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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, a EPIS conta com mais de 250 empresas associadas e
parceiras da sua atividade no terreno e está presente em 169 escolas, em parceria
com o Ministério da Educação e da Ciência, os Governos Regionais dos Açores e
Madeira, com o Ministério do Emprego e Segurança Social através do Instituto de
Emprego e Formação Profissional, com as Direções Regionais de Educação e com
as Autarquias.
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 tenham 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
para premiar boas práticas de inclusão social, que tem a sua 4.ª edição em 2014.
Desde 2011, a EPIS distinguiu 33 escolas e instituições pelas suas boas práticas de
inclusão social, premiando 81 alunos, num investimento total de 115.500€, com o
apoio de empresas Associadas e Parceiras da EPIS.
A Associação EPIS e o Júri das Bolsas Sociais EPIS 2014 felicitam todas as pessoas e
equipas que apresentaram candidaturas, pela iniciativa e pela procura contínua da
qualidade e do mérito. As 68 candidaturas de 2014 comparam com 51 na edição de
2013, o que significa um aumento de 33% de participação nesta iniciativa.
O programa conta, em 2014, com um número recorde de doze entidades doadoras:
APPIS – Associação Paredes pela Inclusão Social, AXA – Corações em Ação, Banco
BIC, BP Portugal, Deloitte, Extrusal, Fundação Galp Energia, Fundação PT, Fundação
Rocha dos Santos, Servier, Siemens e VHumana.
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Com o apoio destas doze entidades parceiras, houve na 4.ª edição das Bolsas Sociais EPIS
2014, 5 categorias de bolsas a atribuir, envolvendo processos de candidatura e critérios
de seleção distintos, de acordo com o regulamento divulgado em junho passado:
CATEGORIA 1. Axa Corações em Ação, Deloitte, Extrusal e Fundação
Galp Energia. Boas práticas organizativas de inclusão social em escolas
do Continente, Açores e Madeira, com ensino secundário ou com cursos
profissionais de nível de qualificação equivalente. Premiadas 3 escolas, cada
uma com 2 bolsas de 400€, durante 3 anos, destinadas a apoiar alunos do
ensino secundário ou equivalente em 2014/2017 e suas famílias.
CATEGORIA 2. BP Portugal, Fundação PT, Servier, Siemens e V Humana. Boas
práticas organizativas de promoção da inclusão social de jovens carenciados
e/ou em abandono escolar através da Educação, Formação e Inserção
Profissional. Premiadas 5 escolas ou organizações sociais ou outro tipo de
instituição, cada uma com 2 bolsas de 400€, durante 3 anos, destinadas a
apoiar alunos carenciados e/ou com histórico de abandono no seu percurso
educativo, formativo ou de inserção profissional em 2014/2017 ou, por decisão
excecional do Júri, a apoiar o lançamento ou expansão de projetos relacionados
de elevado mérito.
CATEGORIA 3. Associação Paredes Pela Inclusão Social. Mérito académico no
ensino secundário, no concelho do Paredes. Premiado, com bolsa de 400€,
durante 3 anos, 1 aluno de escolas do concelho de Paredes, preferencialmente
incluído no programa EPIS “Mediadores para o sucesso escolar”, que tenha
terminado o 9.º ano de escolaridade com sucesso em 2013/2014 e que esteja
a iniciar estudos no 10.º ano de escolaridade em 2014/2015.
CATEGORIA 4. Banco BIC. Mérito académico de alunos de origem africana no
ensino secundário. Premiados, com bolsas de 400€, durante 3 anos, 2 alunos
de origem africana, prioritariamente acompanhados pela EPIS no programa
“Mediadores para o sucesso escolar”, que tenham terminado o 9.º ano de
escolaridade com sucesso em 2013/2014 e que estejam a iniciar estudos no
10.º ano de escolaridade ou equivalente em 2014/2015.
CATEGORIA 5. Fundação Rocha dos Santos. Bolsas de mérito para o
ensino superior. Premiados, com bolsas de 800€, durante 3 anos, 2 alunos
prioritariamente acompanhados pela EPIS no programa “Mediadores para
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o sucesso escolar”, que tenham terminado o 12.º ano de escolaridade com
sucesso em 2013/2014 e que estejam a iniciar estudos pós 12.º ano de
escolaridade em 2014/2015.
