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Os últimos tempos têm sido muito turbulentos. As constantes 
adaptações à realidade do momento que foi exigindo a cada um de 
nós um controlo e autodisciplina para da melhor maneira conviver 
com o novo Coronavírus. Esta pandemia mundial levou-nos ao pior 
dos momentos vividos, em especial o pior dos períodos da história 
da geração com idade escolar. Nunca antes se assistiu ao encerra-
mento forçado de todos os estabelecimentos de ensino, ao isola-
mento social obrigatório, ter de ficar em casa, não poder estar com 
os amigos, com a família, socializar, perder a liberdade de fazer o que 
apetece. Sem dúvida, momentos de grande angústia, insegurança e 
receio do futuro.

Apesar do ambiente austero, a comunidade educativa, depois 
de 16 de março, foi aguardando diretrizes governamentais, mas 
algumas escolas foram dando passos mais ousados na procura de 
soluções na continuidade do processo de ensino aprendizagem, 
entre elas a Escola Profissional EPTOLIVA, dando inicio a um novo 
modelo de ensino/ aprendizagem, unindo-se e trabalhando por um 
só objetivo: fazer perceber aos alunos que os estudos continuavam 
e que os professores estavam ainda mais perto deles e dos seus en-
carregados de educação, numa relação próxima e de entreajuda.

Dar aulas à distância, fazer com que o aluno continue a trabalhar, a 
estudar, a aprender tornou-se uma tarefa mais exigente. Se era difícil 
ensinar/aprender dentro de sala de aula, explicar e tirar dúvidas das 
matérias, certamente que o grau de dificuldade aumentou signifi-
cativamente para ambos os intervenientes. O regresso à escola foi 
mais um desafio, constituindo também uma preocupação, que o 
Diretor Executivo e sua equipa teve e conseguiu ultrapassar, tendo 
a certeza de que nada ficara esquecido. Tenho a certeza que os alu-
nos se sentiram seguros e bem-vindos.

Docentes, alunos e encarregados de educação trabalharam em 
estreita colaboração, como uma equipa unida e tornaram possível 
a superação dos obstáculos e das adversidades que foram surgindo.

Apesar de tanto contratempo, o corpo docente ficou mais forte, 
trabalhando em equipa e para além da preparação das aulas on-line, 

deram continuidade ao calendário das iniciativas previstas, nome-
adamente o ciclo de conferências EPTO FUTUROS, dedicadas a cada 
curso profissional, com o objetivo claro de partilhar conhecimentos 
e experiências vivenciadas pelos oradores convidados. 

A conquista de prémios nacionais e internacionais e muitas outras 
atividades que conseguiram realizar apesar das medidas de conten-
ção, mostram a capacidade de empreendedorismo e de superação 
das dificuldades levada a cabo pela escola.

Quero enaltecer o trabalho do professor, a sua persistência, a sua 
capacidade de se reinventar, de se superar, de continuar a lutar pelo 
sucesso escolar do aluno e pelo bom nome da escola, pelo seu 
profissionalismo.

Paralelamente a ADEPTOLIVA, uma associação em pleno vigor, 
com muitos promotores associados de diferentes áreas profissio-
nais, com um papel importantíssimo na articulação com a escola, 
como parceiros e como profissionais experientes trazem para o pal-
co da discussão a visão real do mundo do trabalho presente e futura.

As mudanças foram enriquecedoras. Juntos, todos cresceram e se 
esforçaram, chegando a mais um final do ano letivo com a sensação 
de missão cumprida, desta vez com um sabor especial, com uma 
satisfação maior. 

Como Vereadora da Educação, fico muito grata a todos por dignifi-
carem o nome do concelho de Oliveira do Hospital, pelo excelente 
trabalho que tem projetado para a região, para o país e para o mun-
do. Ano após ano, a escola profissional EPTOLIVA tem conquistado o 
seu espaço, tem-se destacado, obtendo prestígio profissional.

Muitos parabéns a todos os docentes e não docentes, aos Dire-
tores e ao Sr. Presidente Executivo da EPTOLIVA e da ADEPTOLIVA, 
professor Daniel Costa.

Resta-me desejar a todos Boa Sorte no arranque do próximo ano 
letivo e que este seja mais simples e tranquilo.

Boas Férias!

Covid 19: Desafio!

Mostrar a importância do ensino profissional na sociedade portu-
guesa, e a afirmação da EPTOLIVA no contexto atual, foram desid-
eratos alcançados por esta Escola Profissional.

 O percurso de sucesso alcançado pela EPTOLIVA e por toda a 
sua comunidade escolar deve ser motivo de orgulho para a nossa 
Região, e nomeadamente para os Concelhos de Tábua e de Ol-
iveira do Hospital, tendo em consideração o contributo dado para 
formar futuros.

 Sobre o desígnio da ESCOLA VENCEDORA, caberá a todos os Alu-

nos, Pais e Encarregados de Educação, Professores, Colaboradores, 
Direção, Autarquias, Empresários e Promotores ligados à EPTOLI-
VA, contribuírem de forma ativa para que o seu projeto educativo, 
assente na inovação pedagógica e na aquisição de competências, 
possa CONSOLIDAR o sucesso desta modalidade de formação.

 Uma referência final para a capacidade de adoção de medidas 
que permitiram não só contribuir para a prevenção da COVID-19, 
mas também para a inclusão de todos os alunos no seu processo 
de aprendizagem ao longo da PANDEMIA.

Consolidar a importância da escola vencedora

ADEPTOLIVA APROVA MAIOR PLANO E ORÇAMENTO DE SEMPRE POR UNANIMIDADE

Na Assembleia Geral da ADEPTOLIVA, realizada em dezembro de 
2019, Daniel Costa congratulou-se com a abertura do maior número de 
turmas e a entrada de mais de 100 alunos, o maior número conseguido 
até hoje, uma evidência que marcou o inicio deste ano letivo, e que 
mais não é que, o resultado da estratégia e do reconhecimento que a 
Escola tem recebido a nível nacional e internacional com a participação 
e premiação em vários projetos de ciência e tecnologia, deixando um 
voto de reconhecimento aos alunos premiados por terem sabido levar 
bem longe o nome da escola, dos Municípios de Oliveira do Hospital, 
Tábua e Arganil, e do País.

O ambicioso plano anual de atividades da EPTOLIVA, aprovado por 
unanimidade, constituiu uma ferramenta fundamental na promoção 

da qualidade do ensino que a Escola ministra, tal é a diversidade das 
atividades propostas, focadas nos alunos e na sua formação profissional 
futura, essencialmente viradas para o mundo real e para a comunidade da 
região. Por isso, e como referiu o Presidente da ADEPTOLIVA, “(…) perante 
os desafios do presente e do futuro, é fundamental que a EPTOLIVA não 
se conforme e procure sempre mais e melhor”.  

José Francisco Rolo propôs um voto de reconhecimento e louvor ao 
trabalho desenvolvido na EPTOLIVA, adjetivando esta como “uma escola 
dinâmica, sustentável, com ambição, que inspira qualidade e confiança 
nas famílias e nos alunos, e que transborda para o exterior a responsabili-
dade e o compromisso do sucesso”, concluindo que “é um orgulho para 
a Região Centro, para os Promotores e Associados que têm consolidado 

o seu apoio neste projecto educativo, bem como para os seus profes-
sores, funcionários e alunos que diariamente constroem a história 
deste êxito que é a EPTOLIVA”. 

Ricardo Cruz realçou o percurso de gestão e rigor que tem caracteriza-
do a sustentabilidade da EPTOLIVA e valorizou a qualidade de formação 
e os ambientes inspiradores de educação que esta escola tem sabido 
concretizar. Graça Silva destacou a perfeita articulação entre a escola e o 
sector empresarial, agradecendo aos promotores o engrandecimento da 
presença das suas entidades no desenvolvimento e futuro da escola. A 
preocupação com a Comunidade foi outro facto registado por Graça Silva 
que, considerou o Plano de Atividades arrojado com particular envolvi-
mento dos pais e encarregados de educação na vida diária desta escola.
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    FICHA TÉCNICA 

Daniel Luís Domingues
e Dinis Costa

Presidente da ADEPTOLIVA 

José Francisco Tavares Rolo
Presidente de Assembleia Geral da ADEPTOLIVA 

Vice-Presidente do Município de Oliveira do Hospital

A EPTOLIVA tem tido nos últimos anos uma trajectória ascendente, 
com um percurso de assinalável afirmação na região e no país, sem 
esquecer o reconhecimento que tem obtido fora de Portugal em 
vários momentos.

Obviamente quem beneficia directamente com este reconheci-
mento e mérito alcançados são os alunos, que vêm para e saem diplo-
mados da EPTOLIVA; os professores e colaboradores da escola que 
vêem o seu trabalho valorizado e que constitui um estímulo acrescido 
para todos darem o seu melhor. Note-se, os resultados estão à vista de 
toda a comunidade.  

Também é notório que os níveis de satisfação e interesse dos pais e 
encarregados de educação - quer pela formação dos seus filhos, quer 
pelo seu desempenho escolar, quer pela motivação em estar e par-
ticipar na construção do projecto educativo da EPTOLIVA - valoriza a 
escola no seu todo.

Tem sido bem demonstrado perante a sua Assembleia de Promo-
tores que a EPTOLIVA funciona, e bem, como um todo coeso: inter-
namente; na ligação à comunidade e à região; na articulação com as 
Empresas, com as Entidades regionais e com os centros de saber - nos 
domínios da educação, da ciência, da inovação e das tecnologias. 

Tais resultados são alcançados e, é justo reconhecê-lo, porque a EP-
TOLIVA tem uma clara visão estratégica para o seu crescimento sus-
tentado – e a escola tem sabido crescer em número de alunos, cursos 
disponíveis e notoriedade – e tem uma noção exacta do seu papel na 
região: qualificar jovens alunos, para serem profissionais de excelência 
e fixá-los na região; ou qualificar alunos com rigor e exigência para o 

ensino superior. Ou seja, uma escola com ambição, das melhores de 
Portugal.  

É um facto que a EPTOLIVA tem demonstrado que sabe adaptar-se 
com inteligência e versatilidade às mudanças e exigências da socie-
dade actual, uma sociedade cada vez mais competitiva, globalizada 
e desafiante. 

Por exemplo, se observarmos com atenção a forma responsável, 
resistente e adaptativa como a escola viveu os processos formativos 
– de transmissão e aprendizagem dos seus alunos, no período agudo 
da pandemia de Covid – 19, garantindo de forma rápida e eficaz as 
condições para que alunos e professores não perdessem os elos de 
confiança, motivação e interacção, verificamos que esta é um a escola 
de topo.

A forma ágil como a escola se reconverteu, e por via digital, manteve 
as suas actividades de capacitação de toda comunidade escolar, por 
via dos renovados EPTO FUTUROS online, são a demonstração das 
capacidades instaladas na Escola Profissional de Oliveira do Hospital, 
Tábua e Arganil. Ou seja, uma cultura colaborativa enraizada que é a 
sua imagem de marca.

