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Empresas parceiras das Bolsas Sociais EPIS 2012/2015 :

Empresas parceiras das Bolsas Sociais EPIS 2011/2014 :
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INTRODUÇÃO

A Associação EPIS – Empresários Pela Inclusão Social foi criada em 2006 por empresários 
e gestores portugueses, na sequência de uma convocatória à sociedade civil feita pelo  
Presidente da República, no seu primeiro discurso do 25 de Abril, proferido na Assembleia 
da República.

A EPIS escolheu a Educação como forma de concretização da sua missão principal de  
promoção da inclusão social em Portugal. Com este foco, tem desenvolvido os seus projetos 
de intervenção cívica na área do combate ao insucesso e ao abandono escolares, com 
particular atenção à capacitação de jovens em risco que frequentam o 2.º e 3.º ciclos de 
escolaridade e à disseminação de boas práticas de gestão nas escolas.

Desde a sua fundação, conta com mais de 220 empresas associadas e parceiras na sua 
atividade no terreno e está presente em mais de 70 concelhos de todo o país, em parceria 
com o Ministério da Educação, as Direções Regionais de Educação, as Autarquias e mais 
de 160 escolas de todo o país.

Consciente da sua missão fundacional - a inclusão social -, ainda mais relevante no período 
difícil que Portugal atravessa atualmente, a Associação EPIS pretendeu dar em 2011 um  
sinal adicional de estímulo e de apoio a escolas que tivessem uma estratégia eficaz de  
promoção da inclusão social de jovens em risco de insucesso ou de abandono. Com esse  
objetivo, a EPIS lançou um programa de bolsas sociais, que teve a sua 2.ª edição em 
2012.

O programa Bolsas Sociais EPIS – Escolas de Futuro 2012 alargou o seu âmbito e o 
investimento global realizado, que passou de um valor de 7.200€ em 2011 para um valor 
19.200€ em 2012 – este último valor inclui  a continuação das bolsas de 2011.

Em 2012, foram estabelecidas quatro categorias de bolsas a atribuir e parcerias com  
empresas e instituições que apoiaram o programa desde o início, envolvendo processos de 
candidatura e critérios de seleção distintos:

1. Boas práticas organizativas de inclusão social em escolas com Ensino  
Secundário ou com cursos profissionais de nível de qualificação equivalente, 
com o apoio da Caixa Geral de Depósitos. Para premiar 6 escolas, cada uma com 
2 bolsas de 400€, durante 3 anos, destinadas a apoiar alunos e famílias.

2. Boas práticas organizativas de inclusão social de jovens em abandono  
escolar através da Educação, Formação e Inserção Profissional, com o apoio 
da BP Portugal, da Deloitte e da Extrusal. Para premiar 3 escolas ou organizações  
sociais, cada uma com 2 bolsas de 400€, durante 3 anos, destinadas a apoiar alunos 
com histórico de abandono e a frequentarem cursos de nível 2 ou 3 do Quadro Nacional 
de Qualificações (QNQ) ou equivalentes.
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3. Mérito académico de raparigas no Ensino Secundário, no concelho do Porto, 
com o apoio da Sogrape. Para premiar 4 raparigas no 10.º ano de escolaridade em 
2012/2013, de escolas do concelho do Porto, com bolsas de 400€, durante 3 anos.

4. Bolsas para o Ensino Superior, com o apoio da Fundação Rocha dos Santos. 
Para premiar 4 alunos que, prioritariamente, tenham sido acompanhados pela EPIS 
desde 2007 no programa “Novos Bons Alunos - Mediadores para o sucesso escolar”, 
que terminaram o 12.º ano de escolaridade com sucesso em 2011/2012 e que iniciaram 
estudos superiores em 2012/2013, com bolsas de 800€, durante 3 anos.

*    *    *

A Associação EPIS agradece o apoio entusiástico dos membros do Júri, presidido pelo Prof. 
José Canavarro, e em que tomaram parte também a Dr.ª Mariana Parra da Silva (DRELVT), 
a Dr.ª Conceição Santos (DREC), a Dr.ª Manuela Carmona (DREN).

A Associação EPIS agradece a todas as empresas e instituições que se associaram ao  
programa de Bolsas Sociais EPIS – Escolas de Futuro 2012, contando com o seu inestimável 
contributo em 2013. As empresas e instituições que apoiaram as Bolsas Sociais EPIS –  
Escolas de Futuro 2012 são as seguintes: BP Portugal, Caixa Geral de Depósitos, Deloitte & 
Associados, Extrusal, Fundação Rocha dos Santos e Sogrape Vinhos.

3      Ações de promoção da inclusão social/cultural

2      Projeto “Ano Zero” 
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BOLSAS SOCIAIS EPIS 2012

Em reuniões realizadas nos passados dias 27 de Setembro e 17 de Outubro, o Júri constituído 
para a avaliação das candidaturas às Bolsas Sociais EPIS – Escolas de Futuro 2012 apreciou 
as 75 candidaturas que se apresentaram às quatro categorias previstas no regulamento.

