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EPACSB forma para a excelência
e para a empregabilidade
NO PRÓXIMO DIA 21 DE JUNHO A ESCOLA PROFISSIONAL AGRÍCOLA CONDE DE SÃO BENTO COMEMORA 106
ANOS DE EXISTÊNCIA. COMUNIDADE ESCOLAR, ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO, EMPRESAS E REPRESENTANTES LOCAIS SÃO CONVIDADOS A VISITAR ESTA
CENTENÁRIA ESCOLA QUE MUITO TEM CONTRIBUÍDO
PARA A DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA REGIONAL. O
PERSPETIVAS FOI CONHECER O PLANO EDUCATIVO DA
EPACSB PARA O PRÓXIMO ANO LETIVO.

A relação de proximidade que a EPACSB mantém com o tecido empresarial é efetiva e constante, sendo frequentes os convites enviados às empresas para visitarem a Escola – como irá
acontecer já no próximo dia 21 de junho, no Dia da Escola –, a
parceria para estágios profissionais e até a prestação de serviços nas áreas de restauração e catering. Esta noção da realidade regional, aliada à conjuntura nacional, permite que o diretor
Carlos Frutuosa olhe para escassez de procura nos cursos de
Turismo Ambiental e Rural e Vitivinícola com surpresa: “Estes
cursos têm funcionado em contraciclo. Olhando para o país, verificamos que o turismo e o setor dos vinhos têm sido funda-

Ao longo de 106 anos a Escola Profissional Agrícola Conde de
São Bento, situada no coração da cidade de Santo Tirso, conquistou grande reputação na formação agrícola em Portugal.
Escola de cariz essencialmente prático ali estudam jovens que
ambicionam concluir o ensino secundário com competências
para entrar no mercado de trabalho ou para prosseguir estudos
no ensino superior.

“Ao longo de 106 anos a Escola Profissional Agrícola
Conde de São Bento, situada no coração da cidade de Santo
Tirso, conquistou grande reputação na formação agrícola
em Portugal. “
espaços em regime de estágio ou contrato profissional, entre
outras regalias, Carlos Frutuosa vê-se obrigado a declinar estes
convites dada a falta de adesão dos alunos “que se queixam da
distância, dos horários, etc.”. Esta atitude é muitas vezes apoiada pelos pais que não incentivam os filhos a agarrarem as oportunidades e dedicarem-se a uma carreira profissional. “É frustrante receber as empresas e não ter respostas positivas para
lhes dar, inclusive de antigos alunos que procuram colaboradores formados na Escola e não obtém resposta positiva”, alerta o
diretor.

A tradição no ensino da agricultura consubstancia-se com a
oferta do curso profissional técnico de nível IV de Produção
Agropecuária que continua a cativar muitos jovens, assim como
o curso Vitivinícola. Ao longo dos anos, “atenta às necessidades
locais”, a EPACSB tem diversificado a sua oferta formativa. O foco recaiu na restauração – “uma aposta ganha”, salienta o diretor Carlos Frutuosa. Nesta área os cursos de Restaurante/Bar e
Cozinha/Pastelaria têm alcançado enorme sucesso, potenciado, em grande medida, pelas condições de excelência adaptadas para o efeito. Falamos da Quinta de Fora, instalações reconstruídas com o apoio da Câmara Municipal de Santo Tirso

mentais para a economia portuguesa. Contudo, os jovens não

que incluem um mini hotel rural e um restaurante pedagógico

têm demonstrado muita apetência para esses cursos”. Uma si-

que permitem aos alunos colocar em prática os conhecimentos

tuação que, no entendimento de Carlos Frutuosa, persiste por

adquiridos em ambiente de sala de aula.

via da falta de informação de pais e alunos e a cedência dos en-

Atentos “às necessidades do país” a área do Turismo, duran-

carregados de educação às pretensões dos filhos, sem efetua-

te largos anos representada com a oferta do curso de Turismo

rem um ajustado planeamento do seu futuro, conduzindo-os

Ambiental e Rural, vai sofrer uma reformulação no próximo ano

assim a formações sem grande saída profissional.

letivo com a abertura do curso de Informação e Animação Turística.

Apontando casos específicos de grupos hoteleiros do Algarve e Porto Santo que requisitam alunos para integrarem os seus
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Falamos de alunos que vêm de diferentes pontos do país, pese em-

A EPACSB é uma escola inclusiva que integra alunos com diferentes proveniências, objetivos e vocações. A todos procura
acolher e incutir um sentimento de pertença que se tem tradu-

“A EPACSB é uma escola
inclusiva que integra
alunos com diferentes
proveniências, objetivos e
vocações. A todos procura
acolher e incutir um
sentimento de pertença
que se tem traduzido
em crescentes casos de
sucesso.”

bora as recentes barreiras impostas pelo ministério que apoia a fixação
dos estudantes na sua área de residência, caso ali se ministre o curso
que pretendem seguir. Esta iniciativa leva a que o número de alunos
vindos de fora seja menor, porém são muitas as famílias que fazem
questão que a carreira académica dos jovens passe por Santo Tirso.
Também dos PALOP chegam alunos. Atualmente são cinco os estudantes oriundos de Moçambique, através de um protocolo feito diretamente com o município de Inhambane, que assume os custos de formação destes jovens.
O acordo tripartido entre a EPACSB, a Câmara Municipal de Santo Tirso e a cidade de Cantagalo, assinado este ano, prevê a chegada em
2019/2020 de cinco alunos de São Tomé e Príncipe. Uma abertura de
portas ao exterior apoiada no espírito de missão e colaboração que a
Escola muito preza, apesar de não necessitar de recrutar alunos do exterior.

zido em crescentes casos de sucesso. Nesse sentido, os resultados dos rankings em nada influenciam o diretor para quem “o
trabalho das escolas vai para além dos resultados de um exame” – “o ranking para mim é o trabalho que fazemos diariamente dentro da escola”, sublinha Carlos Frutuosa.

www.epacsb.pt

CEF
Com oferta formativa ao nível dos Cursos de Educação e Formação (nível II) à EPACSB chegam muitos alunos com o intuito
de completarem o 9º ano de escolaridade. Para estes existem
os cursos de Tratador de Animais em Cativeiro e o curso de
Operador de Jardinagem que revelam grande procura por parte
do mercado – “Temos muitos pedidos para a área dos jardins e
com muita tristeza não conseguimos satisfazer os pedidos que
as empresas nos fazem”.