Não tenham dúvidas, do Pré-Escolar, até ao Ensino Superior, na Es-
cola Pública e na EPTOLIVA a região (e aqui com muita honra Oliveira 
do Hospital) têm um ensino de referência. Reconhecido. Felizmente 
há quem trabalhe todos os dias para que seja uma realidade.

Não podemos parar.

A EPTOLIVA cresce para os seus alunos

A EPTOLIVA é hoje um exemplo de uma verdadeira Escola de 
Serviço Público. Orgulha-se de ser uma escola que conta com a par-
ticipação e a confiança de entidades públicas como os Municípios 
de Oliveira do Hospital e Tábua, na certeza de que é parte funda-
mental no projeto educativo da região.

A EPTOLIVA é uma escola de Famílias. É uma Escola de Comuni-
dades. É uma Escola de Afectos. É uma Escola dos Pais, dos Filhos, 
dos Professores, dos Não Docentes, dos Empresários, das Asso-
ciações, das Freguesias, dos Municípios. A Educação não se faz de 
números, nem de estatísticas. Faz-se de valores, princípios, cidada-
nias e proximidades. Quanto mais próxima estiver das pessoas, mel-
hor cumpre a sua função. 

A EPTOLIVA Junta pessoas. Todas as Vidas Contam. Não as seg-
menta por culturas, riquezas ou proveniências, nem tão pouco pelos 
resultados escolares. Pelo contrário. Apoia todos na diferença, com 
reconhecida igualdade de oportunidades e aprendizagens. Todas as 
opiniões são válidas para a construção de um projecto educativo de 
sucesso.

A EPTOLIVA é uma escola pioneira na Inovação ao Serviço da Edu-
cação. Promove o Ensino Profissional, dá a conhecer, representa-
nos por esse mundo fora nos vários projetos e concursos nacionais e 
internacionais que vai vencendo. Sempre na linha da frente ao nível 
do empreendedorismo no ensino. Dispõe e Põe ao serviço da co-

munidade as ferramentas de aprendizagem certas, no tempo certo. 
A EPTOLIVA é uma escola que Pensa. Reflete. Interpela. Desafia. 

Mobiliza ideias e vontades. Ouve quem sabe. Chama Especialistas, 
Personalidades, Instituições, Alunos, Docentes e Não Docentes, 
para partilharem experiências e conhecimentos. A EPTOLIVA quer 
aprender. Não se conforma.

A EPTOLIVA é uma Escola de Vontades e Determinações. Quem 
está na EPTOLIVA tem vontade de lá estar. Tem a determinação 
de aprender aquilo que quer e gosta. Sem complexos, nem for-
matações, a Escola profissional é hoje uma escolha essencialmente 
inteligente e de visão futura. Uma escola que dá para tudo, é uma 
escola que nos permite ser tudo o que queremos ser.

A EPTOLIVA reinventa-se, adapta-se, readapta-se a cada dia, na in-
cessante procura da qualidade e da excelência ao serviço do ensino. 
Não é uma escola porque tem de ser. É uma escola porque tem uma 
missão clara. Formar Futuros Profissionais. Formar Futuros para o En-
sino Superior. Formar Futuros Cidadãos do Mundo.

A EPTOLIVA é e será sempre uma Escola Vencedora. Porque é uma 
Escola que quer juntar cada vez mais alunos com vontade de Vencer 
na Vida. 

Estamos Juntos na EPTOLIVA para Formar Futuros. 

Estamos juntos na EPTOLIVA

ADEPTOLIVA APROVA RELATÓRIO DE CONTAS 2019 COM O MELHOR RESULTADO DE SEMPRE
A aprovação por unanimidade do Relatório de Gestão e Contas de 

2019 apresentado na Assembleia Geral da ADEPTOLIVA, ocorrida no final 
de junho de 2020, evidenciou um resultado líquido positivo, destacado 
por Daniel Costa, como “o melhor resultado líquido de sempre apresen-
tado”. Em 2019, a ADEPTOLIVA atingiu todos os objetivos propostos, 
alcançando a sustentabilidade financeira e pedagógica, com um resul-
tado financeiro excelente que se deve principalmente ao aumento do 
número de alunos, assim como na continuidade da gestão eficiente e 

rigorosa dos recursos existentes. A assembleia aprovou ainda um voto de 
louvor e reconhecimento aos Alunos, Encarregados de Educação, Profes-
sores, Pessoal Não Docente e Direção da EPTOLIVA pela disponibilidade, 
esforço, capacidade e presteza em adaptar-se ao ensino à distância, face 
às contingências trazidas pela pandemia que obrigou à suspensão das 
atividades letivas presenciais, desde março do corrente ano. 

A excelente organização da EPTOLIVA e a visão estratégica da sua Di-
reção foram elogiadas por José Francisco Rolo, referindo que nesta situ-

ação crítica e sem aulas presenciais, a escola soube manter a vitalidade 
e envolvência com a comunidade escolar.

Também Graça Silva enalteceu o trabalho de proximidade exercido 
pela EPTOLIVA junto da sua comunidade e a escola de referência que o 
seu exemplo projeta e assume na região e no país, concluindo que “mais 
que o resultado financeiro excelente conseguido, são os resultados que 
os alunos conseguem atingir como Homens, Profissionais e Cidadãos 
de amanhã”.
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Cerimónia de Abertura 
do Ano Escolar

A sessão de abertura do ano letivo, ocorrida a 12 de setembro de 
2019, deu as boas vindas aos mais de 100 novos alunos dos cursos de 
Desporto, Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, Turismo, 
Eletrónica, Automação e Comando, Design, Mecatrónica Automóvel 
e Auxiliar de Saúde. 

A entrega de um tablet a cada novo aluno permitiu reforçar o pro-
cesso ensino/aprendizagem, vindo a revelar-se crucial, num ano 
letivo que exigiu o reforço de competências digitais para o ensino à 
distância, decorrente da situação pandémica vivida no mundo.

EPTOLIVA e FSB/ACC
reforçam parceria

A EPTOLIVA e a Fundação Sarah Beirão/António Costa Carvalho re-
forçaram os laços de parceria, através da assinatura de um protocolo 
para a atribuição do “Prémio Fundação Sarah Beirão” aos melhores 
alunos do Pólo de Tábua.

EPTOLIVA celebra
28º Aniversário

Sob o dístico de uma “Escola 
Vencedora” a EPTOLIVA celebrou, 
a 15 de novembro, o 28.º An-
iversário, com uma cerimónia de 
entrega de diplomas e prémios 
aos alunos cujas competências 
e atitudes reveladas ao nível pes-
soal, escolar, profissional e social 
se distinguiram em concursos, 
projetos e atividades, a nível local, 
nacional e internacional.

Gratidão e Reconhecimento marcaram este aniversário, agraciado 
com as presenças dos Municípios de Tábua e Oliveira do Hospital, 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, 
Instituto de Emprego e Formação Profissional de Arganil, Entidades 
Promotoras e Juntas de Freguesia, e que finalizou com a degustação 
de produtos endógenos da região, num catering confecionado pelos 
alunos do IEFP, e onde não faltou o bolo de aniversário.

EPTOLIVA celebra Natal
com a Comunidade

A habitual Festa de Natal, que decorreu a 16 de dezembro, no Cen-
tro Cultural de Tábua, incluiu a participação de grupos e associações 
locais sediadas nos concelhos de abrangência da EPTOLIVA que, con-
juntamente, dinamizaram um programa variado de atuações. Nesta 
convivência de partilha, onde foi enfatizada a importância do espírito 
de família, a EPTOLIVA presenteou toda a sua comunidade, que todos 
os dias constrói o projeto educativo de sucesso desta escola vence-
dora. Este momento de confraternização foi marcado pela entrega de 
lembranças que premiaram o trabalho dos alunos, seguindo-se um 
lanche convívio com todos os presentes.

EPTOLIVA vence concursos de 
ação ambiental

O espírito Eco-Natal da EPTOLIVA comprovou que esta escola 
tem cada vez mais consciência ecológica e que a sensibilização 
ambiental tem sido absolutamente prioritária na Educação para a 
Cidadania e no Projeto Eco-Escolas. Por isso, coube aos cursos de 
Manutenção Industrial/Mecatrónica Automóvel (1º ano) e Design 
de Equipamento (2º ano) ganhar a defesa e proteção do meio am-
biente através da política dos “três Rs” – Reduzir, Reutilizar, Reci-
clar – no Concurso “3R Natal Ambiental 2019”, promovido pelo 
Município de Oliveira do Hospital. Também os cursos de Auxiliar 
de Saúde (1º e 2º anos) desenvolveram uma Árvore de Natal com 
desperdícios de folhagem de oliveira, cortiça e serapilheira, que 
venceu o 1º Concurso de “Árvores de Natal Recicladas”, dinami-
zado pelo Museu do Azeite da Bobadela.

EPTOLIVA no Concurso 
Postal de Natal Digital

Na edição de 2019, a EPTOLIVA participou com 12 trabalhos realiza-
dos pelos alunos dos cursos de Design de Equipamento e Multimédia, 
tendo sido premiados os postais digitais apresentados pelas alunas 
Paula Costa e a dupla Mariana Alves e Mariana Osório, que respetiva-
mente conquistaram o 2º e 4º prémios.

EPTOLIVA debate Autonomia 
e Flexibilidade Curricular

Integrado nas ações da Rede de Bibliotecas do Município de Oliveira 
do Hospital, a EPTOLIVA dinamizou, em parceria com a Editora Leya 
Educação, uma ação subordinada ao tema “Flexibilidade Curricular, 
ideias práticas e casos de sucesso em Portugal”, que contou com a 
especial participação de Rui Trindade, Professor Auxiliar na Faculdade 
de Psicologia e de Ciências da Educação, na Universidade do Porto.
pel ativo e empenhado na transformação da paisagem de Rio de Mel.

EPTOLIVA na Tábua de Queijos
e Sabores da Beira 

Decorreu, entre 7 e 8 de março, o evento “Tábua de Queijos e Sab-
ores da Beira”, cujo programa contou, uma vez mais, com a partici-
pação dos cursos de Auxiliar de Saúde e Artes do Espetáculo/Inter-
pretação, promovendo algumas atividades afins às áreas de formação, 
como o acompanhamento e auxílio de visitantes com mobilidade re-
duzida e a realização de Workshops Infantis de Hábitos de Higiene, 
com relevância na correta limpeza e lavagem das mãos.

EPTOLIVA grava filme
com actor Pedro Alves

Humor, entusiasmo e a certeza que a EPTOLIVA é a melhor es-
colha para Formar Futuros, assim se define o filme promocional de 
2020, protagonizado pelo actor e humorista Pedro Alves. Produzido e 
realizado pela Centro TV, este vídeo pretende dar a conhecer as opor-
tunidades e os apoios, aliando a oferta formativa diferenciadora e de 
qualidade a funcionar no próximo ano letivo.
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Finalistas da EPTOLIVA 
realizam estágios na Europa

A EPTOLIVA concretizou, uma vez mais, o período de Estágios Inter-
nacionais, o EPTOEUROPA VIII, 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, perfaz a sua oita-
va edição, já contemplou cerca de 60 recém-diplomados, e este ano 
abrangeu 10 alunos finalistas: Diogo Ribeiro, Emanuel Rodrigues, Paula 
Costa e Paula Fonseca, do curso de Design de Equipamento; Mariana 
Osório e Rafaela Simões, do curso de Multimédia; Gabriel Batista, Marisa 
Fonseca e Ofélia Alves, do curso de Auxiliar de Saúde; e  Ângela Nogue-
ira do curso de Artes do Espetáculo/Interpretação), que beneficiaram 

da oportunidade de realizar a sua formação em contexto de trabalho nas cidades estrangeiras de Cork 
(Irlanda) e Arezzo (Itália) durante 50 dias. Os alunos partiram a 8 de janeiro e regressaram a 25 de fevereiro, 
acompanhados por dois professores que, durante a primeira semana, apoiaram os alunos no processo de 
integração e nos contatos com os locais de estágio.

