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Um parceiro do
desenvolvimento
regional
A EPA – Escola Profissional de Agricultura de Desenvolvimento Rural de Carvalhais/Mirandela
é o único estabelecimento com esta finalidade na região de Trás-os-Montes. Uma elevada
responsabilidade, relativamente à qual ficámos a conhecer como está a ser cumprida, junto
do seu diretor, Manuel Taveira Pereira.
para a sua inserção no mercado laboral ou
para a via do empreendedorismo.
Para isso, a EPA Carvalhais/Mirandela
suporta esta lógica com condições práticas
que passam pelos formadores altamente
especializados nas diferentes facetas do trabalho agrícola, agroalimentar e tecnológica,
pelas diversas parcerias com empresas e
entidades de Ensino Superior e pela integração no seu espaço de unidades próprias
como um moderno Lagar de Azeite, um
Lagar de Vinho e Adega, uma Queijaria,
um Centro Hípico com Guia Mecânica ou
uma Cozinha Pedagógica.
“Temos infraestruturas, todas as instalações, os recursos humanos e também
temos a experiência e o saber nestas
áreas”, sublinha Manuel Taveira Pereira,
acrescentando que “a escola, além de
estar a trabalhar pela formação e educação dos jovens, também está a trabalhar
para a melhoria das condições de vida da
agricultura, das tecnologias e do turismo a
nível regional”.

impossível conceber a agricultura contemporânea. Tal possibilita uma dinâmica rica
de projetos integradores intercursos, que
situam os alunos nas diferentes fases inerentes às atividades económicas às quais
se irão dedicar no seu futuro profissional.
Com efeito, Manuel Taveira Pereira destaca
este ponto como um aspeto “fundamental”
da filosofia e da diferenciação desta escola,
que coloca os jovens mais de perto com a
realidade concreta do mundo do trabalho e
que lhes confere ferramentas diferenciadas
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É uma escola pública, herdeira de
uma tradição de 60 anos na educação
e formação e que se encontra instalada
numa exploração agrícola de 57 hectares,
a 2 quilómetros da cidade de Mirandela.
Atualmente, é frequentada por cerca de
200 jovens de diversos pontos do território
nacional, assim como das nações da CPLP.
O seu respetivo acolhimento beneficia
de condições que se distinguem no panorama das escolas agrícolas nacionais, ao
nível do alojamento, da alimentação ou dos
equipamentos que forem necessários ao
longo do seu percurso escolar. Acrescem
ainda oportunidades como as visitas de
estudo nacionais e internacionais, os estágios também nacionais e internacionais e
a possibilidade de participação em projetos
ERASMUS+.
Tudo isto decorre no quadro de uma
oferta formativa fortemente dirigida às
necessidades da região e que tem sido
recompensada com níveis de empregabilidade praticamente plenos. Fazem parte os
cursos profissionais (Nível IV) nas áreas da
Agropecuária, Vitivinicultura, Turismo Ambiental e Rural, Controlo de Qualidade Alimentar, Mecatrónica Automóvel e Cozinha/
Pastelaria e, para breve, espera-se a abertura da formação na área de Restaurante/
Bar. Juntam-se ainda os cursos CEF (Nível
II) em Tratador Desbastador de Equinos e
Operador de Máquinas Agrícolas.
Se podemos concluir que estamos
perante uma escola amplamente multidisciplinar, interessa realçar que essa mesma
variedade percorre todo o ciclo que vai da
produção até ao consumidor final, não esquecendo que o contributo da Mecatrónica
acrescenta o input tecnológico sem o qual é

