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EPTOLIVA 30.30
O Ensino Profissional do Futuro
Exactamente no ano em que comemoramos os 30 anos da EPTOLIVA estamos, a preparar de forma acelerada e digital, o futuro do
ensino profissional da próxima década. Uma escola que superou
nos últimos anos os seus objectivos mais ambiciosos, podia apenas
conformar-se e gerir o momento. Temos o maior número de alunos
de sempre. Temos o maior número de docentes e não docentes a
apoiar os alunos. Temos o maior investimento de sempre em equipamentos tecnológicos e instalações, para melhoria das condições
de ensino e aprendizagem. Temos os maiores incentivos de sempre
ao estudo, valorizando como nunca os alunos, com maior número
de prémios e reconhecimentos de mérito escolar. Mas não. A EPTOLIVA quer mais e melhor para o futuro dos nossos Jovens. Os alunos
merecem. Os pais merecem. A comunidade educativa merece.
Estamos por isso a preparar 2030. Com um Plano de Educação
Digital Sustentável que aproximará ainda mais o ensino profissional das necessidades e perspectivas dos alunos de hoje. Esta será
uma década fulcral para aproveitar as oportunidades da transição
digital, da transição energética, da modernização de equipamentos
e meios tecnológicos. Mas sobretudo será uma década de mudança
de paradigmas ao nível da docência e das metodologias de ensino.
A inovação das estratégias educativas, os novos métodos de aprendizagem, a gamificação do ensino, serão uma realidade acelerada
pela necessidade de readaptar a Escola diariamente. Este será o
desafio da década.
As oportunidades estão aí. Cabe-nos enquanto escola prever a
cada dia o futuro e acreditar que o ensino profissional será cada vez
mais o melhor de dois mundos. Um mundo cheio de oportunidades profissionais, mas também um mundo cada vez mais procurado
como forma de acesso ao ensino superior, preparando os alunos
para as necessidades reais de desenvolvimento e empregabilidade
dos concelhos, das regiões e do país.
Para continuar a trilhar um caminho de sucesso educativo queremos agradecer a todos, mas sobretudo continuar a contar com o
apoio de todos, desde alunos, pais, docentes, não docentes, promotores, entidades e associações parceiras, na consolidação e afirmação do orgulho de sermos uma escola vencedora, que forma alunos
vencedores.
Resta-me agradecer a todos os membros da Direção da EPTOLIVA
e ADEPTOLIVA pelo contributo e empenho na estratégia ambiciosa que diariamente traçamos, confiando na continuidade da aposta
que os Municípios de Oliveira do Hospital e Tábua - nas pessoas
do Prof. José Carlos Alexandrino e Sr. Mário Loureiro - têm feito no
ensino profissional da região. Este trabalho conjunto é a garantia
de que conseguiremos continuar a valorizar e promover a educação
e o ensino profissional nos nossos concelhos, na nossa região e no
nosso país.
Estamos Juntos na EPTOLIVA a Formar Futuros 30.30.
Daniel Luís Domingues e Dinis Costa
Presidente da ADEPTOLIVA
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EPTOLIVA – uma escola de Todos e para Todos

EPTOLIVA CERTIFICADA
COM SELO EQAVET
A EPTOLIVA é,
oficialmente, uma
escola de qualidade na Educação e
na Formação Profissional, desde
31 de março de
2021, resultado
da atribuição pela
Agência Nacional
para a Qualificação e o Ensino
Profissional (ANQEP) do selo de
Conformidade EQAVET (Quadro de Referência
Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais) por um período
de 3 anos.
Este selo é uma certificação de qualidade concebida para reconhecer a Garantia da Qualidade na Educação e na Formação Profissional, em
alinhamento com o quadro EQAVET, e comprova
que o Ensino Profissional promovido pela EPTOLIVA está alinhado com as políticas europeias,
nacionais, regionais e locais para a Educação e
Formação Profissionais.

cilitaram o aumento de atividades online, a EPTOLIVA configurou o seu próprio canal, o EPTO
TV 30.30, no YouTube, organizado com playlists
de vídeos para cada tema e atividades, permitindo, assim, aumentar o seu público e impacto
nas redes sociais e alinhar o seu branding.
EPTOLIVA GRAVA FILME PROMOCIONAL
COM ATOR PEDRO ALVES
Sob o argumento “Sustentando o Insustentável”, o Ciência Viva da EPTOLIVA foi notícia no
“Falar Global”, um programa CMTV, que retratou
alguns projetos científicos focados nas temáticas de Educação Ambiental para a Sustentabilidade e Economia Circular.
Humor, entusiasmo e a certeza que a EPTOLIVA é a melhor escolha para Formar Futuros,
assim se define o filme promocional de 2020,
protagonizado pelo ator e humorista Pedro Alves. Produzido e realizado pela Centro TV, este
vídeo pretende dar a conhecer as oportunidades e os apoios, bem como a oferta formativa
diferenciadora e de qualidade a funcionar no
próximo ano letivo.
PROJETO EPTORÁDIO

EPTOLIVA NA TELEVISÃO
No programa #EstudoEmCasa, da RTP Memória, a EPTOLIVA foi uma das escolas selecionadas
pelas boas práticas no Bloco Orientação para o
Trabalho Autónomo (OTA), transmitido a 11 de
junho, e onde estiveram em destaque algumas
das Provas de Aptidão Profissional (PAP) realizadas pelos alunos.
EPTOLIVA CRIA CANAL EPTO TV
Em 2019, a EPTOLIVA privilegiou da presença
do ator Manuel Melo e da equipa de filmagens
do canal televisivo TVI para a realização de uma
reportagem sobre boas práticas, apresentada, a
17 de março, no programa “Somos Portugal” e
que integrou a Festa do Queijo Serra da Estrela
de Oliveira do Hospital.
Em 2021, a EPTOLIVA volta a ser notícia neste
mesmo canal, no programa “País 24”, de 24 de
julho, através da reportagem da Centro TV sobre a construção da réplica do carro campeão
do mundo, do piloto de rali, Rui Madeira.

Decorrente da variedade de ferramentas digitais e da acessibilidade aos meios tecnológicos
em vigor no Plano de Ensino à Distância, que fa-

O projeto de Rádio da EPTOLIVA teve início,
no ano letivo 2016/2017, com o curso de Técnico de Multimédia. Contando já com 5 anos de
atividade, o EPTORÁDIO é gravado e emitido
quinzenalmente na Rádio Boa Nova, dando a
conhecer as principais notícias da escola. Esta
experiência pedagógica de sucesso tem permitido aos alunos conhecer as potencialidades do
meio radiofónico e desenvolver competências
nas áreas de produção de conteúdos e de apresentação e animação de programas, na melhor
rádio da região.
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EPTOLIVA APOSTA EM FORMAÇÃO
ARTÍSTICA

da sustentabilidade. Este tem sido um processo
contínuo de aprendizagem, assente no trabalho
interdisciplinar das diversas atividades realizadas, cada vez mais diversificadas, para as quais
contribuem várias disciplinas, nomeadamente a
disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.

WEBINAR

EPTOLIVA – uma escola de Todos e para Todos

EPTO FUTUROS
INCLUSÃO E EDUCAÇÃO
MELHORES FUTUROS

EPTOLIVA AO SERVIÇO DA COMUNIDADE

Uma das apostas inéditas da EPTOLIVA foi o
desenvolvimento do curso profissional de Artes
do Espetáculo/Interpretação, que iniciou em setembro de 2014, tendo funcionado no polo de
Tábua, durante 3 ciclos de formação, e que veio
complementar novas e diferentes perspetivas na
dinâmica de concretização do plano de atividades e do projeto educativo da escola, bem como
a valorização da formação artística na afirmação
da cultura, como ferramenta de desenvolvimento territorial e populacional nos concelhos de
abrangência da EPTOLIVA.
EPTOLIVA, ECO - ESCOLA A TEMPO INTEIRO

Eco-Escola, um programa promovido pela
Fundação para a Educação Ambiental, cuja
secção portuguesa é a Associação Bandeira
Azul da Europa (ABAE), é desenvolvido na EPTOLIVA desde o ano letivo 2015/2016, tendo já
conquistado o galardão 5 vezes consecutivas,
símbolo do reconhecimento do bom trabalho
desenvolvido pela comunidade escolar, em prol

A EPTOLIVA tem marcado presença na Festa do
Queijo Serra da Estrela de Oliveira do Hospital
e nas edições da Tábua de Queijos e Sabores da
Beira, uma parceria com estes municípios que
tem contribuído para o sucesso destes eventos,
com a animação, a apresentação de projetos e
aptidões na área de estudo, o acompanhamento
aos visitantes e o apoio logístico ao certame,
divulgando assim as boas práticas desta Escola
Profissional e dando um contributo de cidadania ao serviço destas grandes festas, uma viagem onde os sabores e tradições são marcas de
excelência deste território, levando o Queijo da
Serra da Estrela a todo o país.

ANA SOFIA ANTUNES

DANIEL DINIS COSTA

JOSÉ FRANCISCO ROLO

GRAÇA SILVA

ARIANA COSME

DANIELA FERREIRA

ANA RITA GONÇALVES

A inclusão é a essência do sistema educativo
para criar melhores futuros e foi neste compromisso de “uma escola de todos e para todos”,
que o tema “Inclusão e Educação, Melhores
Futuros”, recebeu a participação de Ana Sofia
Antunes, Secretária de Estado da Inclusão das
Pessoas com Deficiência; José Francisco Rolo,
Vice-Presidente do Município de Oliveira do
Hospital; Graça Silva, Vereadora da Educação
do Município de Oliveira do Hospital; Ariana
Cosme, Professora na Faculdade de Psicologia e
Ciências da Educação da Universidade do Porto
(FPCEUP) e Daniela Ferreira, Investigadora do
Centro de Investigação e Intervenção Educativas da FPCEUP.
Este encontro online moderado por Rita Gonçalves, docente de Educação Especial, e acompanhado por duas intérpretes da Associação de
Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, permitiu falar de Inclusão e Educação,
dois princípios indissociáveis de uma escola
promotora do sucesso e acesso a oportunidades iguais.
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MAIS 30 ANOS DE DESCOBERTAS, APRENDIZAGENS E AVENTURAS…

António Manuel Fonseca Oliveira
Vereador da Cultura do Município de Tábua

Celebrar 30 anos de vida de uma Instituição como a EPTOLIVA,
neste caso em concreto, será sinónimo de responsabilidade, ou
seja, esta Escola nos dias de hoje, vem enfrentando, entre muitos
outros, vários desafios provocados pela necessidade de lidar com
as novas tecnologias que invadem o nosso cotidiano. Obriga por
isso, a muita atenção e dedicação de todos.
É uma realidade extremamente preocupante, porque requer uma
atenção e uma postura responsável e coerente por parte da sua
Direção.
Aqui, quero deixar os meus sinceros parabéns a todos, sem exceção, pessoal docente e não docente e aos seus Diretores pelo
trabalho realizado.
Prova deste trabalho é o número de saídas profissionais dos nos-

sos alunos, bem como o número de saídas para o ingresso no ensino superior, todos os anos.
Mais outra prova, são também os vários reconhecimentos e prémios angariados ao longo dos anos, quer pelos alunos quer pela
própria escola.
Ter passado também por esta escola, enquanto aluno, ficou para
mim que a felicidade e o sucesso dos alunos, é a melhor recompensa por todo o trabalho realizado por quem se dedica todos os
dias e neste caso há 30 anos.
A qualidade do seu ensino, bem como a estabilidade da sua gestão, posso afirmar com convicção que estão preparados para mais
30 anos de descobertas, aprendizagens e aventuras…
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30 ANOS DE TRANSFORMAÇÃO DE DESAFIOS EM OPORTUNIDADES

Ricardo Manuel Oliveira da Silva Cruz
Vice-Presidente do Município de Tábua

Retrocedamos 30 anos, concebamos nas nossas memórias como
eram os Concelhos de Tábua e Oliveira do Hospital, imaginemos
como era o Ensino e o modo de acesso ao mesmo. Pensemos, como
os alunos se deslocavam para as aulas, como eram os quadros nas
salas de aula ou mesmo os computadores, aqueles que existiam,
aqueles a que os alunos não tinham acesso.
Se nos parece muito longínquo 30 anos, analisemos a audácia
e a visão de quem, naquele tempo distante, teve a capacidade de
colocar em ação o projeto EPTOLIVA.
A criação daquela que é atualmente considerada uma ESCOLA
VENCEDORA teve, num contexto de tomada de consciência pela
importância do Ensino Profissional, o objetivo de colmatar a lacuna existente de técnicos qualificados no mercado de trabalho.
Neste ano de 2021, a EPTOLIVA comemora 30 anos de existência

e ao longo de três décadas, esta instituição transformou desafios
em oportunidades e traçou um caminho de esforço e dedicação
pela causa de FORMAR FUTUROS.
O Município de Tábua sempre viu o Ensino Profissional como essencial para o sistema educativo e o seu incentivo ativo a este
projeto tem contribuído para a valorização do mesmo e de uma
Região.
Por isso celebremos TODOS, os Fundadores, as Direções, os Professores, os Colaboradores, os Promotores, os Encarregados de
Educação, mas especialmente os alunos e alunas, os formandos
e formandas que têm sido a verdadeira razão da existência desta
Escola Profissional. Parabéns a TODOS e que as novas instalações
da EPTOLIVA e do Centro Qualifica, em Tábua, seja um presente
que valorize e alavanque este projeto de sucesso.
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EPTOLIVA
30 ANOS A FORMAR BONS PROFISSIONAIS!
30 ANOS A CAMINHAR PARA O FUTURO!