O progressivo aumento do número de participantes que realizam a mobilidade ERASMUS é o recon-
hecimento 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.

Projeto “Cultural Heritage Through 
Local Products”

Também ao nível do perfil territorial e património cultural e endóge-
no, a EPTOLIVA experimentou este ano, o Programa de Mobilidade Er-
asmus+, 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 local. 

Depois da primeira troca de experiências deste projeto, realizada em 
Itália, em dezembro de 2019, e onde o vinagre balsâmico tradicional 
e o queijo parmesão dominaram os assuntos estudados, a EPTOLIVA e 
Oliveira do Hospital, preparam-se para receber, em março de 2021, o 
segundo momento deste programa de mobilidade Erasmus+, com o 
estudo e a promoção do queijo DOP Serra da Estrela.

A internacionalização é um eixo estratégico de desenvolvimento da EPTOLIVA potenciando as 
parcerias existentes e procurando novas formas de colaboração internacional.
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EPTO FUTUROS
ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO

  facebook.com/eptoliva/videos/539279826766101

Norberto Pires da Silva Daniel Costa

Joaquim Pratas Tiago Coelho

António Paulino Rúben Almeida

“Robótica e Automação” foi o tema que deu início 
aos EPTO FUTUROS 2020, assinalando o Dia dos Cur-
sos de Técnico de Eletrónica, Automação e Comando 
e Técnico de Mecatrónica, áreas que mereceram uma 
discussão aprofundada, no que respeita ao seu desen-
volvimento, consequências, impactos e oportunidades 
na sociedade e nas empresas sob a perspetiva do tecido 
empresarial e instituições do ensino superior. 

A conjetura de um “futuro colaborativo” esteve em 
destaque com os “Cobots”, os robôs criados para in-
teragir com os humanos em ambientes de trabalho e 
que dominaram as demonstrações apresentadas pelos 
vários convidados, Prof. Dr. Norberto Pires da Silva, do 
Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, 
do Eng.º António Paulino, Professor na Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital do Insti-
tuto Politécnico de Coimbra, do Eng.º Joaquim Pratas, 
Administrador da Azuribérica – Têxtil S.A. e do Eng.º Rú-
ben Almeida, Diretor de Desenvolvimento da Growskills, 
distribuidores oficiais em Portugal da UniversalRobots, 
empresa líder no mercado no desenvolvimento de 
robôs colaborativos. 

Num contexto em que as empresas industriais pro-
curam cada vez mais reduzir custos e aumentar o valor 
dos seus produtos, maximizando a eficiência operacion-
al e criando novas oportunidades de receita, as tecnolo-
gias disruptivas assumem um papel de destaque. 

Num mundo digital, conceitos como a Indústria do 
Futuro, Cibersegurança, e Robotics Process Automa-
tion tornam-se obrigatórios nas agendas das empresas, 
sendo particularmente necessária a qualificação de 
profissionais nas áreas de mecatrónica, eletrónica e au-
tomação para responder a estes desafios.

Cursos Profissionais de Técnico de 
Mecatrónica e Técnico de Eletrónica, 
Automação e Comando
O curso de Eletrónica, Automação e Comando 
visa a formação de profissionais aptos a desem-
penhar tarefas de caráter técnico relacionadas 
com a instalação, manutenção, reparação e 
adaptação de equipamentos eletrónicos de au-
tomação industrial e de computadores, respei-
tando as normas de higiene e segurança e os 
regulamentos específicos.

Astro Pi
Inserido no Programa Astro Pi, um 

projeto da ESA Education, os alunos 
desenvolveram o “Epto EARTH”, um 
projeto que lhes permitiu conduzir 
investigações científicas no espaço, 
escrevendo programas de computa-
dor e mensagens aos astronautas a 
bordo. A missão desenvolvida este 
ano foi investigar a variação do cam-
po magnético da Terra com o seu 
movimento de rotação.

Visita à Sonae Arauco

A visita técnica à Sonae Arauco decorreu no âmbito das disciplinas de 
Tecnologias Aplicadas e Eletricidade Eletrónica, e objetivou conhecer e 
explorar o processo produtivo e respetiva tecnologia utilizada na fabri-
cação dos painéis de aglomerados, desde a receção da matéria-prima 
até ao produto final.

O curso de Mecatrónica visa a formação de 
profissionais aptos a desempenhar tarefas de 
carácter técnico relacionadas com a manuten-
ção, reparação e adaptação de equipamentos 
diversos, nas áreas de mecânica, robótica, con-
trolo automático, eletrónica e eletricidade.

 ▪ Indústrias de fabrico de produtos metálicos, máqui-
nas e equipamentos

 ▪ Indústrias de material de transporte
 ▪ Empresas do ramo da eletrónica, automação, meta-

lurgia e metalomecânica
 ▪ Empresas especializadas em controlo industrial
 ▪ Empresas industriais com processos automatizados 

de fabrico
 ▪ Empresas de reparação de equipamentos eletróni-

cos diversos

SAÍDAS PROFISSIONAIS

 ▪ Empresas operadoras e prestadoras de serviços de te-
lecomunicações

 ▪ Empresas instaladoras de redes de telecomunicações
 ▪ Empresas fornecedoras de equipamentos eletrónicos 

e de telecomunicações
 ▪ Empresas de assistência, manutenção e reparação 

técnica de equipamentos eletrónicos
 ▪ Empresas de programação, configuração e gestão de 

sistemas de telecomunicações e redes de comunica-
ção de dados.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
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Curso Profissional de
Técnico de Manutenção Industrial /
Mecatrónica Automóvel
Este curso visa a formação de técnicos aptos 
a executar o diagnóstico, a reparação e a veri-
ficação dos sistemas mecânicos, elétricos e 
eletrónicos de  veículos.  Interpreta  esquemas  
elétricos  e  eletrónicos,  faz  o  planeamento, a 
preparação e o controlo do trabalho da oficina. 
Procede ao controlo da qualidade das interven-
ções, trata e gere a informação e as garantias.

Visita ao Museu da Eletricidade

Se há espaços que vale a pena visitar, o Museu da Eletricidade é um 
deles! Este magnífico exemplo da arquitetura industrial do início do 
século XX, antigo museu pertencente à EDP apresenta nos seus es-
paços, o passado, o presente e o futuro das energias, num conceito 
de Museu de Ciência e de Arqueologia industrial, onde convivem 
lado a lado exposições temáticas e experimentais, com os mais vari-
ados eventos culturais e empresariais.

No interior deste espaço, os alunos puderam conhecer as fontes 
de energia, os cientistas mais importantes na história da evolução 
da produção de energia elétrica e experimentar um momento lúdi-
co com jogos pedagógicos relacionados com a eletricidade.
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EPTO FUTUROS
COMPETIÇÃO E MUNDO AUTOMÓVEL

IMPACTOS E FUTUROS

  facebook.com/eptoliva/videos/956244678156130  

Daniel Costa Miguel Ventura

Pedro Alves Sandro Trindade e Pedro Pereira

Pedro Couceiro Pedro Ribeiro

João Mendonça Jorge Marques

Com o tema “Competição e Mundo Automóvel – Impactos e 
Futuros”, moderado pelo Diretor de Curso João Mendonça, este we-
binar particularmente dedicado aos fãs da velocidade e do desporto 
automóvel, reuniu um painel de personalidades e empresários do 
ramo automóvel, como Pedro Couceiro, um dos mais internacio-
nais pilotos portugueses de Automobilismo; Pedro Alves, actor, 
humorista, piloto TT e proprietário da empresa “Monstter”; o piloto 
Pedro Pereira Jr. e o navegador Sandro Trindade, dupla que participa 
na Copa 106, e o gerente da empresa Proturbo - Componentes 
Eletromecânicos, Lda., Jorge Marques.

A desejada normalidade do mundo automóvel vai acontecer até 
“pela importância que o sector automóvel tem na humanidade e na 
sua mobilidade”, como referiu Pedro Couceiro, que considerou que 
os carros e os combustíveis do futuro ainda encerram muitas opor-
tunidades a ser estudadas e reinventadas. Corroborando esta pers-
petiva Jorge Marques, referiu-se à Proturbo como uma empresa que 
se adaptou a este tempo e prepara o investimento num futuro com-
petitivo que será dominado pelos carros a gasolina, diesel, elétricos e 
híbridos, exigindo técnicos qualificados em mecatrónica automóvel 
para trabalhar nessa nova realidade. Mas, como aludiu Pedro Alves 
“para ganhar uma corrida temos que a acabar”, fazendo a analogia 
entre a paixão dos pilotos e os mecânicos que conhecem o motor, 
destacando a importância da mecatrónica na perícia de qualquer 
máquina motorizada. Apaixonados por automóveis e sobretudo pela 
competição automóvel, a dupla Pedro Pereira Jr. e Sandro Trindade, 
testemunharam as suas experiências na ainda curta carreira nos ralis, 
aliando a sua juventude e percurso académico como motivação e in-
spiração, numa perspetiva atual e futura, a respeito das competições 
automóveis tão acarinhadas por este território. 

A realização desta iniciativa pretendeu promover e dignificar os 
mecatrónicos, que são profissionais cada vez mais importantes nas 
oficinas e na linha da frente do desporto automóvel. Todos foram un-
ânimes na relevância e importância deste tipo de cursos para a região 
e para o país, como exemplo de cursos de elevada empregabilidade, 
aliados a uma nova e crescente realidade, de aumento de alunos que 
desejam o acesso ao ensino superior.

 ▪ Empresas de reparação automóvel
 ▪ Concessionários de automóveis
 ▪ Empresas de fabrico automóvel
 ▪ Comércio de componentes eletrónicos para 

automóveis

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Campeonato Regional de BTT XCO

A equipa de BTT da EPTOLIVA apresentou-se da melhor forma ao 
Campeonato Regional de BTT XCO Desporto Escolar, que decor-
reu em Aguiar da Beira. Participando pela primeira vez nesta com-
petição técnica de bicicleta todo o terreno, BTT-XCO (Cross-Country 
Olimpic), os 8 ciclistas David Lobo, David Pereira, Eduardo Marques, 
Guilherme Amaral, Hugo Pereira, Miguel Nunes, Rodrigo Pais e Tiago 
Mendes responderam ao desafio com empenho, responsabilidade, 
resistência, destreza e muita diversão.

Visita à Sonae Arauco
A visita à empresa Sonae Arauco, em Oliveira do Hospital, permitiu 

aos alunos conhecer, de um modo geral, o funcionamento de uma 
das maiores unidades industriais do concelho, bem como as difer-
entes tarefas que são exercidas por um técnico de manutenção in-
dustrial, no contexto real de trabalho. 