* * *
A Associação EPIS agradece todo o apoio, disponibilidade e participação do Júri
ao longo destas 4 edições, em particular, ao Professor José Manuel Canavarro,
Membro do Conselho Científico da EPIS, ao Dr. José Alberto Duarte, Diretor-geral
da Direção de Estabelecimentos Escolares, à Dra. Mariana Parra da Silva, da
Direção-geral de Estabelecimentos Escolares e à Dra. Maria da Conceição Santos,
da Direção de Serviços de Educação da Região Centro.
Nesta 4ª edição das Bolsas Sociais EPIS, queremos destacar o bom desempenho
que os alunos selecionados pelas Instituições premiadas e pela EPIS têm tido desde
2011:
• Dos 18 alunos premiados em 2011, 15 alunos (83%) transitaram nos 3 anos
2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. A taxa média de aprovação nos 3 anos
foi de 91%.
• Dos 22 alunos premiados em 2012, 21 alunos (98%) transitaram nos 2 anos 2012/2013
e 2013/2014, tendo uma aluna no primeiro ano letivo adiado a sua entrada na
universidade por um ano. A taxa média de aprovação nos 2 anos foi de 95%.
• Dos 27 alunos premiados em 2013, 26 alunos (96%) transitaram no ano letivo
2013/2014, sendo que duas alunas só irão começar a receber a bolsa no ano
letivo 2014/2015.
A taxa média de aprovação dos 67 alunos premiados desde 2011 foi de 94%.
Em 2014, a EPIS assinala o fim de ciclo da 1ª edição das Bolsas Sociais EPIS 2011/2014.
O primeiro programa de bolsas contou com o apoio de 18 entidades parceiras e
distinguiu 5 escolas, numa categoria única, premiando um total de 18 alunos. Destes
18 alunos, 15 (83%) concluíram com sucesso escolar, sem reprovações, os 3 anos
letivos em que a bolsa esteve em vigor. Destes 15 alunos, sabemos que 6 alunos
(40%) seguiram estudos pós 12.ºano, 7 alunos (47%) permanecem na escola com
plano de melhoria e recuperação de notas para tentarem acesso ao ensino superior
no próximo ano letivo e 2 alunos (13%) optaram pelo mercado de trabalho.
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Bolsas Sociais EPIS – Escolas de Futuro 2014/2017
Candidaturas premiadas
Em reuniões realizadas nos passados dias 23 de setembro e 9 de outubro, o Júri
constituído para a avaliação das candidaturas às Bolsas Sociais EPIS – Escolas de
Futuro 2014 apreciou as 68 candidaturas que se apresentaram às cinco categorias
previstas no regulamento.
A Associação EPIS e o Júri das Bolsas Sociais EPIS 2014 felicitam todas as instituições
e pessoas que apresentaram candidaturas, pela iniciativa e esforço e pelo mérito
do trabalho e resultados apresentados.
A Associação EPIS agradece o extraordinário apoio das empresas e instituições que
se associaram ao programa de Bolsas Sociais, numa abordagem de parceria que
queremos continuar em 2015.
As instituições que apoiaram as Bolsas Sociais EPIS – Escolas de Futuro 2014 são:
Associação Paredes pela Inclusão Social, Axa - Corações em Ação, Banco BIC , BP
Portugal, Deloitte, Extrusal, Fundação Galp Energia, Fundação PT, Fundação Rocha
dos Santos, Servier, Siemens, e V Humana.
Obedecendo aos critérios do regulamento da sua 4ª edição, o Júri deliberou a
atribuição das Bolsas Sociais EPIS – Escolas de Futuro 2014, da seguinte forma:
CATEGORIA 1: Axa Corações em Ação, Deloitte, Extrusal e Fundação Galp Energia.