Maria da Graça Madeira de Brito da Silva
Vereadora da Educação do Município de Oliveira do Hospital

Chegou ao fim mais um ano letivo!
As adversidades pandémicas dos últimos anos letivos colocaramnos à prova todos os dias, sempre com a incerteza do amanhã. Repensar, adaptar, ajustar para que nada faltasse aos alunos e para
que, a nível pedagógico, o ensino e a aprendizagem não ficassem
comprometidos.
Como vereadora da Educação e docente de profissão, conheço bem as
dificuldades dos profissionais desta área, por isso não posso deixar de
enaltecer e agradecer todo o esforço e empenho dedicados pela comunidade escolar para que esta escola tenha conquistado a dimensão de
um espaço diferenciador.
Parabenizo não só os que ao longo destes 30 anos deram continuidade a esta escola profissional, bem como aqueles que nos últimos anos abraçaram esta causa.

Após 30 anos de serviço prestado à população escolar, a EPTOLIVA
tem hoje um reconhecimento nacional face ao trabalho de toda a
equipa, não só pelos prémios e distinções alcançados, mas, fundamentalmente, pela primazia dada à relação professor-aluno.
Neste momento de balanço de mais um ano que findou, quero
aqui deixar o meu grato agradecimento a toda a equipa pedagógica,
financeira e administrativa, bem como aos promotores e parceiros e
aos meus colegas de direção, em que a cordialidade das discussões
e decisões se centraram sempre no aluno.
Planear o futuro e preparar a escola para os novos desafios que se
adivinham, tem sido o mote desta equipa coordenada pelo senhor
presidente, Daniel Costa, que, com a sua meticulosa gestão e dedicação, tem imprimido rigor, exigência e profissionalismo.
Bem-haja a todos!
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A EPTOLIVA É UMA MARCA

José Francisco Tavares Rolo
Presidente da Assembleia Geral da ADEPTOLIVA
Vice-Presidente do Município de Oliveira do Hospital
Sem falsas modéstias: Oliveira do Hospital dispõe no contexto da região e do país de oferta de ensino de qualidade. wHá um percurso feito,
conquistas alcançadas, trabalho desenvolvido que, desde ao Pré-Escolar, até ao Ensino Superior, passando pelo Secundário ou pelo Ensino
Profissional, permitem afirmar que Oliveira do Hospital proporciona
aos seus cidadãos edução e formação de qualidade ao longo da vida.
E quando ganha novo impulso, a necessidade de renovar e reforçar
competências e formação adequada a quem trabalha ou quer entrar no
mundo do trabalho, ganha novo alcance o Ensino Profissional.
Neste quadro devemos olhar com atenção para as melhorias alcançadas pela nossa Escola Profissional, a EPTOLIVA. Por isso retomo o que
há semanas referi numa bem participada Assembleia de Promotores
da ADEPTOLIVA. É fácil observar que a EPTOLIVA é uma escola reconhecida. Na região e no país. A EPTOLIVA tem alunos. Cada vez mais
alunos. A Escola tem trabalho feito. Tem resultados visíveis. Tem resultados reconhecidos, verificados e auditados. A EPTOLIVA é uma equipa. Uma equipa que trabalha e modela uma escola com cultura. Com
cultura de Organização. Com cultura de Participação. Com cultura de
Inovação. Uma escola que assume uma cultura de Risco. Que desen-

volve uma cultura de Sucesso. Que cultiva Percursos para esse sucesso.
Observo que a EPTOLIVA tem um ensino orientado para a capacitação técnica, científica, relacional (da esfera das relações interpessoais)
e ética – com responsabilidade social - dos seus alunos e comunidade
educativa. A EPTOLIVA tem um ensino direcionado para a valorização
das empresas. Pessoas, recursos humanos - capazes, criativos e preparados - para as empresas e instituições. A EPTOLIVA é uma escola inclusiva. Que integra e envolve - de facto – alunos, as famílias, os professores e pessoal não docente; as empresas, o criar e o empreender. Uma
Escola inclusiva ao serviço da Economia da região.
A EPTOLIVA com todos estes ingredientes doseados e aferidos afirma-se como uma Marca. E atinge-se o valor de Marca, quando uma
organização, neste caso uma Escola, se eleva ao patamar do reconhecimento coletivo e ao reconhecimento da sua Qualidade. A EPTOLIVA é uma Marca. Uma marca de Ensino Profissional de Qualidade em
Portugal. E uma Marca tem valor. Muito valor. Tem valor de mercado. É
um inquestionável ativo da região. Claro, nada vem sem trabalho. Na
EPTOLIVA as Pessoas fazem um grande trabalho. Valor redobrado. O
bom trabalho é para continuar.
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ADEPTOLIVA SUPERA TODOS OS OBJETIVOS
A EPTOLIVA tem como associados efetivos os
Municípios de Oliveira do Hospital e Tábua, a que
se associam 70 promotores da região que constituem a Assembleia Geral da ADEPTOLIVA, empresas de várias áreas, IPSS e associações, para além
de um conjunto de mais de 100 outras, com as
quais tem protocolos de colaboração para a realização de estágios profissionais.

MELHOR RESULTADO LÍQUIDO DE SEMPRE
A aprovação por unanimidade e louvor do Relatório de Gestão e Contas de 2020 apresentado,
em junho de 2021, na Assembleia Geral da ADEPTOLIVA - Associação para o Desenvolvimento do
Ensino Profissional nos Concelhos de Oliveira do
Hospital, Tábua e Arganil exibiu a continuidade
de uma gestão eficiente e rigorosa, com um resultado financeiro excelente, considerado o melhor resultado líquido de sempre obtido por esta
Associação.

COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS TRAÇA
ESTRATÉGIA AMBICIOSA PARA A
PRÓXIMA DÉCADA
A última Assembleia Geral, ocorrida na vigência
deste mandato da ADEPTOLIVA, evidenciou algumas das ações estratégicas exercidas nos últimos
7 anos, sob a presidência de Daniel Costa, e que
trouxeram à EPTOLIVA a sua sustentabilidade
financeira e pedagógica, com uma significativa
melhoria nos seus índices de desempenho e o
reconhecimento engrandecido nos cerca de 80
prémios nacionais e internacionais conquistados
por esta escola.
A importância da comemoração dos 30 Anos da
EPTOLIVA, que decorrem durante este ano de 2021,
“é o ponto de viragem e de especial enfoque no futuro
da EPTOLIVA para a próxima década. A transição digital e energética, os novos paradigmas da Educação
e a perspetiva de novas realidades para os alunos e
professores, requerem uma rápida e eficaz requalificação, readaptação e capacitação de recursos materiais
e humanos para garantir que continuamos a ser uma
escola à frente do seu tempo. Este é o desígnio 30.30,
refletir os 30 anos da EPTOLIVA e preparar a nova década, na expectativa de em 2030, sermos uma escola
totalmente diferente”, como referiu Daniel Costa.

RECONHECIMENTO DOS PROMOTORES
PELA EXCELÊNCIA E QUALIDADE
DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
A excelência e a qualidade da formação profissional bem como as linhas estratégicas já delineadas
para os próximos anos, mereceram o reconhecimento unanime dos promotores com um voto de
louvor e aclamação, manifestando o seu orgulho e
a satisfação pelo sucesso e importância que escola
tem vindo a conquistar no território, desejando que
este trabalho possa ser continuado no futuro.

EPTOLIVA - MARCA DO ENSINO PROFISSIONAL
José Francisco Rolo, presidente desta assembleia,
aludiu à EPTOLIVA como uma “Escola inclusiva que
envolve alunos, famílias, empresas, docentes e não
docentes, com cultura de organização, de inovação,
de risco e de sucesso, orientada para a capacitação
profissional e para os valores éticos e morais ao serviço da região”, concluindo que “a EPTOLIVA é uma
marca efetiva e de valor do ensino profissional de
qualidade, assumindo-se, por isso, como marca da
região e do país.”
ORGÃOS SOCIAIS DA ADEPTOLIVA
2017-2021

MAIOR NÚMERO DE ALUNOS
E MAIS INCENTIVOS E APOIOS AO ESTUDO
No ano de 2020, a EPTOLIVA voltou a superar
todos os objetivos traçados, conseguindo atingir,
uma vez mais, um marco histórico com a entrada
do maior número de novos alunos nesta escola,
acompanhado pelo aumento dos apoios dados, a
todos os níveis, destacando-se a cedência de tablets a cada novo aluno, o aumento dos valores e
do número de prémios de mérito escolar, a oferta
de um EptoKit, o reforço da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva, conferindo
um apoio mais individualizado, bem como o aumento dos subsídios de apoio aos alunos (bolsas,
alojamento, transporte, alimentação).

30 ANOS - 100 PROMOTORES
Objetivando a concretização de uma rede de 100
promotores, a Assembleia Geral da ADEPTOLIVA
aprovou a entrada de 30 novos promotores, a somar aos 70 que já dispõe, promotores regionais,
nacionais e internacionais, potenciando assim, a
relação institucional com estes parceiros, de modo
a aumentar a atratividade da escola para além da
região, e reforçar o compromisso com a sua comunidade e com o tecido empresarial.

Presidente: Daniel Dinis Costa
Vogal: Ricardo Cruz, Vice Presidente da Câmara
Municipal de Tábua
Vogal: Graça Silva, Vereadora da Câmara Municipal
de Oliveira do Hospital
Conselho Fiscal
Presidente: Azuribérica – Téxtil, SA, representada
por Joaquim Pratas
Vogal: Irmãos Gonçalves, SGPS, SA, representada
por Nuno Nunes
Vogal: Socorreias – Materiais Construção, Água e
Electricidade, Lda., representada por Artur Correia
Mesa da Assembleia Geral
Presidente: ADIBER – Associação de
Desenvolvimento Integrado da Beira Serra,
representada por José Francisco Rolo
Secretário: Sotragran – Sociedade Transformadora
de Granitos, Lda., representada por José Ferreira
Secretário: VAB – Veículos Automóveis das Beiras,
SA, representada por Manuel Rodrigues.
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EPTOLIVA - MELHOR FORMAÇÃO PARA A EMPREGABILIDADE
A EPTOLIVA potencia as aptidões profissionais
e técnicas dos alunos, desenvolvendo uma formação que aproxima os alunos à realidade profissional futura. Para tal, conta com uma grande
diversidade de entidades Promotoras e Parceiras,
indispensáveis, quer enquanto elemento essencial da formação em contexto de trabalho, quer
enquanto mecanismo de transição para a vida
ativa, e que muito contribuem para os elevados
níveis de empregabilidade atingidos e para a
excelência e qualidade da formação ministrada
nesta Escola Profissional.
GESTÃO E PROGRAMAÇÃO
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

DESIGN

•
•
•
•
•
•
•
•

Copiart - Irmãos Seixas, Lda.
Divinaldec - Comércio de Mobiliário, Lda.
Grafibeira -Tipografia e Artes Gráficas, Lda.
MASP - Arquitectura
Móveis Sancho & Filhos, Lda.
Printacor – Impressão Digital e Publicidade, Lda.
Sónia Lopes, Unipessoal, Lda.
VinilStar, Unipessoal, Lda. Técnico de Desporto
TÉCNICO DE DESPORTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Astuto Software - Sociedade Unipessoal, Lda.
Azuribérica - Têxtil, S.A.
BitLogin Informática
Cooperativa Agro-Pecuária da Beira Central
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de			
Oliveira do Hospital
Irmãos Gonçalves, S.A.
Mixlife, Lda.
MStek Informática
Mutable Neuron, Lda.
Oscilantmargin, Unipessoal, Lda.
Quinta de Jugais - Comércio de Produtos Alimentares, Lda.
Seiatrónica Computadores, Lda.
Winner Tendency Mobiliário, Lda.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MECATRÓNICA E ELETRÓNICA,
AUTOMAÇÃO E COMANDO

TURISMO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aqua Village Health Resort & Spa
Flag Hotel Convento do Desagravo
Hotel Solar do Rebolo
In Gold Hotel
Luna Hotels & Resorts
Lugar ao Sol - Turismo Promocional
Malibu Foz Hotel & Restaurant
Museu do Azeite
Museu do Pão

ARCIAL
Clube de Ginástica de Oliveira do Hospital
Clube Desportivo de Tondela
Clube Infante de Sagres
CrossBox Açor – Tiago Amaro, Unp Lda.
FCOH - Futebol Clube de Oliveira do Hospital
Fitting Point - Fitness Center
Ginásio Body Fitness, Lda.
Grupo Desportivo Estoril Praia
Município de Montemor-o-Velho
Município de Oliveira do Hospital
Sporting Clube Ribeirense
RDSports - Rafael Delaunay Gomes, Unp Lda.
Sociedade Recreativa Lealdade Sampaense
Ssguerra Fitness, Unipessoal, Lda.
Vitalfisio, Lda.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADF - Antonino Dias Fernandes, Lda.
Alvaquece – Instalação Eléctrica, Unipessoal, Lda.
Cláudio Marques, Unipessoal Lda.
Clinitel - Reparações de Telemóveis e Tablets
Electrocordinha, Lda.
Grupo Aquinos
IOLine, Lda.
OliveiraEletro – Prestígio Infinito, Lda.
PSA Groups - Centro de Produção de Mangualde
Qualireluz, Unipessoal, Lda.
Solargus - Fábrica de Radiadores do Alva, Lda.
Sonae Arauco Portugal, S.A.
Tabuateste - Manutenção e Reparação			
de Veículos Automóveis, Lda.