Nesta visita os alunos tiveram oportunidade de observar os difer-
entes equipamentos e trabalhos realizados no âmbito da manuten-
ção industrial, a maquinaria envolvida neste processo e ainda o pro-
cesso de produção de painéis de aglomerado, desde a matéria-prima 
ao produto final.
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EPTO FUTUROS
O PODER DOS INFLUENCERS DIGITAIS

EM TEMPO DE PANDEMIA

  facebook.com/eptoliva/videos/571657006876642/ 

Graça Silva Daniel Costa

Liliana Coelho Margarida Prata

Isabel Saldanha Sónia Morais Santos

Cátia Viegas

O Dia do Curso de Multimédia foi assinalado sob o tema “O 
Poder dos Influencers Digitais em Tempo de Pandemia”. 
Esta videoconferência, moderada por Cátia Viegas, Diretora do 
Curso de Técnico de Multimédia e Margarida Prata, Formadora 
da área técnica do curso, contou com a presença de várias per-
sonalidades, nomeadamente a blogger, Sónia Morais Santos, 
do Blog “Cocó na Fralda”; Liliana Coelho, criadora da marca de 
roupa “Xicalarica” e do “Blog da Xica”; e Isabel Saldanha, fotó-
grafa, escritora e autora do Blog de Viagens “Gang do Pé Preto”, 
que tiveram oportunidade de satisfazer a curiosidade dos par-
ticipantes, no que respeita às suas ideias, aventuras e projeção 
das suas marcas, fortalecendo e estreitando laços com consu-
midores e comunidades. 

Influencer’s, Youtuber’s e Blogger’s são cada vez mais figuras 
com enorme impacto nas redes sociais e na sociedade. Por 
conseguinte, o papel dos influencers digitais, com muitos se-
guidores nas plataformas digitais, e portanto, com a capacidade 
de influenciar opiniões e comportamentos, sobretudo nas ger-
ações mais jovens, ganhou um novo relevo em tempos de pan-
demia, nomeadamente na informação e na responsabilidade 
de disseminar o consumo, o entretenimento e as mensagens 
positivas. Para estas criadoras, o desafio passa, também, por 
construir redes mais empáticas, éticas e saudáveis para lidar 
com desafios imprevisíveis, como este que vivenciamos. 

No encerramento deste webinar, Graça Silva, Vereadora da 
Educação da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, aprovei-
tou para dar os parabéns à EPTOLIVA pela organização desta 
iniciativa, destacando o poder influenciador das mulheres, ao 
referir-se ao painel, bem como a importância das redes sociais 
no combate ao isolamento e afastamento, uma realidade cada 
vez mais presente na sociedade atual, e a sua força na mudança 
de comportamentos e opiniões. Dirigindo-se aos mais jovens, 
apelou à criatividade, à força de vontade e à necessidade de ino-
var e arriscar, na criação de ideias de negócio online, firmando, 
dessa forma, o seu percurso profissional.

Curso Profissional de
Técnico de Multimédia

Este curso visa a formação de profissionais ap-
tos a realizar desenho e produção digital de 
conteúdos multimédia e a desempenhar tare-
fas de carácter técnico e artístico com vista à cri-
ação de soluções interativas de comunicação. 
Proporciona o contacto com ferramentas multi-
média, em diferentes ambientes de trabalho e a 
aplicação de tratamento de imagem, de desen-
ho gráfico, paginação, criação de animações, 
pós-produção de vídeo e áudio.

Projeto EPTORÁDIO
Pelo quarto ano consecutivo, o EPTORÁDIO esteve no ar, sob a re-

sponsabilidade do curso de Multimédia, gravado e emitido quinzenal-
mente na Rádio Boa Nova, divulgou as principais notícias da escola, no-
meadamente, as atividades dos cursos em funcionamento e o debate 
sobre temas da atualidade. 

Esta experiência pedagógica de sucesso permite, aos alunos, con-
hecer as potencialidades do meio radiofónico na contemporaneidade 
e desenvolver competências nas áreas de produção de conteúdos e 
de apresentação e animação de programas, na melhor rádio da região.

À conversa com Ico Costa
Rodado no centro de Portugal junto ao rio Alva, numa porosa película 

KodaK 16mm, entre as localidades de Oliveira do Hospital, Arganil e 
Lousã, o filme “ALVA” conta a história de um homem que se refugia na 
floresta tornando-se um solitário em fuga da sua vida e do mundo.

A visualização deste filme pelos alunos possibilitou a presença do 
seu realizador, Ico Costa, um dos mais promissores jovens cineastas na-
cionais, que se disponibilizou a esclarecer pormenores técnicos desta 
ficção e a planificação deste trabalho cinematográfico, que envolveu 
a escolha dos cenários, do conteúdo pictórico filmado, dos sons e das 
músicas que acompanham a imagem e a forma como foi montada e 
sequenciada a história.

Filmagens com a TVI

Privilegiando da presença do ator e cantor, Manuel Melo, acompan-
hado pela equipa de filmagens da estação de televisão independente, 
TVI, os alunos apoiaram a realização de uma reportagem filmada na 
bonita freguesia da Bobadela.

Esta reportagem que viria a ser apresentada no programa “SOMOS 
PORTUGAL”, integrada na Festa do Queijo Serra da Estrela de Oliveira 
do Hospital, foi cancelada. Contudo, ficou o registo fotográfico, re-
alizado pelos alunos, aliado aos momentos divertidos e significativos 
desta experiência televisiva.

 ▪ Agências de conceção gráfica e publicidade
 ▪ Gabinetes de Marketing/Comunicação
 ▪ Jornais – Edição
 ▪ Televisão – Edição
 ▪ Empresas de produção de audiovisual
 ▪ Produtoras de conteúdos para Tv e Web
 ▪ Departamentos de produção para Novos Media
 ▪ Museus e Espaços Culturais
 ▪ Instituições de Ensino e Formação

SAÍDAS PROFISSIONAIS
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Curso Profissional de
Técnico de Design de Equipamento

Ação Escola SOS Azulejo

+

Integrado no programa “Ação Escola SOS Azulejo”, uma iniciativa 
promovida pelo Projeto SOS Azulejo, que pretende semear o gosto e 
o orgulho pela azulejaria portuguesa, os alunos desenvolveram ideias 
gráficas, relacionando padrões geométricos, sequências lógicas e estéticas 
para a conceção de vários azulejos, num trabalho que culminou no vídeo 
(www.sosazulejo.com/?p=8689) publicado no Dia Nacional do Azulejo.

A partir Pedra desde 2500 A.C.
Se a Pedra tem uma idade, per-

manece hoje sinónimo de um 
universo verdadeiramente espan-
toso no seu uso e na sua aplicação 
à arquitetura e à decoração. Uma 
proposta lúdica e decorativa, foi o 
repto lançado aos alunos, em tem-
pos de confinamento, para o estudo 
deste material rústico e desde sem-
pre presente na vida do Homem.

Em casa com @s Fuxic@s

“Em Casa com @s Fuxic@s” é uma série fotográfica, produzida pelos 
alunos, exibida em 5 episódios, cujo elenco é constituído por 6 bone-
cos construídos sob a técnica artesanal de fuxico.

À conversa com Ângela Matias

Promovida pela Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital, a pal-
estra sobre técnicas de ilustração com a ilustradora concelhia  Ângela 
Matias, onde as ilustrações da obra da artista foram exibidas e exem-
plificadas, possibilitou aos alunos uma experiência de aprendizagem 
e estímulo à criatividade artística.
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EPTO FUTUROS
DESIGN&SCIENCE NA ERA DAS 

INDÚSTRIAS SUSTENTÁVEIS MISSÃO 20|30

  facebook.com/eptoliva/videos/262549734817559/    

Daniel Costa Dulce Passáro

Rosa Doran Susana Alipio

José Francisco Rolo Graça Silva

Telmo Sancho Sandra Ribeiro

Helena Raimundo Honorata Pereira

“DESIGN&SCIENCE na Era das Indústrias Sustentáveis - Mis-
são 20|30”, assinalou o Dia do Curso de Técnico de Design  em ar-
ticulação com a Ciência, uma área que há muito é indissociável do 
sucesso e qualidade do ensino da EPTOLIVA, corroborada pelas pa-
lavras do vice-presidente de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, 
que a substantificou como “uma escola ciência, sustentável, criativa, 
inovadora, um espaço de sinergia que honra os Municípios de Ol-
iveira do Hospital e Tábua e que honra a qualidade do ensino profis-
sional em Portugal”. Sustentabilidade e Economia Circular foram os 
temas centrais deste seminário que reuniu um leque de convidados 
de várias áreas, com a moderação das 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 reconhecer-
am na sustentabilidade uma perspetiva estratégica e determinante 
para a modernização e competitividade das empresas. A promoção 
da 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 Interac-
tivo de Astronomia. Com a apresentação de vários projetos sobre o 
design de produtos e ciência, esta videoconferência terminou com 
a intervenção da 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 in-
separável das suas práticas pedagógicas.

 ▪ 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 mo-

biliário, decoração, equipamento fixo ou móvel)
 ▪ Autarquias e institutos públicos (organização, em-

belezamento e manutenção de espaços públicos)

SAÍDAS PROFISSIONAIS

O Design tem que ser Circular
como o nosso Planeta

Criar novos produtos que geram resíduos e desperdícios é um con-
ceito errado no contexto atual da Economia Circular. Cabe aos de-
signers a responsabilidade de repensar novas formas para a criação 
de novos equipamentos e a sua perfeita harmonia na relação com a 
natureza, porque o “Design tem que ser Circular, tal como o nosso 
Planeta!”. E foi com este desafio, articulado aos conceitos de ecologia 
e sustentabilidade, que alunos desenvolveram trabalhos de madeira, 
cortiça e metais.
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EPTOLIVA distingue e premeia mérito e excelência

Consciente da importância da formação 
profissional no desenvolvimento pleno e har-
monioso da personalidade do aluno e da sua 
participação ativa, útil e responsável na so-
ciedade do futuro, a EPTOLIVA legitima a ne-
cessidade de distinguir, valorizar e premiar o 
mérito escolar, a assiduidade, o ingresso em 
instituições de ensino superior, o desempen-
ho em áreas artísticas, desportivas, científicas 
e tecnológicas, bem como a participação em 
concursos, projetos e atividades a nível local, 
nacional e internacional.

Prémio de Mérito Escolar
Marta Dias do curso de Design de Equipamento (1º ano), Paula Costa do 

curso de Design de Equipamento (2º ano) e Bernardo Martins, do curso de 
Manutenção Industrial/Mecatrónica (3º ano) foram, respetivamente, dis-
tinguidos com o prémio de mérito escolar - melhor aluno do 1º, 2º e 3º ano.

Prémio Melhor 
Prova de Aptidão Profissional
e Prémio Assiduidade

Ana Rita Henriques do curso de Técnico de Auxiliar de Saúde con-
quistou o Prémio Melhor Prova de Aptidão Profissional, com a nota 
mais elevada (19,86 valores) no seu projeto. Também o percurso 
escolar sem qualquer registo de faltas e os melhores parâmetros 
obtidos na avaliação qualitativa conferiram a esta aluna finalista, o 
Prémio de Assiduidade.

