar o futuro quando 
valorizamos e promovemos formação e conhecimento - 
dentro de portas e com as portas abertas às melhores 
ins�tuições de ensino e inves�gação!  Muito orgulha o 
Mercado da Pedra a colaboração com o IPCA, na sua 
abordagem inovadora de imergir alunos de Engenharia de 
Gestão Industrial, logo desde o primeiro momento, no 
ver�ginoso mundo da Indústria. 
Cada grupo que recebemos percebeu que não par�mos 
pedra, transformamo-la para lhe acrescentar ainda mais 
valor, que há muitas formas de o fazer e que estamos 
sempre à procura de quem queira, connosco, fazer melhor: 
de forma mais eficiente, segura e sustentável. Estamos, 
sem dúvida, de olho neles! Raquel Alves

I&D Researcher Geologist

Saudámos o IPCA, pela sua inicia�va de proporcionar 
aos seus alunos (nomeadamente da LEGI), um 
contacto precoce no seu percurso académico, com o 
tecido económico da região. Este fato permi�rá aos 
alunos conhecer a realidade e os desafios constantes 
que vivem hoje as empresas localizadas em território 
nacional, melhorando a perceção destes 
rela�vamente aos desafios que num futuro muito 
próximo terão de enfrentar como profissionais nas 
suas áreas de atuação, e facilitando também a sua 
entrada no mercado de trabalho.  

A colaboração entre a LEGI e a Quantal 
demonstrou-se, na nossa opinião, bastante 
proveitosa. Para a LEGI, tornou-se um canal 
estreito de comunicação com as empresas. 
Para a Quantal, permi�u iden�ficar talentos e 
proporcionar aos alunos uma aprendizagem 
real sobre o dia a dia de trabalho. Do ponto de 
vista dos alunos, permi�u que aplicassem 
conhecimentos que aprenderam e que 
testassem várias possibilidades de resolver os 
problemas iden�ficados. Parabéns LEGI, 
parabéns IPCA!

Nélson Maia
Chief Industrial Officer

Pedro Guimarães
HR Development Specialist & Communication

Um projeto louvável, que permi�rá às 
empresas recrutar recém-licenciados 
com uma maior consciência do que é 
o mundo da indústria e seus 
permanentes desafios.   

Sara Carvalho
Human Resources Manager

Estabelecer laços entre o ensino e o mundo 
empresarial conjuga-se em novos desafios, tais 
como a inovação con�nua, a tecnologia e a 
sustentabilidade.  A Becri congratula-se por 
fazer parte deste projecto com o IPCA, abrindo 
portas aos alunos de LEGI para que estes criem 
bases de suporte para o seu sucesso 
profissional, com a expecta�va que estes 
contribuam na descoberta/desenvolvimento de 
novas ferramentas, no sen�do de acompanhar 
a evolução ou tendência do mundo têx�l

Elisabeth Cerqueira
Production manager



Esta unidade curricular é bastante vantajosa, 
uma vez que nos permite ter um contacto direto 
com as empresas e com o processo produtivo 
de cada uma. 

Este contacto com as empresas dá-nos uma 
visão diferente do mercado de trabalho, 
preparando-nos melhor para futuramente 
integrarmos o mundo do trabalho, também nos 
ajuda em outras unidades curriculares dado 
que estas visitas às empresas nos permitem 
adquirir conhecimentos abordados em algumas 
das nossas 
unidades 
curriculares. 

Esta experiência permitiu um desenvolvimento a nível 
de equipa, a nível pessoal e universitário, onde 
fatores como a capacidade de iniciativa, 
responsabilidade e trabalho se demonstraram 
cruciais. A existência, desde logo, de um contacto 
direto, mesmo que, para já pequeno, com a indústria, 
resultou numa aprendizagem autêntica da realidade 
industrial e do mundo onde, futuramente, os 
estudantes se podem enquadrar. 

Como estudantes do primeiro ano e pioneiros neste 
projeto inovador, não só existe um sentimento de 
honra e motivação como de responsabilidade 
acrescida, uma vez que os nossos resultados serão 
indicadores do alcance 
e da importância deste 
projeto e 
consequentemente do 
curso. 