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
MECATRÓNICA AUTOMÓVEL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Armando José Alves Gouveia, Lda.
Atraentetapa Unipessoal Lda.
Autobrito - Comércio e Reparação Automóvel, Lda.
Auto Electro Alva – Eletricidade Auto
Auto Garagem Carvalho, Lda.
Auto Peres & Lopes, Lda.
Auto Vanguarda - Reparações, Lda.
Catraiauto – Pintura e Mecânica Auto, Lda.
Dieselbeira – Peças e Acessórios Auto, Lda.
DWR – Serviços Rápidos, Lda.
Electro Martins
Figalgom – Manutenção Automóvel, Lda.
Garagem MP, Lda.
José Carlos Tavares Gouveia, Lda.
Justino Amado, Lda.
Léguas Clássicas Lda.
Maragol, Pina & Rodrigues, Lda.
Mário José Marques Correia, Unipessoal Lda.
MCoutinho Motors
M.J.J. Auto, Lda.
Ninauto - Ideal de Reparações, Lda.
Nuno Nunes, Unipessoal Lda.
Oliveira & Lobo - Comércio & Reparação Auto, Lda.
Paulomd - Caixilharias e estruturas, Unipessoal Lda.
Portalva - Indústria Metalúrgica do Alva, Lda.
Proturbo - Componentes Eletromecânicos, Lda.
VAB - Veículos Automóveis das Beiras, S.A.
AUXILIAR DE SAÚDE

• Ameal Óptica, Lda.
• APPACDM de Coimbra
• Associação Humanitária de Bombeiros			
Voluntários Argus de Arganil
• Casa do Povo de Espariz
• Centro Social Caeiro da Matta da Paróquia de Midões
• Clínica Dentária – Fernando Miguel			
Patrão Cruz Zagalo, Lda.
• Clínica Dentária de Oliveira do Hospital, Lda.
• DiMed - Clínica Médica e Dentária
• Enfermédica – Tondela
• Farmácia Hebel, Unipessoal, Lda.
• Fundação Aurélio Amaro Diniz
• Fundação Sarah Beirão e António Costa Carvalho
• Lar de Santa Cruz – Rojão Grande
• Mondecare – Serviços de Saúde, Lda.
• Santa Casa da Misericórdia de Arganil
• Santa Casa da Misericórdia de Galizes
• Santa Casa da Misericórdia de Tábua
• Serviços Veterinários Municipais de Oliveira do Hospital
• TábuaVet
• UCC Pinheiro dos Abraços
• UCCI de Arganil

PÁG. 12

EPTO 30.30 | J UL H O 2021

EPTOLIVA – escola de ciência, tecnologia, inovação e conhecimento

EPTOLIVA, A ESCOLA MAIS EMPREENDEDORA DA REGIÃO DE COIMBRA
É sob o lema de um ensino empreendedor
orientado à promoção de práticas planeadas de
acordo com as características dos cursos profissionais e dos alunos, em consonância com as características duma região potenciadora de oportunidades, que a EPTOLIVA se tem afirmado num
percurso de qualificação e sucesso, fortalecendo
a sua identidade na conquista de um espaço e de
uma referência, que consagra o Ensino Profissional como uma aposta diferenciadora no domínio
da Educação.
Para além dos benefícios conseguidos na
aprendizagem e no sucesso curricular dos alunos, esta cultura revela-se essencial no trabalho
em equipa, de cooperação e colaboração entre
professores, onde o desenvolvimento e o planeamento de atividades empreendedoras se inscrevem ao nível do trabalho em sala de aula, ao
nível da escola, ao nível local concelhio e posteriormente ao nível dos territórios da Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra, premiando o esforço de toda a comunidade escolar na
afirmação da EPTOLIVA como a melhor escola de
empreendedorismo da Região de Coimbra.

1.º Prémio no Concurso
“Postal de Natal Digital 2020”

Projeto “Teeth Tech – Próteses Ecossustentáves”
vence Concurso Municipal de Ideias de Negócio
em Tábua - 2019

1.º Prémio nos Concursos
“Postal de Natal Digital”
de 2014, 2015, 2016 e 2017

Projeto “Naturesmetic” vence Concurso Municipal
de Ideias de Negócio, em Tábua - 2018

Prémio Melhor Aluno do Ensino Profissional
do Concelho de Oliveira do Hospital - 2020

EPTOLIVA vence
Campeonato Distrital de Futsal - 2018/2019

Projeto “Quickly Heal” vence Concurso Municipal
de Ideias de Negócio, em Tábua – 2017

Prémio Melhor Aluno do Ensino Profissional
do Concelho de Oliveira do Hospital - 2019

EPTOLIVA vence
XVI Edição dos Jogos da Matemática - 2013/2014

Projetos “Genes da Serra” e “SorriDente” vencem
Concurso Municipal de Ideias de Negócio, em
Tábua, nas respetivas edições de 2016 e 2015
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EPTOLIVA – escola de ciência, tecnologia, inovação e conhecimento

2.º Prémio ao projeto “Made4You”
Concurso Municipal de Ideias de Negócio
Oliveira do Hospital - 2019

2.º Prémio ao projeto “Pastorelho” Concurso
Intermunicipal de Ideias de Negócio - 2018

Projeto “Quickly Heal” vence
Concurso Regional de Ideias de Negócio
nas escolas da Região Centro - 2017

1.º, 2.º e 3.º Prémios aos projetos “Pastorelho”,
“Viagens na minha Terra” e “Cadeira Meg”
Concurso Municipal de Ideias de Negócio,
em Oliveira do Hospital - 2018

Projeto “Quickly Heal” vence Concurso
Intermunicipal de Ideias de Negócio – 2017

Projeto “HAquiQueijo” vence
Concurso Regional de Ideias de Negócio
nas escolas da Região Centro - 2014

Projeto “Bioquente” vence
Concurso Municipal de Ideias de Negócio
em Oliveira do Hospital - 2016

Projeto “Genes da Serra” vence Concurso
Intermunicipal de Ideias de Negócio - 2016

3.º Prémio ao projeto “Mochila Cabaz-Mesa Posta”
Concurso Intermunicipal de Ideias PIN - Inspiring
Innovation - 2013

1.º, 2.º e 3.º Prémios aos projetos
“Pão Detox”, “Mikas Marmitas” e “Teleconfort”
Concurso Municipal de Ideias de Negócio,
em Oliveira do Hospital - 2015

1.º e 2.º Prémios aos projetos “Moto Planta” e
“AQIqueijo” – Concurso Intermunicipal de Ideias
de Negócio – 2014

Projeto “Embalagem QueSe” vence
Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio 2012
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EPTOLIVA, A MELHOR ESCOLA PROFISSIONAL DO PAÍS
A participação em concursos nacionais de
ciência e empreendedorismo, nomeadamente,
“Hidrogénio, a Próxima Geração de Energia”,
Prémio Fundação Ilídio Pinho “Ciência na Escola”, Prémio FAQtos, Congresso Nacional de Cientistas em Ação, Concurso Nacional “As melhores
PAP”, Concurso Nacional para Jovens Cientistas
e Investigadores, Mostra Nacional de Jovens
Empreendedores, entre outros, têm vindo a distinguir a EPTOLIVA nos melhores projetos a nível nacional e regiões autónomas.
Destaca-se, ainda, o reconhecimento da EPTOLIVA, uma das 52 escolas do país, galardoada
com o selo “Escola Sem Bullying | Escola Sem
Violência”, por ter promovido e implantado, no
ano letivo de 2019/2020, um Plano de Prevenção e Combate ao Bullying e ao Ciberbullying,
que adota práticas diárias de promoção da saúde e do bem-estar da comunidade educativa,
reguladas pelos princípios da não violência, da
inclusão e da não discriminação.

“Dream Skin” vence, na categoria de Ambiente e
Sustentabilidade, a 3.ª Edição do projeto
“Escola Amiga da Criança” – 2020

2.º Prémio ao projeto “Living On 21 Century”
XIV Congresso Nacional Cientistas em Ação– 2019

“Fueling the Future” vence concurso nacional
“Hidrogénio – A Próxima Geração
de Energia” – 2019

Menção Honrosa ao projeto
“Teeth-Tec - Próteses Ecossustentáveis”
XIV Congresso Nacional Cientistas em Ação – 2019

Prémio Melhor Fotografia
Concurso Jovem Revelação do Turismo 2019

3º Prémio ao projeto “Match Point”
XIII Congresso Nacional Cientistas em Ação – 2018

Prova “Compósito antissético do extrato aquoso
Chelidonium majus L” vence Concurso Nacional
“As melhores PAP” – 2017

2.º Prémio ao projeto “Compósito Antisséptico do
Extrato Aquoso da Planta Chelidonium Majus” e Menção
Honrosa ao projeto “Requalificação dos resíduos do
sector oleico na produção de biocombustíveis e
bioadsorventes para remoção de metais pesados”
XII Congresso Nacional Cientistas em Ação – 2017

Selo “Escola Sem Bullying - Escola Sem Violência”
Entre as 45 escolas da região de Coimbra que
viram os seus projetos distinguidos na terceira
edição 2019/2020 da “Escola Amiga”, a EPTOLIVA foi a única escola profissional a conquistar
o selo “Escola Amiga da Criança”, uma iniciativa
conjunta da CONFAP, da LEYA e do Psicólogo
Eduardo Sá, que distingue escolas que concebem e concretizam ideias extraordinárias, contribuindo, assim, para um desenvolvimento mais
feliz dos alunos em espaço escolar.

Selo “Escola Amiga da Criança”
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Menções Honrosas (3) aos projetos
“Fueling The Future 2”, “Soro e Sorelho” e
“Cálcio é galinha o põe”
Prémio Fundação Ilídio Pinho “Ciência na Escola 2018/2019

2.º Prémio ao projeto “BEMBIBER”
13.ª Mostra Nacional de Ciência – 2019

1.º Prémio ao projeto “Dream Skin” e
Prémio Especial Professor
3.ª Mostra Nacional de Jovens Empreendedores – 2020

Menção Honrosa ao projeto “Meat no Meat”
Prémio Fundação Ilídio Pinho “Ciência na Escola” –
2015/2016

Menção Honrosa ao projeto “Naturalmente –
Etnobotânica da Beira Serra e Empreendedorismo”
12.ª Mostra Nacional de Ciência – 2018

1.º Prémio ao projeto “BEMBIBER”,
Menção Honrosa ao projeto “EggTec”
e Prémio Especial Professor
2.ª Mostra Nacional de Jovens Empreendedores – 2019

Menção Honrosa ao projeto “AKIqueijo&mais”
Prémio Fundação Ilídio Pinho “Ciência na Escola” –
2014/2015

2.º Prémio ao projeto “Compósito Antisséptico do
Extrato da Planta Celidónia Magus”
11.ª Mostra Nacional de Ciência – 2017

2.º Prémio ao projeto “Quicly Heal”
1.ª Mostra Nacional de Jovens
Empreendedores – 2017

Projeto “AKIqueijo&mais” vencedor do
Prémio Associação Juvenil de Ciência – 2015

Menção Honrosa ao projeto “MotoPlanta”
8.ª Mostra Nacional de Ciência – 2014

Projeto “EggTec - Cálcio é … galinha o põe” vencedor
do Prémio Associação Juvenil de Ciência – 2019
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RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

PROJETO
“CULTURAL HERITAGE
PROJETO
“CULTURAL
HERITAGE
THROUGH
LOCAL PRODUCTS”
THROUGH LOCAL
PRODUCTS”
A EPTOLIVA integra
o Programa de Mobilidade Erasmus+ (KA
229) - Projeto “Cultural Heritage Through
Local Products”, ou
seja, a exploração do
“Património Cultural
através de produtos
locais”.
Neste projeto, três escolas europeias, de Modena (Itália), da Chania (Grécia) e a EPTOLIVA
(Portugal) exploram os diferentes cenários em
que a sua cultura se desenvolveu, destacando
a sua história social e cultural, com foco em
alguns produtos locais que caracterizam o seu
ambiente económico e cultural locais.