Prémio Fundação Sarah Beirão

Os prémios “Fundação Sarah Beirão” destinam-se exclusivamente aos 
alunos do Pólo de Tábua, e foram atribuídos aos alunos Ricardo Teixeira 
do curso de Auxiliar de Saúde (1º ano),  Ângela Nogueira do curso de Ar-
tes do Espetáculo (2º ano) e Mauro Francisco do curso de Apoio à Gestão 
Desportiva (3º ano), por terem conseguido as melhores classificações 
nos respetivos anos de formação dos seus cursos. 

O prémio melhor Prova de Aptidão Profissional coube a Ângela Júlio, 
com a classificação de 19,71 valores.

Prémio Winning School
Este prémio que visa reconhecer os alunos que, ao longo do ano 

letivo, alcançaram prémios, menções e distinções em concursos, 
campeonatos, projetos e atividades a nível local, nacional e inter-
nacional, recompensou na área do desporto os alunos: Bernardo An-
drade, Daniel Santos, Francisco Fernandes, Gonçalo Minas, Leandro 
Moutinho, Lucas Lourenço, Sandro Pereira e Tiago Cardoso, com dois 
prémios coletivos pelos títulos conquistados em dois torneios de âm-
bito local; e Bernardo Clara, Daniel Santos, Francisco Fernandes, Gon-
çalo Minas, Leandro Moutinho, Lucas Lourenço, Miguel Borges, Paulo 
Santos, Rafael Mota, Sandro Pereira e Tiago Cardoso, com o prémio 
coletivo de relevância regional, pela vitória no Campeonato Juvenil de 
Futsal, no âmbito do Desporto Escolar.

Na área artística foram distinguidos os alunos: Francisco Marques e 
Marta Dias, com prémios individuais de relevância local, na sequência 
das suas participações no Concurso “Postal de Natal Digital” que decor-
reu em Oliveira do Hospital.

A participação triunfante em projetos e concursos de empreende-
dorismo, de ciência e tecnologia também foi distinguida e gratificada 
aos alunos: Rodrigo Carvalho, com três prémios, pelas vitórias conse-
guidas em dois concursos nacionais e um de relevância internacional; 
Francisco Borges com dois prémios, pelos êxitos conseguidos em 
dois concursos de ciência de âmbito nacional; José Cardoso, com um 
prémio coletivo pelo desempenho obtido em concurso local de em-
preendedorismo; Rosa Abrantes, com dois prémios coletivos decor-
rentes da vitória obtida no concurso local de empreendedorismo e uma 
menção honrosa conseguida em concurso de âmbito nacional; e Ana 
Rita Henriques com dois prémios, um coletivo resultante da vitória 
obtida em concurso local e outro individual devido a menção honrosa 
obtida em concurso nacional. 

Prémio Conclusão do Curso
O prémio Conclusão do Curso que objetiva distinguir o melhor aluno 

finalista, com a melhor classificação final de curso, foi atribuído a Rui 
Miranda no curso Técnico de Turismo; Daniel Peres no curso Técnico 
de Apoio à Gestão Desportiva; Bruno Coelho no curso Técnico de Aux-
iliar de Saúde e David Martins no curso Técnico de Manutenção Indus-
trial/Mecatrónica Automóvel.

Prémio Ensino Superior
O prémio de incentivo ao ingresso no Ensino Superior é designado ao 

aluno finalista que, no ano de conclusão do curso profissional, efetive 
a matrícula numa instituição de ensino superior, cabendo a Bernardo 
Martins, receber este prémio. 
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EPTOLIVA a melhor escola profissional do País

EPTOLIVA ganha dois prémios
na Mostra Internacional do Brasil

Na edição 2019 da MOSTRATEC, a maior Mostra de Ciência e Tecnologia 
da América Latina, a EPTOLIVA, conquistou o segundo lugar na catego-
ria Projetos Internacionais e o terceiro lugar - Gerenciamento do Meio 
Ambiente - na categoria geral da Mostratec Liberato.

Promovida pela Fundação Liberato, em Hamburgo, no Brasil, a 
MOSTRATEC - Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, que decor-
reu entre 22 e 25 de Outubro, contou com a participação de cerca de 
752 projetos do Brasil e de vários países. A representar Portugal esteve 
Rodrigo Carvalho com o projeto “BEMBIBER: Requalificação dos 
Subprodutos das Queijarias”, a ideia mais empreendedora do País na 
edição 2019 da Mostra de Jovens Empreendedores e premiado na 12.ª 
Mostra Nacional de Ciência, promovida pela Fundação da Juventude.

EPTOLIVA na Noite Europeia 
dos Investigadores 2019

O Gin “BEMBIBER” conquistou, a convite da INOVA+, a participação da 
EPTOLIVA na Noite Europeia dos Investigadores.
Com a chancela da Comissão Europeia, esta iniciativa que ocorreu em 
simultâneo em mais de 30 países e 300 cidades europeias, sob o mote 
“Science Wars – May Science Be With You!”, teve lugar a 27 de setembro, 
no Centro Multimeios de Espinho. 
Para além da oportunidade de divulgar um trabalho de grande quali-
dade e inovação, o gin materializado no projeto “BEMBIBER” integrou 
a dinamização de uma atividade científica (hands-on-experiments) no 
tema desta edição, o “Science Wars”, onde a ciência personifica a atual 
luta pela sustentabilidade do planeta.

EPTOLIVA ganha prémio Europeu 
em representação de Portugal

+

“Educar para I9var”, o projeto português da docente Honorata Pereira, 
ganhou o prémio - Desenvolvimento Sustentável em Educação Científica 
- no Festival Science on Stage 2019 que decorreu, entre 31 de outubro a 3 
de novembro, no Centro de Congressos do Estoril, em Cascais.
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 apresen-
tação de projetos para o ensino das ciências em vários stands, work-
shops e apresentações em palco. 

O projeto premiado reúne exemplos da resolução de problemas da 
comunidade e do quotidiano dos alunos, como é o caso dos vários 
trabalhos: “Pastorelho”, “Naturalmente”, “Fueling the Future”, “EGG-
TEC – Cálcio é … galinha o põe” e “BEMBIBER – Requalificação dos Sub-
produtos das Queijarias”, que são exemplos da metodologia de ensino 
inquiry-based learning que usam a ciência para explorar problemas 
ambientais, de saúde e sustentabilidade com foco na responsabilidade 
social e no conceito de economia circular.

Prémio Melhor Aluno
do Ensino Profissional

Rui Simões Miranda que concluiu, em julho de 2019, o curso profissional 
de Técnico de Turismo, com a classificação final de 18,1 valores, foi distin-
guido na Cerimónia comemorativa do Dia do Município de Oliveira do Hos-
pital, que decorreu no dia 07 de outubro de 2019, com o prémio de Mérito 
Escolar – melhor aluno do ensino profissional, no valor de quinhentos euros.

EPTOLIVA conquista 3 Prémios 
da Fundação Ilídio Pinho 

A EPTOLIVA foi premiada, no âmbito do Programa Ciência na Escola, 
com três Menções Honrosas aos projetos “Fueling The Future 2”, 
“Soro e Sorelho: Recursos Esquecidos Oportunidades encontra-
das” e “Cálcio é galinha o põe: Estudo da viabilidade do uso da 
casca de ovo como fonte alternativa de cálcio para a produção de 
hidroxiapatita”, que totalizaram o valor monetário de 9000 euros.
A Fundação Ilídio Pinho, em parceria com o Ministério da Educação e 
Ciência e Ministério da Economia, promovem anualmente a “Ciência na 
Escola”. Este ano, subordinado ao tema “A Ciência na Escola ao Serviço 
do Desenvolvimento de Portugal”, o concurso voltou a colocar alunos 
e professores, de norte a sul do continente, bem como das Ilhas dos 
Açores e da Madeira, a investigarem e a desenvolverem projetos cientí-
ficos e tecnológicos. Com 1390 ideias apresentadas a concurso, e após 
as várias fases de seleção, o Júri Nacional apurou os 50 vencedores des-
ta 16.ª edição, tendo a EPTOLIVA sido a única escola da Região de Coim-
bra a constar na lista dos 10 projetos premiados no ensino secundário.

EPTOLIVA vencedora 
de 2 prémios internacionais
do STEM Discovery Campaign

“UNplasticize” da autoria de Honorata Pereira é o projeto vencedor 
do STEM Discovery Campaign - “BLOOM Stories Competition” na cat-
egoria de “Ensino de Bioeconomia nas aulas de STEM das escolas se-
cundárias”, sendo, também, o único projeto português incluído nos 23 
vencedores mundiais do prémio “SCIENTIX Competition”.

A “STEM Discovery Campaign 2020” é uma iniciativa internacional 
conjunta organizada pela Scientix que convida projetos, organizações 
e escolas em todo o mundo, a refletirem sobre carreiras e estudos nas 
áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). Sob o 
slogan deste ano, “Tendências inovadoras na educação”, o Concurso 
BLOOM desafiou os professores a encontrar formas inovadoras de au-
mentar a conscientização sobre a bioeconomia, enquanto o Concurso 
SCIENTIX objetivou o invento e a organização das melhores práticas de 
ensino STEAM em ambiente online.
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EPTO FUTUROS
SAÚDE MENTAL

EM TEMPOS DE PANDEMIA

  facebook.com/eptoliva/videos/257581835315709/

Mário Loureiro Daniel Costa

Sofia Castro Liliana Andrade

Bruno Miranda Rita Morais

Carlos Campos Mónica Ferreira

O seminário que assinalou o Dia dos Cursos de Auxiliar de 
Saúde contou com a participação de Mário Loureiro, Presi-
dente da Câmara Municipal de Tábua, Bruno Miranda, Prove-
dor da Santa Casa da Misericórdia de Galizes, do Coordena-
dor do Pólo de Tábua, Carlos Campos e do Presidente da 
ADEPTOLIVA, Daniel Costa que destacaram a importância e 
o desempenho deste Curso Profissional, uma oferta forma-
tiva habitual neste Pólo da EPTOLIVA com elevados níveis de 
empregabilidade e ingresso no ensino superior, e cuja capaci-
dade de investigação e empreendedorismo tem merecido o 
reconhecimento nacional e internacional com os inúmeros 
prémios já conquistados.

Medo, angústia e ansiedade são sentimentos presentes, 
com maior ou menor intensidade, nas nossas vidas. Mas, 
numa altura em que todos nos adaptamos a uma nova reali-
dade trazida pela COVID-19, estas emoções podem manife-
star-se de muitas outras formas derivadas do pânico, da dis-
rupção social e do confinamento. Entre os números diários de 
pessoas infetadas, de casos recuperados e de óbitos, existe 
um número difícil de calcular e que diz respeito a todos aque-
les que se sentem cada vez mais ansiosos e que vêm o medo 
condicionar os seus pensamentos diariamente. 