A Associação EPIS e o Júri das Bolsas Sociais EPIS 2012 felicitam todas as pessoas e  
equipas que apresentaram candidaturas, pela iniciativa e pela procura contínua da qualidade 
e do mérito. As 75 candidaturas de 2012 comparam com 44 na edição inicial de 2011, o que 
significa um aumento de 70% de participação nesta iniciativa.

Obedecendo aos critérios do regulamento de 2012, o Júri deliberou a atribuição das Bolsas 
Sociais EPIS – Escolas de Futuro 2012, da forma seguinte:

CATEGORIA 1. Boas práticas organizativas de inclusão social em escolas com  
Ensino Secundário ou com cursos profissionais de nível de qualificação equivalente, 
com o apoio da Caixa Geral de Depósitos. Foram premiadas as seguintes escolas:

a  Agrupamento de Escolas de Tábua (Tábua). Premiada com duas bolsas de  
estudo de 400€, durante três anos. Esta candidatura distinguiu-se pela  
diversidade e qualidade da oferta educativa e formativa e pelos programas de tutorias  
e estágios, que contribuíram decisivamente para a redução do abandono escolar dos jovens 
com mais de 15 anos no concelho de Tábua.

b.  Escola de Comércio do Porto (Porto). Premiada com duas bolsas de estudo 
de 400€, durante três anos. Esta candidatura distinguiu-se pela promoção da  
empregabilidade e das sinergias com o meio empresarial, com iniciativas e programas 
de carácter inovador e em parceria com empresas e associações comerciais da 
cidade do Porto.

c.  Escola Profissional de Aveiro (Aveiro). Premiada com duas bolsas de estudo de 
400€, durante três anos. Esta candidatura distinguiu-se pela cultura de rigor dos 
processos de gestão dos alunos e pela qualidade da organização das iniciativas de 
apoio aos jovens carenciados para combater o abandono escolar e para promover o 
acesso ao mercado de trabalho.

d.  Escola Profissional Gustave Eiffel (Amadora). Premiada com duas bolsas de 
estudo de 400€, durante três anos. Esta candidatura distinguiu-se pela qualidade 
pedagógica e elevada empregabilidade da sua oferta formativa e pelo rigor dos  
métodos de apoio aos jovens mais carenciados, com resultados distintivos em  
termos de integração no mercado de trabalho dos alunos no termo dos cursos  
profissionais ministrados.

e.  Agrupamento de Escolas de Sá da Bandeira (Santarém). Premiada com uma 
bolsa de estudo de 400€, durante três anos. Esta candidatura distinguiu-se pela 
qualidade metodológica dos seus serviços tutoriais e de mentorias entre alunos, 
tendo em vista a capacitação para o sucesso escolar dos mais carenciados.
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f.  Escola Secundária D. Dinis (Coimbra). Premiada com uma bolsa de estudo de 
400€, durante três anos. Esta candidatura distinguiu-se pela melhoria acentuada 
dos resultados quantitativos atingidos na erradicação do abandono escolar e 
no sucesso dos alunos nos exames nacionais num contexto social e económico 
desfavorecido.

CATEGORIA 2. Boas práticas organizativas de inclusão social de jovens em  
abandono escolar através da Educação, Formação e Inserção Profissional, com o 
apoio da BP, da Deloitte e da Extrusal. Foram premiadas as seguintes instituições:

a. Associação Paredes Pela Inclusão Social (APPIS, Paredes). Premiada com duas 
bolsas de estudo de 400€, durante três anos. Esta candidatura distinguiu-se pela 
promoção da inclusão social dos jovens do concelho de Paredes  através de um 
modelo exemplar de parceria entre a Autarquia, as empresas locais e as escolas.

b. Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espetáculo do Chapitô (Lisboa).  
Premiada com duas bolsas de estudo de 400€, durante três anos. Esta candidatura 
distinguiu-se pela promoção da inclusão e da reintegração social de jovens com  
perfil de risco elevado, através da formação em artes circenses e do espetáculo, 
num modelo exemplar de elevada interdisciplinaridade.

c. Unidade de Formação da Cáritas da Ilha Terceira (Açores). Premiada com duas 
bolsas de estudo de 400€, durante três anos. Esta candidatura distinguiu-se pela 
promoção da inclusão e da reintegração social de jovens de risco elevado, através 
de formação de base e reabilitadora em contexto de trabalho e em parceria com a 
comunidade local.

CATEGORIA 3. Mérito académico de raparigas no Ensino Secundário, no concelho 
do Porto, com o apoio da Sogrape Vinhos. Foram premiadas com uma bolsa de  
estudo de 400€, durante três anos, as alunas Liliana Patrícia da Rosa Ribeiro e Mariana 
do Couto Gonçalves Pereira, ambas do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano 
(Porto), a frequentarem atualmente o 10.º ano de escolaridade, com base no elevado mérito 
académico atingido no final do 9.º ano de escolaridade e na ambição demonstrada para o 
prosseguimento de estudos.