A internacionalização é um eixo estratégico de desenvolvimento da EPTOLIVA,
potenciando as parcerias existentes e
procurando novas formas de colaboração
internacional. Para além dos Programas
ERASMUS+, destacam-se as participações
em competições mundiais de educação,
ciência e tecnologia, como o “Science On
Stage”, onde foram apresentados e premiados projetos em Londres, Hungria e
Portugal; o “Ciencia en Acción”, em Espanha; o “STEM School Label Compettion”,
na Bélgica, a “MOSTRATEC”, no Brasil e o
STEAM Discovery Campaign, na Europa.
A EPTOLIVA foi ainda reconhecida como
exemplo de escola de boas práticas, no
âmbito do Projeto Europeu de Cultura
científica - Open Schools for Open Societies (OSOS) - cuja metodologia está a
ser difundida por professores de toda a
Europa.
CIENCIA EN ACCIÓN 2017

STEAM DISCOVERY WEEK 2019

No âmbito da STEM Discovery Week, uma iniciativa internacional conjunta que convida projetos, organizações e escolas em toda a Europa
e ao redor do mundo para celebrar carreiras e
estudos nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), o projeto “Requalificação de subprodutos lácteos”, da autoria da
docente Honorata Pereira, foi um dos vencedores do STEAM Alliance Competition e garantiu
a presença desta professora no 30.º Workshop
de Projetos Científicos, que decorreu em junho
de 2019, no Laboratório da Sala de Aula do Futuro, em Bruxelas.
MOSTRATEC 2019

A primeira troca de experiências deste projeto
realizou-se em Itália, em dezembro de 2019,
e onde o vinagre balsâmico tradicional e o
queijo parmesão dominaram os assuntos estudados, esperando-se que, após os constrangimentos trazidos pela pandemia, a EPTOLIVA
possa retomar este programa de mobilidade
Erasmus+, desta vez em Oliveira do Hospital,
com o estudo e a promoção do queijo DOP
Serra da Estrela.

O projeto “Requalificação dos Resíduos do
Setor Oleico na Produção de Biocombustíveis e Bioadsorventes para Remoção de Metais Pesados de Águas Contaminadas”, recebe
Menção Honrosa na modalidade de sustentabilidade, no Concurso “Ciencia en Acción”
que decorreu em outubro de 2017, no Izarra
Center em Ermua – Espanha.

Na edição 2019 da MOSTRATEC, a maior Mostra de Ciência e Tecnologia da América Latina
que decorreu no Brasil, a EPTOLIVA conquistou
o segundo lugar na categoria Projetos Internacionais e o terceiro lugar - Gerenciamento do
Meio Ambiente - na categoria geral da Mostratec Liberato, com o projeto “BEMBIBER: Requalificação dos Subprodutos das Queijarias” da
autoria de Rodrigo Carvalho.
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SCIENCE ON STAGE 2019

“Educar para I9var”, o projeto português da
docente Honorata Pereira, ganhou o prémio Desenvolvimento Sustentável em Educação
Científica - no Festival Science on Stage 2019.
Sob o mote “Skills for the Future”, a EPTOLIVA
marcou presença na maior Feira Educacional
da Europa, que reuniu cerca de 450 professores
do ensino básico e secundário de 32 países e
que objetivou a apresentação de projetos para
o ensino das ciências em vários stands, workshops e apresentações em palco.
STEAM DISCOVERY CAMPAIGN 2020

“UNplasticize”, da autoria da Professora Honorata Pereira foi o projeto vencedor do STEM
Discovery Campaign - “BLOOM Stories Competition”, sendo, também, o único projeto português vencedor do prémio “SCIENTIX Competition”. Sob o slogan de 2020 “Tendências
Inovadoras na Educação”, o Concurso BLOOM
desafiou os professores a encontrar formas
inovadoras de aumentar a consciencialização
sobre a bioeconomia, enquanto o Concurso
SCIENTIX objetivou o invento e a organização
das melhores práticas de ensino STEAM em
ambiente online.

FINALISTAS DA EPTOLIVA
REALIZAM ESTÁGIOS NA EUROPA
A EPTOLIVA realizou, uma vez
mais, o período
de Estágios Internacionais, o EPTOEUROPA 9, ao
abrigo do Programa ERASMUS+, um
projeto que tem
promovido a internacionalização desta escola,
através de intercâmbios e mobilidade dos alunos para a realização de estágios em países
da Comunidade Europeia.
Esta experiência de mobilidade internacional, que perfez a sua nona edição, já contemplou cerca de 70 recém-diplomados, e em
2021 abrangeu 7 alunos finalistas: Roberto
Rosa (Mecatrónica); Marta Dias (Design de
Equipamento); Marlene Ferreira (Turismo);
Joana Venâncio e Ricardo Mamede (Auxiliar
de Saúde); e Beatriz Correia e Raquel Ferreira
(Desporto), que beneficiaram da oportunidade de realizar a sua formação em contexto de
trabalho nas cidades estrangeiras de Arezzo
(Itália) e Viena (Áustria) durante 46 dias.
O progressivo aumento do número de participantes que realizam a mobilidade ERASMUS é o reconhecimento da importância
deste projeto para o futuro profissional dos
alunos, possibilitando-lhes uma melhoria das
suas capacidades profissionais, maior probabilidade de inserção profissional, aquisição de
um espírito empreendedor, aperfeiçoamento/
conhecimento de outro idioma, conhecimento
e compreensão de outras formas de trabalho,
e a possibilidade de possuir um Curriculum
Vitae de qualidade, certificação e acreditação
nacional e europeia.
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EPTOLIVA - ESCOLA PARA A VIDA
EPTOLIVA INAUGURA CENTRO QUALIFICA
O arranque do ano letivo
2020/2021 trouxe uma novidade à EPTOLIVA com a implementação de um Centro Qualifica nas instalações do Pólo de
Tábua desta escola profissional,
desenvolvido numa parceria
com a Câmara Municipal de
Tábua.
Esta nova valência de qualificação profissional teve a
sua inauguração, a 09 de outubro de 2020, numa cerimónia que contou
com as intervenções de Daniel Costa, Presidente da ADEPTOLIVA; Mário
Loureiro, Presidente da Câmara Municipal de Tábua; José Francisco Rolo,
Presidente da Assembleia Geral da ADEPTOLIVA e Vice-Presidente do Município de Oliveira do Hospital e ainda de Cristina Ferreira, em representação da DGEstE-DSRC e Maria do Carmo Jorge da Agência Nacional para
a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP).
CENTRO QUALIFICA DA EPTOLIVA
INTEGRA PROJETO LER+ QUALIFICA
O Centro Qualifica da EPTOLIVA é uma das 30
entidades selecionadas que concorreram à candidatura Ler + Qualifica 2021, integrando, agora,
esta rede constituída por 107 entidades dispersas
pelo país, num projeto comum que tem por finalidade contribuir para a qualificação da população
adulta, promovendo o gosto, pela leitura e escrita.
PORTUGUÊS LÍNGUA DE ACOLHIMENTO
NO CENTRO QUALIFICA DA EPTOLIVA
O Centro Qualifica da EPTOLIVA viu recentemente aprovada a sua candidatura aos cursos de “Português Língua de Acolhimento”, permitindo
assim elevar a capacidade de expressão e compreensão da língua portuguesa, junto de adultos migrantes em Portugal, e facilitar o seu processo
de integração social, profissional e cívico, contribuindo para a prevenção
da discriminação em função da origem e promovendo a igualdade. Esta
medida consiste num conjunto de ações de formação em língua portuguesa destinadas a migrantes que se fixem em Portugal.
RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIAS
AO PRIMEIRO GRUPO DE ADULTOS
O Centro Qualifica da EPTOLIVA reconheceu competências aos primeiros
seis adultos que finalizaram os respetivos processos de Reconhecimento,
Validação e Certificação de Competências (RVCC) escolares. A entrega de
diplomas e certificados decorreu, no final de julho, na Biblioteca Municipal João Brandão, em Tábua, na qual participaram Daniel Costa, presidente da ADEPTOLIVA, Ricardo Cruz, Vice-Presidente do Município de Tábua
e João Domingues, Diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional
do Pinhal Interior Norte, que entregaram os diplomas de conclusão aos
finalistas Ana Lúcia Gonçalves, Eugénia Correia, Rui Amaral e Vera Marques (Ensino Básico) e Hugo Pereira e Jorge Simões (Ensino Secundário).
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ESPAÇOS INOVADORES DE EDUCAÇÃO
Em setembro de 2021 a EPTOLIVA inaugura mais três ambientes inovadores de educação, totalmente concebidos por Docentes e
Alunos, e que representam a evolução tecnológica e a clara aposta na digitalização, como instrumento significativo na melhoria das
condições de ensino e aprendizagem.

SALA “ITEC – PLAYROOM 30.30”
Uma sala de aprendizagem para Investigação, Tecnologia, Empreendedorismo, Ciência e Conhecimento.

SALA “MEDIA DESIGN.COM 30.30”
Um espaço de Criação, Design, Multimédia e Comunicação.

REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES
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30 ANOS DE HISTÓRIA

CÉSAR DE
OLIVEIRA

FRANCISCO
IVO PORTELA

MARIA ANTÓNIA
DE MATOS

A EPTOLIVA – Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil
foi criada em 1991, após um estudo e reflexão atenta das necessidades
da região em que se insere e de acordo com os resultados de estudos de
caráter socioeconómico, privilegiando uma estreita ligação ao tecido empresarial e institucional da Beira Serra.
A criação desta Escola emerge da celebração de um contrato-programa
entre o Estado, representado pelo GETAP – Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e Profissional e as Câmaras Municipais de Oliveira do Hospital e Tábua, representadas pelos respetivos Presidentes. Constituem-se,
portanto, estas entidades, as principais promotoras da EPTOLIVA, adotando
esta designação abreviada, em função da sua natureza e topónimos das
respetivas sedes de concelho. Os Fundadores da EPTOLIVA foram os então
Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, Professor Doutor
César de Oliveira e o Presidente do Município de Tábua, Eng.º Francisco Ivo
Portela, tendo como primeira diretora a Dra. Maria Antónia Matos.
A Escola sede está localizada no centro da cidade de Oliveira do Hospital,
funcionando um polo na vila de Tábua, espaços que têm vindo a ser, continuamente, ampliados e fortemente remodelados, com o objetivo de os
tornar mais funcionais, autónomos e confortáveis, tendo em conta as especificidades da sua oferta formativa. Na vila de Arganil, a EPTOLIVA iniciou
o seu funcionamento no ano letivo de 1997/98 mantendo-se em atividade
até 2012, deixando uma marca de sucesso e de qualificação profissional
neste concelho.
Após ter sido modificado o regime de funcionamento das escolas profissionais, através do Decreto-Lei n.º 4/98 de 8 de janeiro, foi então constituída
a ADEPTOLIVA - Associação para o Desenvolvimento do Ensino Profissional
dos Concelhos de Tábua, Oliveira do Hospital e Arganil, que se mantém até
hoje como a entidade proprietária, iniciando funções em janeiro de 2000,
sendo o órgão que define os objetivos da EPTOLIVA e todos os demais aspetos fundamentais da sua organização e funcionamento, responsável pela
definição de linhas orientadoras da atividade na Escola e de participação e
representação da Comunidade Escolar.
No ano letivo em que a EPTOLIVA completa 30 anos de atividade, tem em
funcionamento 14 turmas de 20 cursos profissionais, num total de 246 alunos. Todos os cursos profissionais conferem dupla certificação, com equivalência ao 12.º ano de escolaridade e atribuição do diploma de Qualificação
Profissional de nível IV, para os quais a escola possui elevados níveis de
qualidade e exigência, permitindo que a sua comunidade enfrente, de forma mais municiada, os reptos do mercado de trabalho.
O futuro profissional dos alunos passa, também, pela possibilidade de
conhecer “novos mundos”. Na era da globalização é fundamental contribuir para o ensino e formação na União Europeia, promovendo a cidadania