Este foi o argumento para as conversas técnicas e profissio-
nais deste webinar que se centrou no tema “Saúde Mental 
em Tempos de Pandemia”, sob a moderação da Prof.ª Móni-
ca Ferreira, Diretora do Curso de Técnico de Auxiliar de Saúde, 
reunindo a participação da Dra. Rita Morais, Psicóloga Clínica 
e da Saúde, Dra. Liliana Andrade e Dra. Sofia Castro, Médicas 
no Centro de Saúde de Tábua e da aluna finalista Marisa Fon-
seca, 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.

Curso Profissional de
Técnico de Auxiliar de Saúde

A saúde física, mental e social postula um conhecimento profundo da 
anatomia e funcionamento do corpo humano, em ordem a alcançar a 
máxima latina “mens sana in corpore sano”, e foi esse conhecimento que 
a exposição “Corpo Humano - A Ciência da Vida”, que esteve patente na 
Alfândega do Porto, permitiu oferecer aos alunos, numa área expositiva de 
mais de 1500 m2.

 

Foi com um lanche saudável e probiótico que os cursos de Auxiliar de 
Saúde assinalaram o Dia Mundial da Alimentação, data importante para 
consciencializar a opinião pública sobre questões relativas à nutrição e à 
alimentação, promovendo a interação dos Encarregados de Educação na 
Comunidade Escolar e possibilitando aprender formas criativas de conjugar 
bons sabores com ingredientes saudáveis.

Sob o lema “Igualdade é Desenvolvimento” e no âmbito do tema na-
cional “Igualdade, Inclusão, Participação”, no Dia Municipal da Igualdade 
os alunos associaram-se a diversas atividades promovidas pelo Município 
de Tábua, tais como tertúlias, ações de sensibilização e jogos interativos, 
consciencializando para a necessidade diária de respeitar todos e os outros.

 

O Dia Mundial da 3.ª Idade foi assinalado com um encontro geracional 
entre os alunos e os utentes e colaboradores da Fundação Sarah Beirão, 
com atividades que promoveram a importância de proteger e cuidar da 
população idosa, bem como de destacar a qualidade da saúde no envel-
hecimento.

 ▪ Hospitais Públicos e Privados 
 ▪ Centros de Saúde
 ▪ Consultórios Médicos, Clínicas e outros estabeleci-

mentos de saúde
 ▪ IPSS / Centros de Acolhimento e Residências de 

Crianças
 ▪ Domicílios (cuidados e prestação de serviços de saú-

de e higienização)
 ▪ Institutos de Estética e tratamentos do corpo

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Com o objetivo de incentivar e valorizar o serviço voluntário, os alu-
nos assinalaram o Dia Internacional do Voluntariado, com a visita aos 
Bombeiros Voluntários de Tábua, onde conhecerem as valências de pro-
teção civil, socorro e emergência, para melhor perceberem a dimensão e a 
importância do voluntariado nestas instituições. (5-12-2019)

O Dia de São Valentim também elegido como o “Dia dos Afetos” 
contou com a participação dos alunos para procederam à distribuição, 
pelo comércio local e pelos transeuntes da Vila de Tábua, de mensa-
gens de afeto e de amor para lembrar e celebrar a importância do lado 
emocional na vida humana.

No âmbito do Projeto “Saber Saúde é Ter Mais Saúde”, os alunos 
dinamizaram sessões de sensibilização sobre a “Prevenção de Quedas” 
com os utentes da Santa Casa da Misericórdia de Arganil, lembrando 
assim que neste contexto, vale sempre mais prevenir do que remediar.

A sessão de sensibilização sobre a prevenção da infeção pelo novo 
Coronavírus dirigida à Comunidade Escolar possibilitou reforçar esclare-
cimentos sobre a sintomatologia do SARS-CoV-2, o vírus que causa a 
doença Covid-19 e orientações e procedimentos de prevenção, con-
trolo e vigilância desta infeção. 
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Curso Profissional de
Técnico de Desporto

IV Trail do Colcurinho

Tendo por objetivo envolver os alunos na organização e preparação de 
eventos desportivos, os cursos de Desporto participaram na logística e 
marcação do percurso da 4.ª edição do Trail do Colcurinho, uma inicia-
tiva dinamizada pelo Município de Oliveira do Hospital e Aldeias do Xisto, 
em parceria com o Clube Atlético de Oliveira do Hospital. (20-10-2019)

Corta Mato Escolar
de Oliveira do Hospital

Organizado pela ARCIAL, AEOH e EPTOLIVA, com o apoio do Mu-
nicípio de Oliveira do Hospital, decorreu no Parque dos Marmelos, o 
Corta-Mato Escolar de Oliveira do Hospital, com a participação dos 
cursos de Desporto. (19-11-2019)

Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência

O “Dia Internacional das Pessoas com Deficiência” tem por objetivo 
a motivação para a compreensão dos assuntos relativos à deficiência 
e a mobilização para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-
estar das pessoas com deficiência. E foi com este espírito que o curso 
de Desporto se associou ao Agrupamento de Escolas de Oliveira do 
Hospital, para, conjuntamente, desenvolverem atividades no âmbito 
do “desporto adaptado” e “desporto para todos”. 
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EPTO FUTUROS
FUTEBOL CAMPUS - DO FUTEBOL DE 
FORMAÇÃO AO ALTO RENDIMENTO

  facebook.com/eptoliva/videos/2127394470739189 

Daniel Costa José Carlos Alexandrino

Filipe Dinis João Tralhão

Catarina Durão Nuno Ribeiro

Vítor Severino Pedro Figueiredo

Rafael Gomes

O Dia do Curso de Desporto aconteceu sob o tema 
“Futebol Campus - Do Futebol de Formação ao Alto 
Rendimento”, proporcionando aos amantes e agentes 
desportivos de Futebol uma formação creditada e gratuita. 

Este webinar apadrinhado pelo Jogador Internacional 
João Félix, contou com a participação do Presidente da Câ-
mara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexan-
drino, do Vereador do Desporto e Educação, Nuno Ribeiro, 
da Diretora Regional do Centro do Instituto Português do 
Desporto e Juventude, Catarina Durão e do Presidente da 
ADEPTOLIVA, Daniel Costa, que destacou a relevância des-
tas iniciativas para a EPTOLIVA e para a região.

Este webinar, com a moderação de Filipe Dinis, Assessor 
de Comunicação do Sporting Clube de Portugal, juntou 

personalidades como, João Tralhão, Ex-Treinador Ad-
junto do Association Sportive de Monaco Football 

Club, Vítor Severino, Treinador adjunto do Foot-
ball Club Shakhtar Donetsk, Pedro Figueiredo, 
Diretor Técnico Nacional da Federação Cabo 
Verdiana e Treinador Adjunto da Seleção A. 

Este encontro de formação e informação técnica, 
com significativa participação da comunidade académi-

ca, profissionais da área, entidades parceiras e individuali-
dades de diversos quadrantes da sociedade, conferiu ao 
debate e à reflexão, uma índole entusiasta, impulsiona-

dora de elevada excelência e interesse, amplamente elo-
giada pelos oradores.

 ▪ Entidades com atividades de animação 
socio desportiva e lazer

 ▪ Clubes e associações desportivas, recreativas e 
de desenvolvimento local

 ▪ Empresas de atividades desportivas, de turismo e lazer

SAÍDAS PROFISSIONAIS

 Atividades da Natureza e Lazer

Na disciplina de Atividades de Natureza e Lazer, os alunos experi-
enciaram parte do percurso PR5 OHP “Caminho do Xisto de Oliveira do 
Hospital - A marcha dos Veteranos” recorrendo e testando a aplicações 
digitais necessárias ao registo deste percurso pedestre histórico, rico 
em vestígios que remontam à Pré-História e ao período românico. 

Dia da Educação Física 

Tendo por objetivo envolver e sensibilizar a comunidade educativa 
para a importância da prática regular de exercício físico na promoção 
da saúde, os cursos de Desporto organizaram e dinamizarem o “Dia 
da Educação Física”, que decorreu no Estádio Municipal de Oliveira 
do Hospital. 

Mega Sprinter Distrital 

No Complexo Desportivo de Febres realizou-se o Mega Sprinter 
Distrital promovido pela DGEst – Desporto Escolar, com o apoio 
da Associação Distrital de Atletismo de Coimbra e do Município 
de Cantanhede. A EPTOLIVA fez-se representar nesta com-
petição pelos alunos do Curso de Desporto, do 1ºano 
(Francisco Fernandes, Renato Mota, Sónia Gouveia) 
e do 2º ano (Ana Silva, Beatriz Correia, Daniel Henriques e 
Tiago Cardoso) que participaram nas competições de 
atletismo Mega Sprinter, Mega Quilómetro e Mega Salto.
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EPTO FUTUROS
COMUNICAÇÃO NA PANDEMIA: 

A RESPOSTA DAS ORGANIZAÇÕES

  facebook.com/eptoliva/videos/179931733456975/

Carlos Veiga Daniel Costa

Mário Pinto

Pedro Couceiro João Negrão

O Dia do Curso de Gestão e Programação de Sis-
temas Informáticos, sob o tema “Comunicação 
na Pandemia: A Resposta das Organizações” 
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 diferentes organizações.

Com a moderação do Diretor do Curso, Professor 
Mário Pinto, o ensino à distância, a telemedicina, 
o teletrabalho, entre outras atividades foram os 
exemplos apresentados pelos respetivos convida-
dos, Arquiteto Carlos Veiga, Presidente da Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do 
Hospital, Eng.º Pedro Couceiro, Diretor dos Ser-
viços Informáticos do Instituto Português de On-
cologia de Coimbra e Dr. João Pita Negrão, Senior 
Manager on Work Transformation Logic na Deloit-
te Consulting. 

Neste período pandémico que nos entrou vida 
a dentro sem pedir licença, e após a questão “O 
que é que nós não teríamos feito, se não fosse a 
informática?”, desafiada pelo presidente da ADEP-
TOLIVA, Prof. Daniel Costa, este webinar foi con-
clusivo na certeza que a informática foi e é uma 
área necessária e em franca ascensão no futuro. 

Como referiu Pedro Couceiro, esta situação trou-
xe a todos, uma oportunidade de evolução, por-
que “avançámos 10 anos ao nível de mentalida-
des”. Este “salto quântico” promoveu uma maior 
qualidade de trabalho, transformações significa-
tivas 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 conse-
guidas e “o Futuro é perceber como tudo pode-
rá ser feito em controlo remoto”, como concluiu 
João Pita Negrão.

Curso Profissional de
Técnico de Gestão e Programação 
de Sistemas Informáticos
Este curso visa a formação de profissionais 
aptos a realizar, de forma autónoma ou inte-
grados numa equipa, atividades de conceção, 
especificação, projeto, implementação, avalia-
ção, suporte e manutenção de sistemas infor-
máticos e de tecnologias de processamento e 
transmissão de dados e informações.

Plataforma Digital
Multipedagógica

Se os tempos vividos pela pandemia causada pelo novo coronavírus 
condicionaram a escola e o ensino a submergir num oceano digital, 
também é verdade que a emergência, a segurança e a presteza que 
resultaram desta situação, começam, já, a delinear os desafios para a 
Escola do século XXI, que está aí a surgir.

