Portugal Inovador

EPDRA: uma
escola fortemente
ligada ao mundo do

trabalho

Há quase três décadas que a Escola Profissional de
Desenvolvimento Rural de Abrantes (EPDRA) é uma instituição
de destaque na formação de jovens, assim como um parceiro
do desenvolvimento regional. Fomos ao seu encontro e
estivemos em diálogo com o respetivo diretor, João Quinas.
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ao ramo equestre, assim como o upgrade qualitativo do nosso turismo
e hotelaria, vieram fomentar a procura por profissionais com um grau
de preparação diferenciado. “Cada vez há maior necessidade de
receber pessoas com competência”, afirma, salientando que “é com
muita frequência que a escola recebe solicitações” nesse sentido.
Dentro do já referido “afinamento”, a EPDRA tem encontrado
diferentes formas de colocar os seus alunos num patamar favorável
de adaptação ao mercado de trabalho. João Quinas menciona, entre
outros possíveis exemplos, “a possibilidade de que os formandos de
Gestão Equina, ao terminarem o 12º ano, possam aceder à obtenção
do Grau I ou II de Treinador de
Equitação (em parceria com
a Federação Equestre Portuguesa)”, assim como uma
frequência quase semanal de
participações dos alunos em
representação da escola em
eventos equestres. O forte
envolvimento com o mundo
exterior ao espaço da escola é,
de resto, algo transversal às diferentes áreas aqui oferecidas,
o que se reflete nas formações
em contexto de trabalho mas
também no incentivo a que as
competências dos alunos sejam
estimuladas nos diversos eventos em que a escola participa
ou realiza.
Será de destacar, para a
semana de 4 a 9 de maio, a
Semana Aberta da EPDRA.
Terá lugar na Herdade da Murteira (onde está sediada) e irá incluir “um conjunto de atividades de
caráter técnico, lúdico e desportivo”, a ser dinamizado “pelos vários
cursos e pelos seus alunos”.
João Quinas deixa “o convite a todos, para que, nessa semana
visitem a escola que possam conhecer o que aqui é feito”.
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A ideia central de toda a atividade aqui desenvolvida pode
facilmente ser resumida pelas palavras do nosso entrevistado:
“Desenhar um perfil de aluno que apresente o maior ajustamento
possível ao mercado de trabalho”. Algo que João Quinas defende
ser o papel natural de uma escola profissional, e que não é passível
de ser conseguido meramente com métodos cristalizados, mas
sim mediante um processo dinâmico e evolutivo, de constante
auscultação das necessidades das empresas, assim como de uma
exposição assídua destes jovens aos novos desafios que estas lhes
possam trazer.
O diretor da EPDRA mostra-se bem ciente disto, ao
salientar que “todos os anos
é preciso afinar este trabalho”.
Se isto será comum às diferentes atividades económicas,
o mundo rural encontra-se
também nitidamente sujeito a
mudanças de paradigma, algo
que será fácil de identificar nas
diferentes áreas abrangidas
pela oferta profissionalizante
da EPDRA: a Produção Agropecuária, a Gestão Equina, o
Turismo Ambiental e Rural e a
Cozinha/Pastelaria. Exemplificando, João Quinas fala-nos
acerca de como, “hoje em
dia, a agricultura é o setor que
mais rapidamente absorve
a tecnologia que vai sendo
desenvolvida. O grande boom
da mecanização agrícola passa muito por tecnologia de ponta,
com muita inovação, e a informação que temos recebido junto das
empresas é que há uma necessidade de substituição dos técnicos
mais antigos, que não foram preparados neste mundo digital”.
De igual modo, uma maior estruturação das atividades ligadas