ativa e o sentido de pertença à Europa multicultural e humanista. A larga
experiência da EPTOLIVA, no âmbito dos projetos de mobilidade, desde os
projetos Leonardo da Vinci, foi reconhecida desde 2010, através da atribuição, a nível nacional, da Certificação em Mobilidade, tendo recebido em
2015 a Certificação VET Mobility Charter pelo Programa Erasmus+ (Carta
de Mobilidade Educação e Formação Profissional Erasmus+). A internacionalização desta Escola Profissional tem sido, nos últimos anos, um eixo estratégico de desenvolvimento, potenciando as parcerias existentes e novas
formas de colaboração com diversas empresas europeias, rentabilizando
da melhor forma o investimento que a escola e os Municípios de Oliveira
do Hospital e Tábua têm disponibilizado para motivar e proporcionar estas
mobilidades. O crescente aumento do número de alunos que realiza esta
experiência é o reconhecimento da sua importância para o enriquecimento
curricular e para qualificação, certificação e acreditação nacional e europeia dos seus participantes.
30 anos volvidos, é fundamental salientar aqueles que, com vontade e
dedicação, foram os fundadores da EPTOLIVA, cujo trabalho e visão estra-
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tégica em prol do ensino e dos Municípios de Oliveira do Hospital e Tábua
são motivo de orgulho para todos os que continuam a dignificar a história
desta Escola Profissional, reconhecida pelo seu longo e meritório percurso.
Considerada a Escola mais empreendedora da Região Centro e a melhor
Escola Profissional do país em vários projetos, a EPTOLIVA possui a diversidade que dá resposta às necessidades de formação e procura corresponder
às aspirações dos jovens, que todos os dias se mobilizam na procura de
qualificação escolar e profissional. Assim, ao escolherem fazer parte desta instituição, têm a certeza de obter uma aprendizagem efetiva, estágios
profissionais nas melhores empresas do ramo, nacionais e internacionais, e
uma excelente preparação para a vida ativa, com follow-up constante por
parte de toda uma estrutura de apoio agregadora dos recursos humanos,
dos saberes e competências da escola. Do mesmo modo, permite criar laços
que perduram para a vida, efetivados numa escola harmoniosa e de afetos,
assente na promoção e desenvolvimento de atividades, projetos e programas, condutores de conhecimentos, atitudes e valores, relações interpessoais, nomeadamente, o Desporto Escolar, as Conferências EPTO FUTUROS,

os projetos ECO ESCOLAS, EPTORÁDIO e EPTOJORNAL e o Clube de Ciência
Viva da EPTOLIVA, tendo sido neste contexto que foi desenvolvido o programa de Projetos Educativos em Ciência e Empreendedorismo.
Face às imposições provocadas pela pandemia que tem assolado a Humanidade, com repercussões na forma de ensinar e aprender, a EPTOLIVA
foi rápida a criar e reinventar novas dinâmicas de ensino e aprendizagem,
pois há muito que tem desenvolvido um trabalho pioneiro na inovação das
suas práticas pedagógicas. A variedade de ferramentas digitais e a acessibilidade aos meios tecnológicos, em vigor no Plano de Ensino à Distância
da EPTOLIVA, facilitaram a concretização de encontros virtuais nas diversas
plataformas online. Continuamos a seguir juntos e conectados, na plataforma digital YOUTUBE, com o canal da EPTOLIVA - EPTOTV, mais um projeto
que dá a conhecer a vivência desta escola. Esta visão estratégica e clara do
futuro da EPTOLIVA, importante nas várias dimensões, sobretudo científica
e tecnológica, será o mote para a celebração de mais um aniversário da
escola, com especial enfoque para as novas salas de formação, designadamente a Sala ITEC - Playroom 30.30”, com uma nova filosofia - a gamificação
do ensino.
Com a criação do Centro Qualifica, já a funcionar em Tábua, a EPTOLIVA
assume-se como a verdadeira Escola de Serviço Público, no que concerne a
novas oportunidades de formação, qualificação e empregabilidade.
Hoje, a EPTOLIVA é uma referência na Formação Profissional de excelência e qualidade, reconhecida e certificada com o selo EQAVET, dando assim
continuidade à sua nobre missão de Formar Futuros, formar cidadãos ativos
e autónomos, capazes de ajudar a construir uma sociedade inteligente, inclusiva e sustentável.
Trinta anos depois, a EPTOLIVA continua a associar tradição com inovação. Tradição de bem formar e de valorizar o investimento nos recursos
humanos da região, inovação de abertura permanente aos novos desafios,
a novos métodos e a novas realidades.
Identidade Inovadora e Vencedora…é assim que se afirma a EPTOLIVA na
educação!
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CURSO PROFISSIONAL DE
TÉCNICO DE DESIGN

2.º LUGAR NO CONCURSO NACIONAL
POR UM PLANETA MAIS VERDE

AÇÃO ESCOLAS SOS AZULEJO

MONTANHAS D’ARTES - FESTIVAL DE ARTES

MATERIAIS E TECNOLOGIAS

Este curso visa preparar jovens profissionais a
projetar e maquetizar produtos de Design, tendo em conta a utilização, a função, a produção,
o mercado, a comercialização, a qualidade e a
estética, utilizando os recursos tecnológicos e os
materiais adequados, demonstrando sensibilidade com as questões ecológicas e ambientais.
Para quem gosta de desenhar, projetar e dar
uso à criatividade, o curso de Técnico de Design,
variante Design de Equipamento corresponde a
esse ideal, preparando os alunos para o processo criativo de novos produtos de uso pessoal ou
equipamento urbano, desde a indústria do mobiliário à indústria automóvel, culminando nas
valências do design.
A EPTOLIVA desenvolve este curso com uma
aprendizagem tecnológica perspetivada para o
futuro e direcionada para a inovação, conceção,
desenvolvimento e otimização de produtos, privilegiando a aquisição de competências que facilitem a inserção no mundo do trabalho e/ou o
prosseguimento dos estudos superiores.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
REDESIGN A ( RE ) CRIAR

DESIGN BIOFÍLICO

IDEAS BY DESIGN

Ateliers ou Empresas de Design
Gabinetes de Arquitetura ou engenharia
Agências de Publicidade
Gabinetes urbanísticos (sinalética e
mobiliário urbano)
Lojas de decoração e Design
Espaços comerciais (organização, 		
projeção de mobiliário, decoração, 		
equipamento fixo ou móvel)
Autarquias e institutos públicos		
(organização, embelezamento
e manutenção de espaços públicos)
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2018/2019
A IMAGEM NA COMUNICAÇÃO

O poder da imagem na comunicação e o uso de
recursos visuais em peças de comunicação foram
os assuntos que dominaram a Conferência subjacente ao tema “A Imagem na Comunicação”, participada por Tiago Cerveira, realizador e fotógrafo,
Paulo Leitão, Diretor da Centro TV e o professor
e fotógrafo, Pedro Ribeiro, que concluíram sobre
o poder das imagens no estímulo das emoções,
quando o processo de assimilação e retenção
da informação acontece de forma emocional
e subliminar. Por isso, no mundo da comunicação, “uma imagem vale mais que mil palavras”,
e quando bem posicionada com o tema, tem o
poder de transmitir a sua mensagem de forma
rápida, objetiva e direta.
2019/2020
DESIGN&SCIENCE
“DESIGN&SCIENCE na Era das Indústrias Sustentáveis - Missão 20|30” foi o tema da conferência de Design em articulação com a Ciência,
áreas indissociáveis no sucesso e qualidade do
ensino da EPTOLIVA, como referiu o vice-presidente do Município de Oliveira do Hospital, José
Francisco Rolo, “uma escola ciência, sustentável,
criativa, inovadora, um espaço de sinergia que
honra a qualidade do ensino profissional em
Portugal”. Também a Ex-Ministra do Ambiente e
atual presidente da Assembleia Municipal, Eng.ª
Dulce Pássaro, saudou a sensibilidade com que a
formação profissional se tem afirmado nas iniciativas ambientais deste território.

WEBINAR

CONFERÊNCIAS EPTO FUTUROS
DE DESIGN

A Sustentabilidade e a Economia Circular dominaram as intervenções dos convidados deste
encontro moderado pelas professoras Honorata
Pereira e Helena Raimundo.
Criar valor sustentável para a inovação nos
modelos de negócio ancorada na estratégia de
economia circular, foi a proposta apresentada por
Suzana Alípio, Diretora Executiva da ANJE, a que
se associaram a estilista Emília Durães e Telmo
Sancho, gestor da empresa “Móveis Sancho & Filhos, Lda., que reconheceram na sustentabilidade
uma perspetiva estratégica para a modernização
e competitividade das empresas. A economia circular, enquanto conceito estratégico que assenta
na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais constitui-se a missão 20|30
de educação da EPTOLIVA, metodologia elogiada por Sandra Ribeiro, da DGE e Rosa Doran, do
Núcleo Interactivo de Astronomia, bem como a
Vereadora da Educação do Município de Oliveira
do Hospital, Graça Silva, que adjetivou a EPTOLIVA
como a Escola de Futuro, onde o elo entre a comunidade e o meio empresarial é inseparável
das suas práticas pedagógicas.

JOSÉ FRANCISCO ROLO

DULCE PÁSSARO

SUSANA ALÍPIO

TELMO SANCHO

ROSA DORAN

SANDRA RIBEIRO

EPTO FUTUROS
BRANDING - AS MARCAS
NA TRAJETÓRIA DO FUTURO

DANIEL DINIS COSTA

GRAÇA SILVA

EDSON ATHAYDE

INÊS SIMAS

MARCO DIAS

MARGARIDA PRATA

HELENA RAIMUNDO

A diferença e a complementaridade entre o
Branding e o Design, conceitos essenciais na
criação, gestão e sobrevivência das marcas, foi a
temática da conferência “Branding - As Marcas na
Trajetória do Futuro”, moderada pela jornalista
Margarida Prata e que contou com a presença do
grande publicitário, Edson Athayde, CEO e Diretor
Criativo da FCB (Foote, Cone & Belding Portugal),
Inês Simas, CEO do Departamento de Marketing
Portugal e Marco Dias, proprietário e fundador
das empresas VinilStar e Medical Projects.
A Diretora de Curso, Helena Raimundo, destacou
a importância do estudo do branding na formação
dos seus alunos, uma ferramenta que envolve investigação, estratégias, planeamento e um grande
investimento no design, sendo que a marca EPTOLIVA já se encontra alinhada nessa trajetória,
um investimento no “Branding Educacional”, assente em fatores diferenciadores competitivos na
conquista do prestígio, credibilidade e confiança
da escola e no valor da sua marca, como salientou
o Presidente da ADEPTOLIVA, Daniel Costa.
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CURSO PROFISSIONAL DE
TÉCNICO AUXILIAR DE SAÚDE

PRÁTICA SIMULADA EM AULAS TÉCNICAS

DIA MUNDIAL DA DIABETES

APOIO NO EVENTO “TÁBUA DE QUEIJOS E SABORES”

DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA O CANCRO

DIA MUNDIAL DA TERCEIRA IDADE

Este curso visa preparar jovens profissionais
para auxiliar na prestação de cuidados de saúde, de acordo com orientações do enfermeiro;
assegurar a limpeza, higienização e transporte
de roupas, espaços, materiais e equipamentos e
garantir atividades de apoio ao funcionamento
das diferentes unidades e serviços de saúde.
Ser profissional de saúde é uma paixão pelo
CUIDAR e quem cuida é um ser muito especial.
Por isso, o Técnico de Auxiliar de Saúde assume
uma extrema importância pela sua capacidade
de apoiar e colaborar nas tarefas de uma equipa.
A profissão está, claramente, a alcançar uma posição no mercado de trabalho e é uma das áreas
em desenvolvimento, agora com formação certificada, com mais e melhor conhecimento e com
aprendizagens adequadas.
Na EPTOLIVA, este curso tem sido reconhecido e premiado pelas vertentes de investigação
e empreendedorismo, uma aposta que responde
aos novos desafios da sociedade, cujas soluções
perspetivam a reinvenção de vários setores profissionais na área da saúde. Neste propósito, várias são as atividades que enriquecem a componente técnica deste curso, envolvendo, não só, a
aplicação prática dos conhecimentos adquiridos
em sala de aula, como o contacto e conhecimento de várias Instituições que se apresentam nesta
área como futuras saídas profissionais.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Hospitais Públicos e Privados
Centros de Saúde
Consultórios Médicos, Clínicas e outros
estabelecimentos de saúde
IPSS/Centros de Acolhimento e 		
Residências de Crianças
Domicílios (cuidados e prestação de
serviços de saúde e higienização)
Institutos de Estética e tratamentos do corpo

DIA DA CRIANÇA E DO NARIZ VERMELHO

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA
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WEBINAR

CONFERÊNCIAS EPTO FUTUROS
DE AUXILIAR SAÚDE

EPTO FUTUROS
SAÚDE TECNOLÓGICA

2017/2018
FÓRUM DA SAÚDE

doença a fim de proporcionar dignidade e diminuição do sofrimento em pacientes terminais.
2019/2020
SAÚDE MENTAL EM
TEMPOS DE PANDEMIA

A abertura do I Fórum dedicado à Saúde foi distinguido com as mensagens de Daniel Costa, presidente da ADEPTOLIVA, Sónia Ferreira, Diretora
Geral da Fundação Sarah Beirão, e Mário Loureiro,
presidente do Município de Tábua.
Centrado nos temas sobre alimentação saudável e formação do técnico de auxiliar de saúde no
contexto demográfico do território, este colóquio
teve como convidados, Renata Leite, Nutricionista
na Fundação Sarah Beirão; Nuno Gomes, Diretor
Geral da Santa Casa da Misericórdia de Arganil; e
Marlene Resende, Enfermeira na Fundação Aurélio Amaro Diniz.
2018/2019
CUIDADOS PALIATIVOS

