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Rede de cursos profissionais em destaque

 Delegados europeus reunidos
com escolas e empresas sanjoanenses

 
11 dirigentes escolares 
e decisores políticos 
estão de passagem 
por  S. João da Madeira 
desde segunda-feira.  
A visita insere-se no 
âmbito do programa 
“Cooperation between 
schools and factories 
to improve education 
and vocational choices” 
e a delegação está a 
acompanhar, até ama-
nhã, a rede de cursos 
profissionais da cidade, 
bem como  a analisar a 
ligação das escolas com 
as empresas.

 

 

Uma delegação euro-
peia chegou, na passada 
segunda-feira, a S. João da 
Madeira, para ver, in loco, 
a rede de cursos profissio-
nais da cidade e analisar 
a ligação das escolas com 
as empresas. São, no total, 
11 dirigentes escolares e 
decisores políticos do Reino 
Unido, Eslovénia, Alema-
nha, França, República 
Checa, Dinamarca, Itália, 
Suécia e Polónia que, até 
sexta-feira, irão produzir um 
relatório depois de tomarem 
contacto com a realidade 
sanjoanense, que conside-
ram “um exemplo”. “Numa 
cidade tão pequena, con-
seguem ter uma variedade 
incrível de cursos. Isso 
será muito bom para os 
alunos e suas famílias 

na hora de escolherem o 
seu futuro profissional, 
mas também para as em-
presas”, afirmou ao nosso 

jornal Anna Dzięgiel, da 
Polónia. 

Por sua vez, Brian Mar-
tin, porta-voz e relator do 
grupo perante as institui-
ções europeias, mostrou-
-se muito agradado com 
a organização da divisão 
de educação da Câmara 
sanjoanense. Na chegada, 
afirmou à nossa reporta-
gem estar bastante curioso 
por conhecer o projecto 
de empreendedorismo nas 

escolas, bem como as infra-
-estruturas escolares, que 
leu serem de grande qua-
lidade. Antonietta Rimauro, 
de Itália, referiu que no seu 
relatório irá dar destaque 
à ligação das escolas às 
empresas, mostrando-se 
agradada com o facto desta 
visita coincidir com a feira 
das profissões.

Na recepção à delega-
ção europeia, nos Paços 
do Concelho, o presidente 
da Câmara Municipal de 

S. João da Madeira, Ri-
cardo Oliveira Figueiredo, 
mostrou-se “satisfeito” 
e “orgulhoso” com esta 
presença transnacional. O 
edil fez uma apresentação 
“desta pequena cidade, 
que tem seguido uma linha 
e uma aposta na econo-
mia”. Disse acreditar que 
a “estratégia europeia está 
a globalizar-se” e garantiu 
aos convidados que é ob-
jectivo do município “fazer 
de S. João da Madeira uma 
cidade mais competitiva, 
pois temos uma forte rede 
de indústrias tradicionais, 
vencedores de mercados 
mundiais, de calçado e 
chapéus”.

O chefe máximo do exe-
cutivo falou da indústria 
na cidade, da história do 
calçado e dos chapéus e 

das empresas incubadoras 
existentes, destacando ain-
da o trabalho desenvolvido 
na área da educação,  com 
um enfoque especial em 
projectos inovadores como 
o mandarim e a formação 
para o empreendedorismo. 

À sessão de abertura, 
pelo presidente da Câ-
mara Municipal, seguiu-
-se uma apresentação de 
dois programas âncora, 
nomeadamente o ensino de 
mandarim e de empreende-
dorismo.
 
Feira das 
Profissões na mira 
dos delegados

 
Esta visita insere-se pro-

grama “CEDEFOP – Coo-
peration between schools 
and factories to improve 
education and vocational 
choices”. O programa in-
cluiu a visita ao Centro 
Tecnológico do Calçado, a 
empresas de calçado, lápis, 
passamanarias e feltro para 
chapéus. Também o Museu 
da Chapelaria mereceu a 
atenção dos visitantes. Na 
passada terça-feira, a dele-
gação foi recebida na Área 
Metropolitana do Porto. 
Hoje, quinta-feira, decorre o 
ponto alto da visita, a visita à 
Feira das Profissões, a de-
correr na Torre da Oliva. Ali, 
todas as escolas e centros 
de formação de S. João da 
Madeira apresentam a sua 
oferta formativa, de forma 
dinâmica e interactiva.
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RUI SOUSA

Candidaturas até 19 de Maio
Bolsas para estudantes 
sanjoanenses 
do ensino superior

Depois da atribuição de 
28 bolsas de estudo pelo 
Município de S. João da 
Madeira, decorre até 19 de 
Maio um novo período de 
candidaturas à atribuição 
de mais 12 bolsas para 
alunos sanjoanenses que 
frequentem o ensino su-
perior, referentes ao ano 
letivo 2013/2014.

Os interessados po-
dem consultar a página 
da Câmara de S. João da 
Madeira na Internet (cm-
-sjm.pt), onde é possível 
descarregar o formulário 
de candidatura, bem como 
consultar o regulamento 
das bolsas de estudo.

A entrega do formulário 
próprio e respetivos docu-
mentos exigidos poderá 

ser feita em formato digi-
tal, através do endereço 
eletrónico: accaosocial@
cm-sjm.pt, sendo poste-
riormente enviado com-
provativo de receção da 
candidatura. Caso não re-
cecione o comprovativo no 
prazo de 48 horas, deverá 
entrar em contacto com a 
Divisão de Ação Social e 
Inclusão, deste Município.  

No caso da entrega de 
candidaturas em formato 
de papel, os interessados 
deverão apresentar os 
respetivos processos no 
Gabinete de Atendimento 
ao Munícipe da Câma-
ra Municipal, no horário 
normal de expediente – 
das 9h00 às 13h00 e das 
14h00 às 17h00.