E o exemplo mais recente disto é trazido pelos alunos de GPSI, auto-
res da criação de um site com vários recursos disponíveis a utilizar nes-
tes tempos de clausura. Esta plataforma digital, que pode ser acedida 
pelo link: sites.google.com/eptoliva.pt/1922gpsi-atividades/home, 
inclui várias secções com ferramentas de programação, informações 
sobre a pandemia, forças de segurança, aplicações de comunicação 
digital, jogos grátis e outros materiais desenvolvidos no âmbito e es-
pecificidade deste curso. Destaque também, para o mural da página 
de apresentação inicial deste site, concebido sob a trilogia “Física, Pro-
gramação & Inovação”, e que resulta da adaptação de um programa de 
movimento de projéteis estudado em física, na programação de vários 
arco-íris com o registo de várias mensagens de esperança.

Visita ao
MOCH XL Games World

No Altice Arena, em Lisboa, decorreu o mega evento relacionado com 
videojogos, tecnologia e entretenimento, o “MOCHE XL Games World”. 
Neste certame os alunos tiveram a oportunidade de interagir com vá-
rios elementos ligados à indústria do entretenimento, nomeadamente, 
editoras de conteúdos portuguesas independentes, fornecedores de 
equipamentos, soluções de implementação/ criação de jogos, assim 
como participar em vários eventos de divulgação de produtos da área, e 
num workshop de programação de jogos com o motor «Unity», muito 
utilizado em vários produtos de destaque no mercado. 

Visitaram ainda a mostra «Indy XL» onde tiveram contacto com vários 
produtos desenvolvidos por estúdios e criadores portugueses indepen-
dentes. Conheceram, também, o espaço de entretenimento vintage 
“Retro Games”, com a exposição de sistemas de entretenimento des-
de os anos 70 até à atualidade, com consolas de jogos, computadores 
orientados para o entretenimento, flippers mecânicos, entre outros.

 ▪ Empresas de software-house, fornecedoras de solu-
ções informáticas

 ▪ Empresas de qualquer ramo que necessitem de téc-
nicos de suporte aos sistemas informáticos instala-
dos (ao nível de base de dados, web, mobile) e/ou de 
desenvolvimento de software próprio. Montar, testar 
e reparar computadores, impressoras e outros equi-
pamentos informáticos

 ▪ Outras empresas com necessidade de operadores ou 
formadores de informática

SAÍDAS PROFISSIONAIS



EPTOJORNAL N.º 38  JULHO  2020

15EPTOLIVA – cursos em funcionamento

Curso Profissional de
Técnico de Turismo

Prémio Melhor Fotografia 
no Concurso Jovem Revelação 
do Turismo 2019

Promovido pelo ISLA, o Concurso Jovem Revelação do Turismo 
2019 pretendeu valorizar os estudantes do ensino profissional e 
superior de Turismo, a nível nacional, reconhecendo os jovens ta-
lentos do turismo. E por isso, sete alunos dos cursos de Turismo, 
deslocaram-se a Santarém, para mostrar as suas habilidades turís-
ticas nos vários tipos de provas com diferentes níveis, que preten-
deram promover o espírito de equipa, a interação e a competição 
entre os alunos, cabendo à equipa “AKITURISMO” constituída por 
Inês Figueiredo, Daniel Duarte e Diogo Fernandes, a inspiração para 
realizar a melhor fotografia desta competição nacional.

Dia Mundial do Turismo

Os cursos de Turismo assinalaram o Dia Mundial do Turismo com ini-
ciativas que promoveram a prática desportiva, a fruição do património 
natural e a sensibilização ambiental.

Tendo como fundo o Rio Mondego, o dia iniciou com um percur-
so pedestre entre Póvoa de Midões e Fiais da Beira, e uma travessia 
“stand up paddle” nas águas do Mondego, seguindo-se o almoço no 
empreendimento turístico “Cara Creek Eco Lodge”, na margem do 
rio Seia, local onde o grupo pôde observar as tendas “pente-pods”, 
as plataformas de ioga, a piscina natural, entre outras estruturas eco 
sustentáveis.

Visita ao Penela Presépio
Conhecer a importância da organização de eventos na dinamização 

cultural e económica das localidades, foi o objetivo que levou os cur-
sos de Turismo a conhecer o “Penela Presépio”, considerado o maior 
evento de Natal da Região Centro.
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EPTO FUTUROS
JUNTOS PELO TURISMO

A CAMINHAR PARA O FUTURO

  facebook.com/eptoliva/videos/871090116745407/  

Daniel Costa José Francisco Rolo

Raúl Ferreira Dina Cruz e Graça Reis

Pedro Machado Francisco Cruz

Gina Sousa Claúdia Carvalho

“Juntos pelo Turismo a Caminhar para o Futuro” foi 
o tema do webinar realizado no âmbito da divulgação do 
Curso Profissional de Turismo, que colocou em destaque 
os desafios do sector turístico na atual e nova economia 
de Portugal, um país com ADN turístico, e o contributo 
dos diferentes segmentos para a sua recuperação na 
atual conjetura de pandemia vivida no mundo. A dar voz 
a este debate estiveram entidades e especialistas da for-
mação e informação turística, entre eles, Pedro Machado, 
Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro 
de Portugal; Raúl Ferreira, Presidente da Direção da Asso-
ciação dos Diretores de Hotéis de Portugal (ADHP); Fran-
cisco Cruz, Diretor Geral do Aqua Village, Health Resort & 
Spa; Dina Cruz e Graça Reis, do Museu do Pão; e José Fran-
cisco Rolo, Presidente da Associação de Desenvolvimen-
to Integrado da Rede de Aldeias de Montanha (ADIRAM), 
com a apresentação do projeto Espaços de Cowork nas 
Aldeias de Montanha. Esta sessão pretendeu refletir, 
também, sobre o relançamento da atividade turística na 
Região Centro e potenciar este território como um des-
tino seguro, uma garantia antecipada por Pedro Macah-
do, referindo que “o interior do país é o luxo do século 
XXI”, ressaltando o exemplo do Aqua Village, em Oliveira 
do Hospital. O evento foi moderado por Gina Sousa, Dire-
tora do Curso de Turismo e Cláudia Carvalho, Formadora 
da componente técnica do curso de Turismo, uma área 
que tem sido uma aposta de excelência da EPTOLIVA, 
como salientou o Presidente da ADEPTOLIVA, Daniel 
Costa, numa altura em que esta se constitui como uma 
das principais atividades económicas do país, assumindo 
importância acrescida a qualificação e as competências 
de quem trabalha nesta atividade. 

Este “mundo encantado” inspira-se em momentos, locais e perso-
nagens que recriam quadros representativos do presépio tradicional 
português, conjugando momentos de animação, cor, música, espe-
táculos, alegria, sabores e descobertas pelo património histórico, 
natural e imaterial do concelho de Penela.

À descoberta de Coimbra
Património da Humanidade

Desde 2013 que a “Universidade de Coimbra, Alta e Sofia” foram 
consagradas Património Mundial da UNESCO, motivo necessário e 
inevitável para os futuros profissionais de Turismo realizarem uma 
visita guiada à cidade de Coimbra, nomeadamente às zonas classifi-
cadas como Património Mundial da Humanidade.

 ▪ Estâncias termais
 ▪ Turismo rural e de natureza
 ▪ Postos de turismo, museus e monumentos
 ▪ Agências de viagens e operadores turísticos
 ▪ Hotéis, parques de campismo e parques Recrea-

tivos/Temáticos 
 ▪ Empresas de Transportes Turísticos, aéreas, rodoviári-

as e marítimas
 ▪ Associações de desenvolvimento local e empresas 

de animação turística

SAÍDAS PROFISSIONAIS
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EPTO FUTUROS
AS ARTES E O ENSINO ARTÍSTICO

EM TEMPO DE PANDEMIA

  facebook.com/eptoliva/videos/251990996102240/

Ricardo Cruz Daniel Costa

Nádia Estadieu Anabela Oliveira

António Oliveira Paula Luiz

Carlos Campos Ana Morais

O seminário online do Curso de Artes do Espetáculo/In-
terpretação sob o tema “As Artes e o Ensino Artístico em 
Tempo de Pandemia” juntou a participação da atriz de teatro 
e televisão, Paula Luiz, da artista Nádia Estadieu, da empresa 
“Universo dos Pequeninos” e de Anabela Oliveira, Diretora da 
Licenciatura em Teatro e Artes Performativas da Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro.

A restruturação da educação artística e a experiência de 
adaptação e capacidade empreendedora vivenciada pelos 
profissionais do mundo do espetáculo, nestes tempos de 
pandemia, foram os assuntos trazidos a este encontro, sob a 
moderação da Diretora do Curso de Artes do Espetáculo, Ana 
Morais. 

E porque a “Arte Salva Tudo”, indissociável, portanto, do 
crescimento social, intelectual, físico e emocional de qualquer 
ser humano, como referiu Anabela Oliveira, na perspetiva da 
atriz Paula Luiz sobre esta que “é uma época histórica”, onde 
os meios tecnológicos permitem continuar a divulgar a “arte 
em rede” fazem deste, um momento em que a “arte será pio-
neira na era digital”. A fortalecer esta visão, associaram-se o 
vice-presidente e vereador da cultura da Câmara Municipal de 
Tábua, Dr. Ricardo Cruz e Dr. António Oliveira, que destacaram 
a preocupação deste Município ao nível de infraestruturas e 
divulgação da cultura, quer na educação artística como em 
oficinas de palco em rede, enquanto formas de desenvolvi-
mento destes territórios urbanos, potenciando assim o en-
volvimento e o acesso de todos às diversas formas de arte e 
expressões culturais que nesta fase pandémica assumem um 
papel insubstituível na vida das pessoas.

A sobrevivência e o triunfo das artes e do ensino artístico 
neste, que é agora, um palco virtual, está na criatividade e na 
confiança deste “fénix renascido”, como concluiu Carlos Cam-
pos, Coordenador do Pólo de Tábua da EPTOLIVA, porque “a 
Arte é a expressão da Humanidade”.

Curso Profissional de
Artes do Espetáculo/Interpretação

Não nos roubem o Natal

Promovido pela “E-Motion Dance School”, o espetáculo “Não nos 
roubem o Natal”, que decorreu em Góis, foi acolhido por Lurdes 
Castanheira, Presidente deste Município e elogiado por João Paulo 
Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto.

Aplaudida foi, também, a par-
ticipação deste Curso neste gran-
dioso espetáculo de dança que 
reuniu em palco as mais diversas 
expressões artísticas, desde o 
Hip-Hop, ao Ballet e à Dança Con-
temporânea, interpretadas por cri-
anças e jovens dos concelhos de 
Arganil, Góis, Oliveira do Hospital 
e Tábua.

“The Magic Table”

Integrado no evento ”Chegada do Pai Natal” dinamizado pelo Mu-
nicípio de Tábua, os alunos interpretaram a performance “The Magic 
Table”, inspirada na peça de repertório de dança contemporânea “The 
Green Table” do bailarino e coreógrafo Kurt Joss.

“Vida Inspiradora”
“Vida Inspiradora”, a história 

dos sentimentos e ações após os 
incêndios de 2017 no interior de 
Portugal, foi a performance em 
branding sensorial de cinco sen-
tidos, apresentada pelos alunos 
e que deixou rendido o vasto au-
ditório do Centro de Congressos 
do Estoril no Festival Science On 
Stage 2019.