O II Fórum da Saúde, subjacente ao tema “Cuidados Paliativos: uma necessidade?”, contou
com as intervenções de Mário Ruivo, Vogal do
Conselho Diretivo da Administração Regional
de Saúde do Centro; Victor Bettencourt, Médico
Coordenador da Unidade de Cuidados Paliativos
do Centro Hospitalar Tondela-Viseu; Álvaro Herdade, Presidente do Conselho de Administração
da Fundação Aurélio Amaro Dinis; Filipa Ribeiro,
Enfermeira Coordenadora da UCC da Santa Casa
da Misericórdia de Tábua; e José́ Miguel Marques,
Enfermeiro Coordenador da UCCI - Hospital Dr.
Fernando Vale, da Santa Casa da Misericórdia
de Arganil, tendo os mesmos concluído sobre a
necessidade e inevitabilidade do Paliativismo na
qualidade de vida, centrado na pessoa e não na

RITA MORAIS

SOFIA CASTRO

DANIEL DINIS COSTA

RICARDO CRUZ

GUSTAVO CORDEIRO SANTO

CARLOS CAMPOS

ANA LÚCIA SILVA

HELDER SANTOS

BRUNO MIRANDA

LILIANA ANDRADE

A conferência que assinalou o Dia do Curso de
Auxiliar de Saúde abriu com as intervenções de
Mário Loureiro, Presidente da Câmara Municipal de Tábua, Bruno Miranda, Provedor da Santa
Casa da Misericórdia de Galizes, Carlos Campos,
Coordenador do Pólo de Tábua, e do Presidente
da ADEPTOLIVA, Daniel Costa, que destacaram a
importância e o desempenho deste curso profissional com elevados níveis de empregabilidade e
ingresso no ensino superior, e cuja capacidade de
investigação e empreendedorismo tem merecido
o reconhecimento nacional e internacional com
os inúmeros prémios já conquistados.
Numa época em que todos nos adaptamos a
uma nova realidade trazida pela COVID-19, a conferência “Saúde Mental em Tempos de Pandemia”
convidou a Dra. Rita Morais, Psicóloga Clínica e da
Saúde, a Dra. Liliana Andrade e a Dra. Sofia Castro,
Médicas no Centro de Saúde de Tábua, que responderam a alguns desafios mais atuais e com
enorme impacto na saúde mental das populações,
tais como as implicações do ensino à distância e
dos suportes digitais no neurodesenvolvimento e
as dificuldades do confinamento e de outros fatores desencadeadores de perturbações de medo,
perda e ansiedade.

MÓNICA FERREIRA

A tecnologia em Saúde Tecnológica integra
possibilidades muito promissoras que podem ser
aplicadas no quotidiano de clínicas, consultórios
e hospitais, melhorando a qualidade dos cuidados de saúde, com expressividade na expansão
da telemedicina e teleconsulta, no crescimento
da inteligência artificial e tecnologias de saúde digital, na maior atenção dedicada à doença
mental e na primazia dos cuidados remotos. Estas e outras iniciativas sobre a evolução tecnológica na saúde, numa época em que a pandemia
veio acelerar a necessidade e a implementação
de respostas tecnológicas em Portugal, foram o
tema da conferência intitulada “Saúde Tecnológica”, que sob a moderação da Diretora do Curso,
Mónica Ferreira, reuniu as presenças de Gustavo
Cordeiro Santo, Médico Neurologista no Centro
Hospital e Universitário de Coimbra; Ana Lúcia
Silva, Enfermeira no Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital Pediátrico e Hélder Santos,
Presidente do Conselho Pedagógico da Escola
Superior de Tecnologia e Saúde de Coimbra.
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CURSO PROFISSIONAL DE
TÉCNICO DE DESPORTO

PADDLE E BT T - AÇUDE DA RIBEIRA, ERVEDAL DA BEIRA

CORRIDA DO ALVA - PENALVA DE ALVA

PADDLE EM RIBEIRA DE ALVOCO

VOLEIBOL DE PRAIA - ALVOCO DAS VÁRZEAS

BTT XCO - DESPORTO ESCOLAR

TRAIL DO COLCURINHO

Este curso visa preparar jovens profissionais
para participar no planeamento, na organização
e no desenvolvimento do treino de modalidades desportivas, individuais ou coletivas, bem
como organizar e dinamizar atividades físicas e
desportivas em contexto de ocupação de tempo
livres, animação, aventura e lazer.
A atividade desportiva está cada vez mais presente na vida das pessoas, pela importância que
atualmente é dada ao bem-estar físico e psicológico do ser humano. No entanto, os praticantes necessitam sempre de acompanhamento ou
de encaminhamento, sendo essencial a existência de Profissionais e Técnicos Desportivos.
O curso de Técnico de Desporto é destinado a
jovens dinâmicos, práticos, organizados e com
uma enorme paixão pelo desporto. Garante as
bases relativas a alguns conteúdos, modalidades individuais ou coletivas, para que os alunos
ingressem no ensino superior e ou no mercado
de trabalho.
A EPTOLIVA não é apenas o espaço onde os
jovens dispõem de infraestruturas e oportunidades para fazer desporto. O desporto está ao
serviço da missão desta escola, pela sua abrangência a outras áreas formativas, pela valência
de atividades desenvolvidas com e para a comunidade e por conciliar a atividade física com
valores, essencial para uma cidadania ativa e
desenvolvimento global dos alunos.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Entidades com atividades de animação
sócio-desportiva e lazer
Clubes e associações desportivas, 		
recreativas e de desenvolvimento local
Empresas de atividades desportivas,
de turismo e lazer
ESTÁDIO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL

ESTÁDIO SPORT LISBOA E BENFICA
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2017/2018
RENDIMENTO DESPORTIVO:
FISIOLOGIA, NUTRIÇÃO E RECUPERAÇÃO

Integrado no Ciclo de Conferências “Desporto
em Debate”, promovido pelo Município de Oliveira do Hospital, o colóquio “Rendimento Desportivo: Fisiologia, Nutrição e Recuperação” recebeu
Amândio Santos, Fisiologista e Professor da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física
da Universidade de Coimbra; Maria João Campos,
Nutricionista da Académica de Coimbra e Nuno
Loureiro, Especialista em Medicina Desportiva e
Medicina Física e de Reabilitação, cujos testemunhos puderam trazer uma reflexão sobre a otimização do rendimento desportivo mediante condições de treino e dieta, que podem ser exploradas
por atletas e praticantes de desporto.
2018/2019
DESPORTO: ÉTICA E IGUALDADE

A Conferência “Desporto: Ética e Igualdade” moderada pela Diretora Regional do Centro do IPDJ,
Catarina Durão, contou com a participação de António Fidalgo, embaixador do Plano Nacional de
Ética no Desporto e analista e comentador desportivo na RTP; Aurora Cunha, ex-atleta internacional;
Elza Pais, Socióloga, Professora Universitária e
Investigadora na área da Igualdade de Género; e
Francisco Neto, Selecionador Nacional de Futebol
Feminino. Esta iniciativa proporcionou momentos
de formação e atualização de conhecimentos na
área de formação dos alunos, importantes na resposta às atividades desportivas da região.

WEBINAR

CONFERÊNCIAS EPTO FUTUROS
DE DESPORTO

2019/2020
FUTEBOL CAMPUS – DO FUTEBOL
DE FORMAÇÃO AO ALTO RENDIMENTO

NUNO RIBEIRO

FILIPE DINIS

VÍTOR SEVERINO

EPTO FUTUROS
THE FUTURE OF
SPORTS FOR ALL

JOÃO PAULO REBELO

DANIEL DINIS COSTA

JOSÉ CARLOS ALEXANDRINO

PEDRO RIBEIRO

CARLOS NETO

TOMAZ MORAIS

VANESSSA FERNANDES

JORGE PINA

CATARINA DURÃO

JOÃO TRALHÃO

PEDRO FIGUEIREDO

A conferência “Futebol Campus - Do Futebol de
Formação ao Alto Rendimento”, apadrinhada pelo
Jogador Internacional João Félix, proporcionou
aos amantes e agentes desportivos de Futebol
uma formação acreditada, e contou com a participação do Presidente da Câmara Municipal de
Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino; do
Vereador do Desporto, Nuno Ribeiro;
e da Diretora Regional do Centro do
IPDJ, Catarina Durão. Sob a moderação de Filipe Dinis, Assessor de
Comunicação do Sporting Clube
de Portugal, o debate reuniu personalidades como, João Tralhão,
Ex-Treinador Adjunto do Association Sportive de Monaco Football
Club; Vítor Severino, Treinador
adjunto do Football Club Shakhtar
Donetsk; e Pedro Figueiredo, Diretor Técnico Nacional da Federação
Cabo Verdiana e Treinador Adjunto
da Seleção A.

RAFAEL GOMES

Debater os desafios e as expetativas sobre o
futuro do desporto e o seu impacto na sociedade
foram os desígnios da Conferência “The Future
of Sports for ALL”, que contou com a participação
de atletas e demais personalidades ligadas ao
desporto, nomeadamente João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto;
Carlos Neto, Professor Catedrático na Faculdade
de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa; Tomaz Morais, Diretor do Futebol de Formação do Sporting Clube de Portugal; Vanessa Fernandes, atleta de Triatlo e vice Campeã Olímpica
em 2008; e Jorge Pina, atleta paralímpico e um
dos maiores pugilistas de Portugal.
A este encontro, dinamizado pelo Diretor de
Curso e triatleta, Rafael Gomes, juntou-se Pedro
Ribeiro, o jornalista da RTP, que fez as honras de
moderar o debate técnico, onde a importância
do desporto escolar foi o mote, passando pela
formação e saúde física e mental.
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CURSO PROFISSIONAL DE
DE TÉCNICO DE TURISMO

ROTA DA GARGANTA DE LORIGA

ALDEIA HISTÓRICA DO PIÓDÃO

RUÍNAS ROMANAS DE BOBADELA

ALDEIA DE PENHAS DA SAÚDE

Este curso visa a formação de profissionais aptos a realizar serviços de informação, promoção e
animação turística e organização de eventos em
empresas/instituições de turismo, reservas em
agências de viagens e receção e acolhimento em
unidades turísticas e funções técnicas em entidades
públicas e privadas do setor turístico.
O turismo é um dos motores económicos do
país e trata-se de um setor estratégico para Portugal, podendo proporcionar várias oportunidades de emprego a profissionais qualificados. Por
isso, o curso profissional de Técnico de Turismo é
uma qualificação que pretende não só transmitir o conhecimento necessário aos alunos, como
também incluir atividades práticas interligadas
com o curso, de forma a preparar os estudantes
para o mundo profissional.
Conhecer novos destinos e soluções turísticas,
identificar e valorizar o património turístico e
realizar aulas técnicas e estágios nos melhores
empreendimentos turísticos da região, são algumas das oportunidades proporcionadas a um
futuro Técnico de Turismo na EPTOLIVA.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
ALDEIA DE FOLGOSINHO

LINHARES DA BEIRA

AVEIRO, A VENEZA PORTUGUESA

MATA NACIONAL DO BUÇACO

Estâncias termais
Postos de turismo, museus e monumentos
Agências de viagens e operadores
turísticos
Hotéis, aparthotéis e turismo rural
e de natureza
Parques de campismo e parques
recreativos/temáticos
Empresas de transportes turísticos,
aéreas, rodoviárias e marítimas
Associações de desenvolvimento local e
empresas de animação turística
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2017/2018
RENASCER COM O TURISMO

Sob a temática “Renascer com o Turismo” a
EPTOLIVA convidou Pedro Machado, Presidente
da Entidade Regional de Turismo do Centro de
Portugal; José Francisco Rolo, Vice-Presidente do
Município de Oliveira do Hospital e Presidente da
ADIRAM - Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha; Rui Simão, em representação da ADXTUR - Agência para
o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto;
Emanuel de Castro, Coordenador Executivo da Associação Geopark Estrela; e José Carvalho em representação da Secretaria de Estado do Turismo e
Turismo de Portugal, IP., para debaterem o investimento da formação profissional neste setor e a
relevância das potencialidades turísticas, no centro
e interior do País.
2018/2019
TURISMO ENOGASTRONÓMICO
NA BEIRA SERRA

A relevância da gastronomia como potencial
turístico foi o argumento para a conferência “Turismo enogastronómico na Beira Serra: o papel
das Confrarias Gastronómicas”, que contou com
as presenças de Patrícia Ferreira, representante
da CIM – Região Europeia de Gastronomia; José

WEBINAR

CONFERÊNCIAS EPTO FUTUROS
DE TURISMO

Borralho, Presidente da Associação Portuguesa
de Turismo de Culinária e Economia (APTECE) e a
Confraria dos Bolos, Doces, Aguardentes e Licores
do Ervedal da Beira; a Confraria do Queijo Serra
da Estrela; a Confraria Gastronómica do Bucho
de Arganil; a Confraria do Torresmo Beirão; e a
Confraria do Medronho, que certificaram atravês
do seu testemunho o património gastronómico
que lhes cumpre salvaguardar e promover.
2019/2020
JUNTOS PELO TURISMO
A CAMINHAR PELO FUTURO

RAÚL FERREIRA

GRAÇA REIS

EPTO FUTUROS
TRAVEL INFLUENCERS:
DESTINOS TURÍSTICOS VIRTUAIS?