 Nesta unidade curricular foi-nos proporcionado 
conhecer mais fundo a área de atuação de 
algumas empresas o que se tornou um ponto de 
partida para o nosso futuro profissional. 
No nosso ponto de vista, torna-se fundamental 
haver este contacto com as empresas tornando-
se uma oportunidade de perceber quais os 
desafios e as dificuldades de cada empresa, mas 
o ponto que achamos mais valioso desta 
experiencia é a possibilidade de poder 
complementar toda a teoria que aprendemos nas 
aulas com a realidade das diferentes indústrias. 

A UC, com as visitas a várias empresas 
proporcionou aos alunos uma visão prática que as 
aulas não conseguem abranger, sobre como é o 
dia-a-dia numa empresa.

Este trabalho foi muito importante para o 
conhecimento e aprofundamento nas diversas 
áreas, como têxtil, civil, metalomecânica, 
armamento, entre outros. Isto visto as visitas 
aperfeiçoaram competências de investigação, 
selecção, 
organização e 
comunicação 
de informação.

A nossa experiência este ano letivo na unidade curricular de 
Projeto I foi importante na medida em que tivemos o 
primeiro contacto com empresas industriais e foi possível 
colocar em prática alguns dos conceitos apreendidos nas 
aulas durante os dois semestres. No primeiro semestre, a 
partilha dos indicadores financeiros e mercado em que as 
empresas estão inseridas deu-nos uma boa noção da atual 
situação das empresas. O segundo semestre foi importante 
porque desenvolvemos a nossa capacidade de identificar e 
descrever problemas e isso foi desafiante. Com as visitas, 
conseguimos estar em contacto com profissionais da nossa 
área que partilharam connosco experiências e sugestões 
que podemos seguir para melhorar o nosso percurso 
acadêmico e profissional.O facto ainda das empresas 
visitadas estarem quase todas em setores industriais 
distintos permitiu estabelecermos 
uma relação entre as diversas 
diferenças dos setores e quais os 
setores onde há mais avanço 
tecnológico e ao nível de processos.

Esta UC permitiu fermentar as nossas ideias sobre 
o funcionamento da indústria a nível económico e 
produtivo. A oportunidade de estar em contacto 
com empresas experientes nas várias áreas fez 
com que fosse possível conhecer e viver uma 
pequena parte daquilo que fazem para que o 
desempenho da empresa seja excelente. 
Ter noção dos problemas que toldam as empresas 
encaminhou o foco para a necessidade de 
evolução da indústria a nível tecnológico, tal como, 
proporcionou o ganho de destreza a nível de 
imaginação e 
descrição dos 
mesmos para a 
equipa. 
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 De forma a interagirmos de uma forma mais real 
com a área do trabalho, nomeadamente com a 
realidade do quotidiano das várias indústrias, 
fomos realizando visitas às várias empresas 
aderentes. 
 
Desta forma cada aluno terá a possibilidade de 
perceber qual é a área em que gostaria de 
trabalhar no futuro e, também, podemos contactar 
desde já com alguns dos vários problemas com 
que teremos de lidar ulteriormente. 

A aliança entre o IPCA e as empresas através da 
implementação desta unidade curricular é do 
nosso inteiro 
agrado.
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testemunho das equipas  
estudantes que circularam

pelas empresas em 2018’19

A ligação das empresas à academia é um 
propósito que move esta oferta educativa 
na sua vertente mais inovadora. O tecido 
empresarial da região de influência do 
IPCA é muito dinâmico e apresenta as 
melhoras respostas às solicitações dos 
diferentes mercados onde atuam. 

É por isso com bastante interesse que se 
associam a esta oferta educativa, 
colaborando ativamente na formação dos 
estudantes que por sua vez contribuem 
para o aumento do conhecimento e 
resolução de problemas das empresas.

As empresas que se associam a esta 
oferta educativa pioneira na vertente dos 
Projetos, recebem os alunos nas unidades 
curriculares de Projeto I, Projeto II e 
Projeto III ao longo do curso e no último 
semestre proporcionam um Estágio 
Curricular ao estudante que muito 
provavelmente será integrado nos 
Recursos Humanos no final da 
Licenciatura em Engenharia e Gestão 
Industrial.
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