 ▪ Teatro
 ▪ Companhias de Dança
 ▪ Centros Culturais
 ▪ Museus
 ▪ Indústria Televisiva e Cinematográfica
 ▪ Associações Culturais, Sociais e Recreativas
 ▪ Dobragem e Locução
 ▪ Câmaras Municipais

SAÍDAS PROFISSIONAIS

“Na Substância do Tempo”

A visualização do espetáculo “Na Substância do Tempo”, protago-
nizado pela Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, pre-
tendeu que os alunos apreciassem criticamente as realidades artísti-
cas do mundo da dança.

Artes em Tábua de Queijos 
e Sabores da Beira

Momentos lúdicos com interpretações musicais, preparados na dis-
ciplina de Voz, estiveram a cargo dos alunos deste curso para a ani-
mação do evento “Tábua de Queijos e Sabores da Beira”.

Visita à ARCIAL

A disciplina de psicologia levou os alunos a visitar a ARCIAL – Asso-
ciação para Recuperação de Crianças Inadaptadas de Oliveira do Hos-
pital, que objetivou reconhecer as diversas medidas para promover a 
reabilitação, reintegração e emprego protegido dos seus utentes.
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EPTOLIVA já tem Centro Qualifica

A candidatura da ADEPTOLIVA 
- Associação para o Desenvolvi-
mento do Ensino Profissional 
dos Concelhos de Tábua, Oliveira 
do Hospital e Arganil  a um Cen-
tro Qualifica, vocacionado para a 
qualificação de adultos, foi apro-
vada pela Agência Nacional para 
a Qualificação e Ensino Profis-
sional (ANQEP).

A abertura deste Centro Qualifica, o qual o Município de Tábua 
teve um papel decisivo pela aposta na EPTOLIVA como enti-
dade credível na certificação de competências e promoção de 
qualificações de pessoas adultas, está prevista para o início de 
setembro de 2020 e terá a sua sede nas instalações do Pólo de 
Tábua desta Escola Profissional.

EPTOLIVA – ao serviço de uma região

EPTOLIVA – Uma das escolas profissionais mais 
galardoadas da Região de Coimbra

Nestes tempos conturbados, foi com muito agrado que todos assistimos à adaptação rápida e eficiente da 
EPTOLIVA à pandemia que tem estado a afetar seriamente o país e o mundo.

Numa sociedade cada vez mais digital, a EPTOLIVA contornou a crise sanitária através do recurso às novas 
tecnologias, que utilizou inteligentemente, fazendo passar para o exterior uma imagem de modernidade e de 
adaptação aos novos tempos.

Tendo sido uma dasprimeira escolas do país a suspender as aulas presenciais – ainda antes de ser decretado 
o estado de emergência –, a EPTOLIVA não perdeu tempo a envolver toda a sua comunidade, com uma grande 
motivação, num novo ciclo de ensino à distância, que é merecedor do nosso aplauso.

No pior momento da sua história – a pandemia – e sem perder a sua dimensão social, a EPTOLIVA pugnou por 
não deixar ninguém para trás, ao garantir computadores e ligações de internet a todos os seus alunos.

Tudo isto é, obviamente, fruto do esforço de modernização tecnológica que esta escola profissional tem 
vindo a fazer ao longo dos anos, e que está bem patente nas políticas de incentivo ao estudo que a EPTOLIVA 
vem pondo em prática, facultando aos seus alunos as ferramentas tecnológicas para poderem competir com 
os melhores.

E, na verdade, é isso que tem acontecido. A EPTOLIVA é certamente uma das escolas profissionais mais 
galardoadas da região centro.

Ainda este mês, fomos presenteados com mais uma grande notícia desta escola, que venceu dois prémios 
internacionais de Ciência e Tecnologia nas áreas da Bioeconomia e ensino Online, sendo também o único 
projeto português incluído nos 23 vencedores mundiais do prémio “Scientix Competition” e que, este ano, 
decorreu sob o slogan “Tendências Inovadoras na Educação”.

Nestes tempos difíceis que atravessamos, são também estas notícias que nos dão ânimo, porque sentimos o 
enorme retorno no investimento que o Município de Oliveira do Hospital vem fazendo no setor da Educação.

Estou, por isso, certo que a EPTOLIVA continua no bom caminho e sairá ainda mais reforçada desta pandemia, 
continuando a levar bem longe o nome de Oliveira do Hospital e de toda esta região.

José Carlos Alexandrino
Presidente do Município de Oliveira do Hospital

A EPTOLIVA, enquanto Escola Profissional constitui a alternativa à formação geral, sociocultural, científica e 
formação tecnológica profissionalizante, valorizando os momentos curriculares de formação, em contexto de 
trabalho, aproximando os estudantes das organizações e das empresas.

É esta a chave do sucesso da nossa Escola, marcada pela direção efetiva dos cursos, com vista às necessidades 
da região, dinamizando projetos de empreendedorismo e estabelecendo um modelo de desenvolvimento de 
capacidades e objetivos, que proporcionam um projeto de vida para os alunos, baseado em competências 
essenciais para este território.

A EPTOLIVA, com o apoio dos seus parceiros da área social e empresarial, com a capacidade de gestão da 
Direção, com o trabalho e dedicação do pessoal docente e não docente, com o apoio dos pais e encarregados 
de educação e com o empenhamento dos alunos, tem alcançado, nos sucessivos Concursos Intermunicipais 
de Ideias de Negócio e nos projetos e concursos, nacionais e internacionais, competências e distinções, que a 
todos nos orgulham, provando, por isso, as potencialidades e qualificação dos jovens, quer seja para o imediato 
ingresso no mercado de trabalho ou para acesso ao ensino superior. 

Ao terminar mais um ano letivo, que pela pandemia que assolou o país e o mundo, teve de ser diferente, mas 
cujos resultados e objetivos foram, como sempre, inovadores e desafiantes, presto o meu reconhecimento pela 
qualidade e excelência da formação, agradecendo a toda a comunidade educativa o grande contributo que dão 
para o desenvolvimento e qualidade de vida da região.

A todos os que terminam este ciclo de vida, desejo as maiores felicidades, quer ingressem no mercado 
do trabalho, quer continuem para o ensino superior – esperando que a EPTOLIVA se mantenha como uma 
referência no vosso futuro. 

Um abraço amigo 

Mário de Almeida Loureiro 
Presidente do Município de Tábua

Presidente do Município de Oliveira do Hospital

O objetivo inerente ao seu funcionamento é contribuir para o 
aumento da qualificação da população adulta, assente na valori-
zação das aprendizagens adquiridas ao longo da vida, através do 
desenvolvimento de processos de Reconhecimento, Validação 
e Certificação de Competências (RVCC) escolares e/ou profissio-
nais e através da possibilidade efetiva de aumento e desenvolvi-
mento de competências com formação qualificante. Os desti-
natários são os adultos com idade igual ou superior a 18 anos 
que procurem uma qualificação escolar (4.º, 6.º, 9.º ou 12.º ano) 
e/ou profissional e, excecionalmente, jovens que não se encon-
trem a frequentar modalidades de educação ou de formação e 
que não estejam inseridos no mercado de trabalho, auxiliando-
os na definição de um projeto de vida.

Neste sentido as diversas atribuições são a informação, ori-
entação e encaminhamento de candidatos; reconhecimento, 
validação e certificação de competências; informação e divul-
gação da oferta disponível; dinamização e participação em re-
des de parceria de base territorial e monitorização do percurso 
dos candidatos.

Desde a sua criação, em 2017, os Centros Qualifica visam 
contribuir para a concretização das metas fixadas ao nível do 
Programa Qualifica. “Em 2016 foram criados 30 novos centros, 
num primeiro alargamento da rede, e mais 42 em 2017, al-
cançando-se a meta estabelecida de ter 300 centros Qualifica 
distribuídos por todo o território continental. Em dois anos e 
meio, 360 mil adultos foram acolhidos pelos centros Qualifica, 
em todo o país, tendo já 215 mil sido encaminhados para ofer-
tas de formação e mais de 80 mil para reconhecimento, vali-
dação e certificação de competências (RVCC)”. O Governo tem 
como metas a alcançar os 600 mil adultos inscritos em Cen-
tros Qualifica até 2020, garantindo assim que metade da popu-
lação ativa do país conclua o ensino secundário e que a taxa 
de participação de adultos em atividades de aprendizagem ao 
longo da vida de 15%, seja alargada para 25% em 2025.

A EPTOLIVA também está neste compromisso, garantindo 
assim contribuir para a melhoria da empregabilidade e dos 
níveis de qualificação da população nos concelhos da sua 
abrangência.
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VANTAGENS DE ESTUDAR NA EPTOLIVA

ESTUDAR NA EPTOLIVA COM APOIOS SUPERIORES A 2.000€ POR ANO

COM DESCONTOS EM COMÉRCIO E SERVIÇOS DA REGIÃO

 Estabelecimentos
 Aderentes:

·  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

Sabias que ao estudares na EPTOLIVA tens direito 
a subsídio de alimentação, transporte, alojamento e 

material escolar segundo a legislação em vigor? 

Sabias que os cursos da EPTOLIVA 
te permitem aprender uma profissão 

e entrar no mercado de trabalho?

Sabias que os cursos da EPTOLIVA te dão 
a possibilidade de prosseguir os estudos 

para o ensino superior? 

Sabias que a EPTOLIVA possui um Gabinete de 
Apoio à Inserção no Mercado de Trabalho que 

funciona em permanência para apoiar os seus alunos 
e tem por objectivo manter contactos privilegiados 

com os agentes económicos da região, promovendo 
e apoiando a integração no mercado de trabalho dos 

alunos que terminam os cursos na EPTOLIVA?

Sabias que a EPTOLIVA proporciona aos seus 
alunos finalistas a realização de estágios no 

estrangeiro através do programa 
EPTOEUROPA – Erasmus+? 

Sabias que ao estudares na EPTOLIVA tens direito a 
um Programa de Incentivo ao Estudo/Mérito Escolar? 

Sabias que estudando na EPTOLIVA tens 
ao teu dispor um Gabinete de Orientação 

Escolar e Profissional, com apoio permanente 
de uma psicóloga. Este Gabinete assegura, na 

prossecução das suas atribuições, 
o acompanhamento do aluno, individualmente 
ou em grupo, ao longo do processo educativo, 

bem como o apoio ao desenvolvimento do sistema 
de relações interpessoais no interior da escola e 

entre esta e a comunidade?

Sabias que a EPTOLIVA participa todos os anos no 
Desporto Escolar, tendo-se já sagrado  

tricampeã Distrital de Futsal na categoria de 
Juniores/Seniores?

Sabias que na EPTOLIVA tens um Corpo Docente 
jovem e dinâmico permitindo um acompanhamento 

diferenciado para cada aluno? 

Sabias que na EPTOLIVA tens acesso ao Cartão 
EPTOLIVA que te dá centenas de descontos? 

Sabias que a EPTOLIVA é a escola que mais prémios 
tem ganho em projetos de empreendedorismo?