DANIEL DINIS COSTA

JOSÉ FRANCISCO ROLO

CARLOS BERNARDO

CATARINA LEONARDO

JOÃO QUARESMA

FRANCISCO CRUZ

GINA SOUSA

CLÁUDIA CARVALHO

FRANCISCO CRUZ

DINA CRUZ

“Juntos pelo Turismo a Caminhar pelo Futuro”
colocou em destaque os desafios do setor turístico na atual e nova economia de Portugal e a
sua recuperação na conjetura pandémica vivida
no mundo. A dar voz a este debate esteve Pedro
Machado, Presidente da Entidade Regional de
Turismo do Centro de Portugal; Raúl Ferreira,
Presidente da Direção da Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal (ADHP); Francisco
Cruz, Diretor Geral do Aqua Village, Health Resort & Spa; Dina Cruz e Graça Reis, do Museu
do Pão e José Francisco Rolo, Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e
Presidente da Associação de Desenvolvimento
Integrado da Rede de Aldeias de Montanha
(ADIRAM). Esta sessão pretendeu ainda refletir
sobre o relançamento da atividade turística na
Região Centro e potenciar este território como
um destino seguro.

A videoconferência intitulada “Travel Influencers – Destinos Turísticos Virtuais?” pretendeu
abordar as plataformas digitais como estratégia de marketing e promoção dos destinos turísticos. O papel dos influenciadores digitais,
mais especificamente, os “travel bloggers”, na
propagação de informação turística, foi o mote
para juntar Catarina Leonardo, autora do blog
de viagens “Wandering life” e fundadora da
Associação de Bloggers de Viagem Portugueses; Carlos Bernardo, autor do projeto “O Meu
Escritório é lá Fora!”; João Quaresma, consultor gastronómico e Chef de Cozinha; Francisco
Cruz, Proprietário do Empreendimento Turístico
Aquavillage Health Resort & Spa; e José Francisco Rolo, Presidente da Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de
Montanha (ADIRAM).
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CURSO PROFISSIONAL DE
TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO
DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

FCT - MUTABLE NEURON LDA.

FCT - BITLOGIN INFORMÁTICA

MOCHE XL GAMES WORLD

MOCHE XL GAMES WORLD

Este curso visa a formação de profissionais aptos a realizar, de forma autónoma ou integrados
numa equipa, atividades de conceção, especificação, projeto, implementação, avaliação, suporte e manutenção de sistemas informáticos e
de tecnologias de processamento e transmissão
de dados e informações.
Neste curso, programar é um processo de escrita de testes e manutenção. Os alunos são
submetidos à constante evolução e atualização
nas mais diversas plataformas emergentes. Pelo
que a vontade de aprendizagem, a dinâmica, a
autonomia, a criatividade, o raciocínio lógico e
o gosto pela informática e tecnologia são requisitos essenciais.
A EPTOLIVA contribui para o contacto dos
alunos com o mundo profissional e com várias
iniciativas no âmbito das novas tecnologias e
do mundo digital, permitindo a aquisição das
competências necessárias para prosseguir os
estudos superiores e/ou ingressar no mercado
de trabalho, numa área que oferece perspetivas
de empregabilidade e construção de carreiras
bastante aliciantes.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
AIRC

PROGRAMÇÃO DE SISTEMAS

ALUNOS GPSI

JORNADAS PROFISSIONAIS DE INFORMÁTICA

Empresas de software-house, 		
fornecedoras de soluções informáticas
Empresas de qualquer ramo que 		
necessitem de técnicos de suporte aos
sistemas informáticos instalados (ao nível
de base de dados, web, mobile) e/ou de
desenvolvimento de software próprio
Montar, testar e reparar computadores,
impressoras e outros equipamentos
informáticos
Outras empresas com necessidade de
operadores ou formadores de informática
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2019/2020
COMUNICAÇÃO NA PANDEMIA:
A RESPOSTA DAS ORGANIZAÇÕES
A comemoração do
Dia do Curso de Gestão e Programação de
Sistemas Informáticos,
sob o tema “Comunicação na Pandemia: A
Resposta das OrganiCARLOS VEIGA
zações” promoveu, para
o efeito, o encontro de
convidados de várias
áreas e serviços que
testemunharam as mudanças vivenciadas ao
nível da informação e
comunicação nas difeDANIEL COSTA
rentes organizações.
Com a moderação do
Diretor do Curso, Eng.º
Mário Pinto, o ensino à
distância, a telemedicina, o teletrabalho, entre
outras atividades, foram
PEDRO COUCEIRO
os exemplos apresentados pelos respetivos
convidados: Arquiteto
Carlos Veiga, Professor
na Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de
Oliveira do Hospital;
Eng.º Pedro Couceiro,
JOÃO NEGRÃO
Diretor dos Serviços Informáticos do Instituto
Português de Oncologia de Coimbra; e Dr.
João Pita Negrão, Senior Manager on Work
Transformation Logic
MÁRIO PINTO
na Deloitte Consulting.
Neste período pandémico que nos entrou vida
adentro sem pedir licença, e após a questão “O
que é que nós não teríamos feito, se não fosse a informática?”, desafiada pelo presidente da ADEPTOLIVA, Prof. Daniel Costa, esta conferência foi
conclusiva na certeza que a informática foi e é

uma área necessária e em franca ascensão no
futuro.
Como referiu Pedro Couceiro, esta situação
trouxe a todos, uma oportunidade de evolução,
porque “avançámos dez anos ao nível de mentalidades”. Este “salto quântico” promoveu uma
maior qualidade de trabalho, transformações
significativas e mais seguras no espaço de socialização, ajustamentos de horários e a possibilidade de juntar mais pessoas num espaço
virtual. Esta é uma oportunidade que decerto
vamos aproveitar e tirar partido de algumas
adaptações já conseguidas e “o Futuro é perceber como tudo poderá ser feito em controlo
remoto”, como concluiu João Pita Negrão.
A conferência trouxe também os testemunhos
de alguns ex-alunos de informática. A experiência que a formação em contexto de trabalho
proporciona é de extrema importância para a
integração com sucesso no mercado de trabalho, como referiu Joel Ferrão. O programa ERASMUS+ em que o aluno participou foi, também,
uma mais valia para o seu percurso profissional.

A elaboração da Prova de Aptidão Profissional
revelou-se um treino de grande importância na
elaboração de projetos, que vieram a ser úteis
na frequência da licenciatura em Informática de
Gestão que Marco Carmo concluiu no Instituto
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa
– Instituto Universitário de Lisboa, ISCTE.

WEBINAR

EPTOLIVA – cursos em funcionamento

EPTO FUTUROS
(IN)SEGURANÇA
INFORMÁTICA

DANIEL DINIS COSTA

VERA CUNHA

ANDRÉ BATISTA

CARLOS LEITE

JORGE VICENTE

MÁRIO PINTO

“(In)Segurança Informática” foi o tema da Conferência que reuniu vários especialistas na tecnologia informática e nas redes de comunicação e que lidam necessariamente com questões
de cibersegurança nas suas atividades profissionais, nomeadamente, Vera Cunha, Presidente
da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de
Oliveira do Hospital, do Instituto Politécnico de
Coimbra; Carlos Leite, Diretor Geral da Hewlett
Packard Enterprise; Jorge Vicente, Diretor Executivo de Segurança de Informação IT do Grupo
Lidl & Cia; e André Baptista, Fundador e CTO
da Penthack, considerado o Most Valuable Hacker (MVH, o hacker mais valioso) na competição
internacional de hackers H1-202, que decorreu
em Washington, em março de 2018.
Os testemunhos dos vários oradores relataram
experiências e oportunidades, riscos inerentes
e a necessidade de reconhecer as vulnerabilidades dos sistemas e dispositivos informáticos.
O Diretor do Curso e moderador do debate
técnico, Mário Pinto, salientou a importante colaboração da EPTOLIVA em várias iniciativas da
Escola Segura, viradas para os riscos da presença online dos adolescentes e, a um nível mais
técnico, marcando presença em várias atividades do CNCS.

PÁG. 32

EPTO 30.30 | J UL H O 2021

EPTOLIVA – cursos em funcionamento

CURSOS PROFISSIONAIS DE
TÉCNICO DE MECATRÓNICA
TÉCNICO DE ELETRÓNICA, AUTOMAÇÃO E COMANDO

PROJETO PENSE INDÚSTRIA 4.0

AULAS TÉCNICAS

A capacitação e o reforço de competências para
a transição energética e digital, num mundo onde
a tecnologia é dominante, encontram-se nestas
áreas de formação que abrangem uma panóplia
de domínios como a eletrónica, as telecomunicações, a automação, a domótica, a robótica e a
programação de sistemas digitais.
O curso de Técnico de Mecatrónica visa a formação de profissionais aptos a desempenhar
tarefas de caráter técnico relacionadas com a
manutenção, reparação e adaptação de equipamentos diversos, nas áreas de mecânica, robótica,
controlo automático, eletrónica e eletricidade.

SAÍDAS PROFISSIONAIS

SEMANA EUROPEIA DA ROBÓTICA - CCV AVEIRO

PROJETO STEAM LEGO COMPETITION

Indústrias de fabrico de produtos
metálicos, máquinas e equipamentos
Empresas do ramo da eletrónica,
automação, metalurgia e metalomecânica
Empresas especializadas em controlo
industrial, com processos
automatizados de fabrico
Empresas de reparação de equipamentos
eletrónicos diversos
O Técnico de Eletrónica, Automação e Comando
pode desempenhar tarefas de caráter técnico relacionadas com a instalação, manutenção, reparação e adaptação de sistemas elétricos, eletrónicos,
pneumáticos e hidráulicos de automação industrial.

PROJETO CANSAT PORTUGAL

FEIRA INTERNACIONAL DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS PARA A INDÚSTRIA ( EMAF )

SAÍDAS PROFISSIONAIS

SONAE ARAUCO - OLIVEIRA DO HOSPITAL

FEIRA DE ENGENHARIA DE COIMBRA ( FENGE )

Empresas de telecomunicações, de
eletrónica, eletricidade e domótica
Empresas de instalação e manutenção
de equipamentos e sistemas de
automação, instrumentação, robótica e
controlo industrial
Empresas de programação, configuração e
gestão de sistemas de telecomunicações
e redes de comunicação de dados
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2018/2019
INDÚSTRIA 4.0

O avanço e o futuro da nova era industrial - Indústria 4.0 - com as principais inovações tecnológicas nos campos de automação, controle e
tecnologia da informação, que permitem a fusão
do mundo físico, digital e biológico, estiveram em
debate com os convidados Nuno Vieira, gerente da
empresa Induprotec; Manuel Correia, responsável
pelas áreas de automação e controlo na Sonae
Arauco e José Barata Oliveira, especialista na área
da Robótica Industrial Complexista da Universidade Nova de Lisboa (UNL).

Neste seminário houve lugar a práticas profissionais com o Workshop sobre Robótica Móvel,
tutoreado pelos professores, José Barata Oliveira
e Carlos Simões e o Workshop sobre Astro Fotografia com telescópio em montagem equatorial
e controlo inteligente, conduzido pelo Eng.º António Paulino da Escola Superior de Tecnologia e
Gestão de Oliveira do Hospital (ESTGOH).

