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A partir de quinta-feira e até

domingo, a Bxponor rece-
be a 11 a edição da Qualifica,
Feira de Educação, Forma-

ção, Juventude e Emprego. E moti-
vos de atração é o que não falta.

Como sempre, vão marcar presen-
ça as principais faculdades públicas
nacionais, como a Universidade de

Coimbra, Universidade de Évora e
Universidade de Lisboa, os Institutos
Politécnicos do Porto, Leiria, Guar-
da, Coimbra, Viana, Bragança, Viseu
e Castelo Branco. Há ainda que con-
tar com muitas outras universidades

privadas.

E depois há a oferta internacional,
porque «são cada vez mais os alunos

que procuram uma formação supe-
rior além-fronteiras», explica a orga-
nização ao Destak. Este ano, o país
convidado está no topo dos índices de

educação da OCDE: o Canadá vai es-
tar representado por seis das suas
principais universidades. Espanha
terá como embaixadora a Universi-
dade Nebrija, de Madrid, onde estu-
dam seis mil pessoas, e a Universida-
de de Marasyk mostrará o que a Re-
pública Checa tem para oferecer.

Várias atividades previstas
Para complementar os estudos ou au-
mentar as qualificações, os visitantes

poderão conhecer projetos como o

Gap Year ou o Next Levei. O primei-
ro propõe uma pausa de ambiente es-
colar, vivendo outras realidades fora
do ambiente de conforto; o segundo
ajuda atletas de alta competição a
conciliar a prática desportiva com os
estudos.

Desfiles de Moda, Shows de Cabe-
lo, Barba e Maquilhagem e Gaming
(com vários torneios) são outras ati-
vidades previstas neste evento, que
conta com o youtuber Tiagovsky.Evento decorre das lOh às 18h30 nos dias 1 e 2 e até às 19h no fim de semana