CATEGORIA 4. Bolsas para o Ensino Superior, com o apoio da Fundação Rocha dos 
Santos. Foram premiadas com uma bolsa de estudo de 800€, durante três anos, quatro 
alunas que fizeram parte do programa EPIS “Novos Bons Alunos - Mediadores para o  
sucesso escolar”, entre 2007 e 2009, que terminaram o 12.º ano de escolaridade com  
sucesso em 2011/2012 e estão a iniciar estudos de nível superior.

a. Joana Filipa Esteves Brito Gonçalves (Amadora). Candidatou-se ao ensino  
superior com uma média de 13,6 valores e frequenta o 1.º ano do curso de Línguas, 
na Universidade de Lisboa.

b. Ângela Margarida Moreira Cardoso (Paredes). Candidatou-se ao ensino superior 
com uma média de 13,3 valores e frequenta o 1.º ano do curso de Contabilidade, no 
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto.
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c. Liliana Meireles (Paredes). Candidatou-se ao ensino superior com uma média de 
13,0 valores e frequenta o 1.º ano do curso de Educação Social, na Universidade de 
Bragança.

d. Ana Rita Azevedo e Silva (Paredes). Candidatou-se ao ensino superior com uma 
média de 12,8 valores e frequenta o 1.º ano do curso de Música, na Escola Superior 
de Educação Jean Piaget.

 No âmbito da Categoria 4 das Bolsas Sociais EPIS – Escolas de Futuro 2012, a 
Associação EPIS e o Júri felicitam os mediadores da EPIS, em particular os da  
Amadora e de Paredes, pelo extraordinário trabalho desenvolvido desde 2007, por 
todo o país, com jovens como a Joana, a Ângela, a Liliana e a Ana Rita, que têm 
agora o seu esforço recompensado com a entrada para a universidade.

*   *   *

A Associação EPIS e o Júri felicitam as instituições e alunos premiados, pela sua motivação 
e exemplo de dedicação e pela procura da excelência. Muitos parabéns!

Até 2013!
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LISTA DE ALUNOS COM BOLSAS SOCIAIS EPIS 2012
CATEGORIA 1
De acordo com o regulamento, as escolas premiadas com Bolsas Sociais EPIS – Escolas de 
Futuro 2012 indicaram os seguintes alunos a serem contemplados.

Escola/
Agrupamento

DRE/
Concelho

Nome dos Alunos
Área/
Curso

Associado Patrono

Escola de Comércio do 
Porto DREN

Rafaela Lameiras Vidal 

Carlos Manuel Santos Baltazar

Técnico de Marketing 

Técnico de Organização de 
Eventos

Caixa Geral de Depósitos

Agrupamento de Escolas 
de Tábua

DREC
Tábua

Ana Catarina Gouveia Pinto

Pedro Noé Fernandes Pereira

Ciências e Tecnologias 

Ciências e Tecnologias
Caixa Geral de Depósitos

Agrupamento de Escolas 
Sá da Bandeira

DRELVT
Santarém Marta Oliveira Salvador Línguas e Humanidades Caixa Geral de Depósitos

Escola Secundária c/3º 
Ciclo D. Dinis

DREC
Coimbra Tânia Filipa Lourenço Romano Ciências e Tecnologias Caixa Geral de Depósitos

Escola Profissional Aveiro DREC
Aveiro

Cassandra Valente Sousa

Fábio Daniel de Almeida Neves

Higiene e Segurança do 
Trabalho e Ambiente

Apoio à Infância

Caixa Geral de Depósitos

Escola Profissional 
Gustave Eiffel - Amadora

DRELVT
Amadora

Marta dos Santos Mendes

Bárbara Garses Pereira

Comunicação, Marketing,
Relações Públicas e 
Publicidade 
Comunicação, Marketing, 
Relações Públicas e 
Publicidade

Caixa Geral de Depósitos

LISTA DE ALUNOS COM BOLSAS SOCIAIS EPIS 2012 
CATEGORIA 2
De acordo com o regulamento, as instituições premiadas com Bolsas Sociais EPIS – Escolas 
de Futuro 2012 indicaram os seguintes jovens a serem contemplados.

Escola/
Agrupamento

DRE/
Concelho

Nome dos Alunos
Área/
Curso

Associado Patrono

Escola Profissional de 
Artes e Ofícios do 
Espectáculo do Chapitô

DRELVT
Lisboa

Carlos Cortez Ferreira da Silva

João Filipe dos Santos Véstias

Cenografia, Figurinos e 
Adereços

Interpretação e Artes Circenses
BP Portugal

APPIS - Associação 
Paredes pela Inclusão 
Social

Paredes
Rui Fernando Dias da Silva

Pedro Miguel da Cunha Seabra

Cozinha - Pastelaria 

Ciências e Tecnologias
Extrusal

Unidade de Formação da 
Cáritas da Ilha Terceira Açores

Natália Lima Fernandes 

Valéria Patrícia Rebelo Alves

Programa Reativar 

Programa Reativar
Deloitte
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