2019/2020
ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO
Sob o tema “Robótica
e Automação” a conjetura de um “futuro
colaborativo”
esteve
em destaque com os
“Cobots”, robôs criados
para interagir com os
NORBERTO PIRES DA SILVA
humanos em ambientes de trabalho, e que
dominaram as demonstrações apresentadas
pelos convidados: Prof.
Dr. Norberto Pires da
Silva, do Departamento
RÚBEN ALMEIDA
de Engenharia Mecânica da Faculdade de
Ciências e Tecnologia
da Universidade de
Coimbra; Eng.º António Paulino, Professor
na Escola Superior de
ANTÓNIO PAULINO
Tecnologia e Gestão de
Oliveira do Hospital do
Instituto Politécnico de
Coimbra; Eng.º Joaquim
Pratas, Administrador
da Azuribérica – Têxtil
S.A. e Eng.º Rúben AlJOAQUIM PRATAS
meida, Diretor de Desenvolvimento da Growskills, distribuidores oficiais em Portugal da UniversalRobots, empresa
líder no mercado no desenvolvimento de robôs
colaborativos.
A importância da componente técnica, da formação em contexto de trabalho e dos estágios internacionais, para uma melhor preparação e acesso
direto ao mercado de trabalho, foi destacada no
testemunho de
Luís Rodrigues,
ex-aluno do curso de Eletrónica
e
Telecomunicações e, atualmente, técnico
na E-Redes.
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EPTO FUTUROS
TRANSIÇÃO DIGITAL
ENERGIA E AMBIENTE

PAULO PEREIRA

DANIEL DINIS COSTA

PEDRO CORREIA

JOÃO ALBUQUERQUE

MIGUEL CORREIA

MIGUEL LEITÃO

ARTUR CORREIA

TIAGO COELHO

“Transição Digital – Energia e Ambiente” foi o
tema da conferência realizada, sob a apologia
do Dia dos Cursos Profissionais de Eletrónica,
Automação e Comando e de Mecatrónica, e que
colocou em destaque os desafios energéticos
do futuro e a transformação digital para a próxima década em Portugal.
Garantir energia sustentável, eficiente e acessível para a necessária transição energética,
implicada com a descarbonização de alguns
setores da economia e o aumento do fornecimento de eletricidade a partir de fontes renováveis, foram os tópicos das intervenções dos
convidados: Paulo Pereira, Diretor de Estratégia
de Inovação e Tecnologia da Altice Labs; Pedro
Carreira, Diretor Adjunto do Departamento de
Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da
E-REDES; João Albuquerque, Tutor da E-REDES
nos cursos profissionais de Redes Elétricas;
Miguel Leitão, Consultor de Energia na Green
World; Miguel Correia, Gestor da Empresa GEOSUN eco smart solution; e Artur Correia, fundador e gerente da Empresa Socorreias.
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CURSO PROFISSIONAL DE
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL MECATRÓNICA AUTOMÓVEL

PRÁTICAS OFICINAIS COM O ATOR MANUEL MELO

PRÁTICAS OFICINAIS

CONSTRUÇÃO DO EPTO RALLY CAR

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE COIMBRA ( ISEC )

CONDUÇÃO DE UTVS/SSVS

EPTO RALLY EMISSÕES ZERO

O curso de Técnico de Manutenção Industrial –
Mecatrónica Automóvel é uma aposta habitual
da oferta formativa da EPTOLIVA, consolidada
na maior preferência dos alunos e nas necessidades demonstradas pelo setor empresarial da
região nesta área. Cada vez mais se verifica a
necessidade de profissionais altamente qualificados e polivalentes, capazes de compreender
a evolução dos equipamentos e da mecânica
automóvel.
Este curso visa a formação de técnicos aptos
a proceder ao planeamento e controlo de processos de manutenção e reparação automóvel
em oficinas, supervisionando os trabalhos de
deteção e reparação de avarias nos sistemas
mecânicos, elétricos e eletrónicos de veículos
automóveis ligeiros e pesados, tendo em vista
a maximização da produtividade da oficina de
manutenção e reparação automóvel, no respeito
pelas normas de segurança ambiental e de higiene e saúde no trabalho.
Para quem é fascinado pelo mundo automóvel
este é o curso ideal, pois engloba aprendizagens
teóricas e práticas em estreita ligação com empresas e oficinas da área, possibilitando uma melhor preparação para a entrada no mercado de
trabalho e/ou o prosseguimento dos estudos no
ensino superior.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Empresas de reparação automóvel
Concessionários de automóveis
Empresas de fabrico automóvel
Comércio de componentes eletrónicos
para automóveis
MUSEU DO CARAMULO

MUSEU DA ELETRICIDADE
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CONFERÊNCIAS EPTO FUTUROS
DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL MECATRÓNICA AUTOMÓVEL

2017/2018
JORNADAS TÉCNICAS DE
MECATRÓNICA AUTOMÓVEL

As Jornadas Técnicas do Curso de Manutenção
Industrial/Mecatrónica Automóvel receberam
João Patrício, representante da ANECRA - Associação Nacional das Empresas do Comércio e da
Reparação Automóvel; Jorge Santos, Professor
no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra;
Nuno Nunes, Piloto de Motos/UTVS e proprietário da empresa NN Motos; e Rui Madeira, Piloto
de Ralis e Campeão Mundial FIA de Grupo N, aqui
homenageado pela EPTOLIVA e Município de Oliveira do Hospital, pelos títulos alcançados nos
campeonatos nacionais e internacionais de ralis.

2018/2019
MOBILIDADE COM AMBIENTE

“Mobilidade com Ambiente” um assunto conveniente ao contexto ambiental, ecológico e sustentável da região e do país, reuniu a participação de
Gustavo Pinto, representante da Divisão Pós-venda, da Caetano Auto; Bráulio Afonso, consultor de
vendas da Jaguar Land Rover, M. Coutinho; Manuel

WEBINAR

EPTOLIVA – cursos em funcionamento

EPTO FUTUROS
DESPORTO MOTORIZADO
(IN)SUSTENTÁVEL

Rodrigues, Presidente da VAB – Veículos Automóveis das Beiras, S.A. e o Professor Francisco Ferreira, Presidente da Associação ZERO (Associação
Sistema Terreste Sustentável), que defenderam
as novas tecnologias e combustíveis alternativos
como opções sustentáveis de mobilidade, menos
prejudiciais para a saúde e ambiente.
2019/2020
COMPETIÇÃO E MUNDO AUTOMÓVEL:
IMPACTOS E FUTUROS
Dedicada aos fãs da
velocidade e do desporto automóvel, esta
conferência reuniu personalidades e empresários do ramo automóvel, nomeadamente,
PEDRO COUCEIRO
Pedro Couceiro, um dos
mais internacionais pilotos portugueses de
Automobilismo; Pedro
Alves, ator, piloto TT e
proprietário da empresa
“Monstter”; o piloto PePEDRO ALVES
dro Pereira Jr. e o navegador Sandro Trindade,
dupla que participa na
Copa 106; Jorge Marques, gerente da empresa Proturbo - Componentes Eletromecânicos,
SANDRO E PEDRO
Lda.; e Miguel Ventura,
presidente da ADIBER
– Associação de Desenvolvimento Integrado da
Beira Serra.
Este encontro pretendeu debater as oportuMIGUEL VENTURA
nidades que os novos
carros e combustíveis
encerram no futuro, sobretudo depois do impacto trazido pela situação pandémica vivida na
competição e no desporJORGE MARQUES
to automóvel.

O evento teve início com a apresentação pública do EPTO Rally Car, uma réplica do carro de rali
do piloto Rui Madeira, o Mitsubishi Lancer Evo
III, com o qual se sagrou campeão do Mundo de
Ralis em 1995, um desafio lançado pela escola
que se assumiu como uma oportunidade para os
alunos deste curso colocarem em prática uma
série de operações de manutenção e de intervenções mecânicas na transformação do carro.

Seguiu-se o EPTO Rally Tour, um percurso inédito com carros de rally, UTV e Motos, pela cidade
de Oliveira do Hospital e património turístico da
Bobadela, conduzido por pilotos, reconhecidos e
premiados nos vários segmentos da competição
motorizada, e que ao longo dos tempos representaram e divulgaram muito bem a região: Rui
Madeira e Pinto dos Santos, pilotos de Rali, Jorge
Gouveia, piloto de Enduro, e o piloto de Motos e
UTVs, Nuno Nunes.
Este encontro que finalizou com um debate
técnico moderado por David Pinto, Presidente
da MK – Associação de Desportos e Makinas ao
qual se juntou Paulo Homem, Editor da Ralis Online e Nuno Ribeiro, Vereador da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, que falaram sobre
competições motorizadas e respetivo impacto
direto na economia local e regional.
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EPTOLIVA, ESCOLA DE SUCESSO, OPORTUNIDADES E INOVAÇÃO

A EPTOLIVA, enquanto Escola Profissional tem cumprido integralmente, com elevada responsabilidade e competência, com base na estratégia traçada pela Direção, a implementação da cultura
científica e técnica do empreendedorismo, como ferramenta e metodologia prioritária na formação profissional e social dos seus alunos. Por isso, ao chegar ao fim de mais um ano letivo, somamse os resultados e o sucesso e com base nestes pressupostos, aliados à inovação, abrem-se novas
portas e oportunidades de excelência para os nossos jovens, seja para aqueles que, de imediato,
enfrentam o mercado de trabalho, seja para os que vão prosseguir a sua formação superior.
Estes modelos, os projetos de empreendedorismo, bem como o NOVO CENTRO QUALIFICA, são o
garante do sucesso da EPTOLIVA e das saídas profissionais dos nossos alunos, sendo determinante
o empenhamento dos Pais e Encarregados de Educação, da Direção, do Conselho Pedagógico, do
Pessoal Docente e Não Docente e o apoio e reconhecimento de todas as entidades e empresas
da região.
Um bem-haja a todos pelo trabalho, pelo sucesso, pela dinâmica e resultados obtidos, mas sobretudo pelo contributo que a ESCOLA PROFISSIONAL EPTOLIVA, tem dado, ano após ano, para o
desenvolvimento da região.
Com os melhores cumprimentos,
O Presidente do Município de Tábua,
Mário de Almeida Loureiro

Mário de Almeida Loureiro
Presidente do Município de Tábua
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30 ANOS DE ENSINO PROFISSIONAL
Trinta anos de EPTOLIVA – uma das escolas profissionais mais galardoadas da Região de Coimbra.Com
um ensino de qualidade e de grande excelência é, de facto, muito reconfortante sentirmos este enorme
retorno do investimento que o Município de Oliveira do Hospital tem vindo a fazer na EPTOLIVA em
todo o setor da Educação.
Numa altura em que estou prestes a terminar o meu mandato de Presidente da Câmara Municipal de
Oliveira, encerrando assim um ciclo de 12 anos de governação autárquica, é com orgulho e sentimento
de dever cumprido que constato o crescimento e a evolução constante da EPTOLIVA, num concelho em
que temos todos os níveis de ensino: desde o pré-escolar até ao ensino superior, no grau de mestrado.
Criada no início dos anos noventa, a EPTOLIVA é hoje uma Escola de referência em todo o País.
É pois de inteira justiça, lembrarmos também aqui, hoje, o saudoso Professor Doutor César Oliveira,
que em 1991 ousou fundar esta Escola Profissional, tendo como primeira diretora a também saudosa Dra. Antónia Matos – uma pessoa que deu importantes contributos ao Concelho de Oliveira do
Hospital na área da Educação. Prova do prestígio que a EPTOLIVA conseguiu granjear, são os cerca de
80 prémios nacionais e internacionais conquistados por esta Escola do chamado interior do país que,
graças à inovação e às novas tecnologias, está hoje, a nível nacional, num patamar de grande excelência.
Não posso por isso deixar de enaltecer o trabalho que vem sendo desenvolvido pela atual direção da
ADEPTOLIVA – presidida pelo Prof. Daniel Costa –, mas também pelos seus antecessores, assim como
por toda a comunidade docente e não docente e empresários promotores.
Estou convicto de que a EPTOLIVA continuará no bom caminho, fundamentalmente por ter sabido
antecipar o futuro, e faço votos no sentido de que o próximo ano letivo, que se avizinha, continue a ser
coroado de êxitos e represente o regresso à normalidade que a pandemia da Covid-19 interrompeu.

José Carlos Alexandrino
Presidente do Município
de Oliveira do Hospital

Bem hajam pelo vosso trabalho e por levarem bem longe o nome de Oliveira do Hospital e de toda
esta região.
O Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital
José Carlos Alexandrino

VA N TAG E N S D E E S T U D A R N A E P TO L I VA
+ 2.000€/ANO EM APOIOS
+ 2.000€/ANO EM PRÉMIOS
DE MÉRITO ESCOLAR

T RA N S P O RT E

A L I M E N TAÇÃO

CARTÃO EPTOLIVA
COM DESCONTOS EM COMÉRCIO
E SERVIÇOS DA REGIÃO
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Visabeira Turismo
Ameal Óptica
Ana Sofia Cabeleireiros
Anita Papelaria
Argomagazine - Artes
Gráficas e Papelaria
Bambino - Roupa e Calçado
de Criança
Bio-San
Blue Jeans
Buddha Zen - Instituto
de Beleza
Centro Musical OH
5 à Sec Oliveira do Hospital
CMPOH
Clínica Médica e Paramédica
de Oliveira do Hospital
CopiArte - Irmãos Seixas
Cornocópia
Corpus Ginásio
Deco Lar
Dental Sal
Encantu’s
Escola de Condução FICA
Escolas de Condução
Grupo Rota da Estrela
Escolas de Condução MGA
Estúdios Paralaxe
Fantasia
FertaImpress
Florista A Vera
Galerias Sopolar

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Geminus
HM Centro Óptico
Karllu’ys
Lava Já
Login - Informática
Medentis
Meio Mundo Livraria e Papelaria
Nature – Desportos da Natureza
Mimi D’Or
Nelita - Pronto a Vestir
Olho - Sistemas
Informáticos
Óptica do Concelho
Ortoconfort
Papelaria Tabuense
Papiro – Papelaria
Picadilly - Modas, Calçado
e Sportsware
Pinguim Sport
Print + - Tinteiros e Toner´s
R & M Informática
Rita Correia - Estética
Roupeiro
Sapataria Marlice
Sapataria Zé Manel
Seiatrónica
Stilus
Sweet Memories
Publicity & Photography
Vina
Vitalfisio
Zen Cabeleireiros

ESTÁGIO CURRICULAR POR ANO
DE FORMAÇÃO
ESTÁGIOS INTERNACIONAIS ERASMUS+
CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ACESSO
AO ENSINO SUPERIOR
A LO J A M E N TO

M AT E R I A L E S CO L A R