Boas práticas organizativas de inclusão social em escolas do Continente, Açores
e Madeira, com ensino secundário ou com cursos profissionais de nível de
qualificação equivalente. Foram premiadas as seguintes escolas:
a. Agrupamento de Escolas Ribeira de Pena (Ribeira de Pena – Vila Real). Premiada
com duas bolsas de estudo de 400€, durante três anos. Esta candidatura distinguiu-se
pelas iniciativas de empreendedorismo para a inclusão social: (1) “Empreendendo,
se ajuda um amigo” - iniciativa integrada na disciplina de oferta de escola para o
desenvolvimento da educação do empreendedorismo; e (2) “Ser Empreendedor”
– iniciativa criada para dar resposta ao facto de alguns alunos não poderem
participar nas visitas de estudo por carências económicas. Os objetivos focam-se
na aprendizagem numa vertente ética e social, envolvendo os alunos na construção
da programação, concretização e avaliação das atividades, nomeadamente vendas
simbólicas para angariação de fundos e criação de parcerias, de modo a explorar
novas abordagens de envolvimento dos pais e encarregados de educação.
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b. Agrupamento de Escolas do Cerco (Porto) - Premiada com duas bolsas de
estudo de 400€, durante três anos. Esta candidatura distinguiu-se pelo projeto
“Provedoria do Aluno” que potencia várias iniciativas: (1) o “apadrinhamento”
de alunos - os alunos da provedoria acompanham e apoiam os alunos mais
novos, durante o ano letivo, impactando positivamente algumas soluções
para problemas de integração, através de uma pedagogia de presença;
e (2) as atividades promovidas pela Provedoria que têm como objetivo a
promoção do exercício do direito de cidadania e de governança partilhada
entre diferentes estruturas de gestão - nomeadamente, a participação
em Assembleia de Turma, Assembleia de Delegados, elaboração de atas
para a formalização das reuniões e a implementação das ações sugeridas.
A “Provedoria do Aluno” tem como principal foco a defesa e a promoção
dos direitos e interesses legítimos dos estudantes de todos os ciclos,
potenciando mecanismos de integração de todos alunos.
c. Escola Secundária Rainha Santa Isabel (Estremoz) - Premiada com uma
bolsa de estudo de 400€, durante três anos. Esta candidatura distinguiu-se
pelo programa de inclusão social e inserção profissional de jovens com
Necessidades Educativas Especiais (NEE) do concelho. Com o objetivo de
promover a igualdade de oportunidades na preparação para o prosseguimento
de estudos ou para uma adequada preparação para a vida profissional dos
jovens com necessidades especiais, e com base nos Planos Integrados de
Transição, a Escola desenvolve parcerias locais para que esses alunos, com
mais de 15 anos, se possam deslocar semanalmente aos vários negócios locais
para desenvolverem, num formato de estágio acompanhado, o seu primeiro
contacto com o mercado de trabalho.
d. Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho (Figueira da Foz) - Premiada
com uma bolsa de estudo de 400€, durante três anos. Esta candidatura
distinguiu-se pelas iniciativas de apoio aos alunos com deficiente
acompanhamento familiar: (1) um serviço de apoio e acompanhamento dos
alunos, potenciando a sinalização de casos que devem ser encaminhados e
acompanhados por entidades competentes; e (2) a formação ao nível das
literacias da informação para os alunos do 7.º e 10.º anos que frequentam
pela primeira vez a Escola. O serviço de apoio e acompanhamento dos alunos
com fraco acompanhamento familiar é disponibilizado em regime aberto, e
tem um registo de frequência média de 112 alunos por dia.
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CATEGORIA 2: BP Portugal, Fundação PT, Servier, Siemens e V Humana.
Boas práticas organizativas de promoção de inclusão social de jovens carenciados
e/ou em abandono escolar através da Educação, Formação e Inserção Profissional
Foram premiadas as seguintes entidades:
a. Academia do Johnson (Amadora) - Premiada com duas bolsas de estudo
de 400€, durante três anos. Esta candidatura distinguiu-se pelo programa
de apoio aos jovens em bairros de risco, no concelho de Amadora (Bairro da
Boavista, Bairro Cova da Moura, Bairro 6 de Maio e Bairro Zambujal), focado
na capacitação comunitária destes jovens através do desporto, mentoring e
apoio escolar. A Academia do Johnson, recém-criada, tem como inspiração
a história de vida difícil do seu fundador, João Semedo Tavares, que usa
a sua experiência para ajudar e capacitar os jovens para fazerem boas
escolhas, potenciando: (1) o cumprimento das tarefas escolares, com base
num programa de voluntariado de apoio escolar com jovens universitários;
(2) a frequência de atividades lúdicas e desportivas condicionadas pelo
desenvolvimento e desempenho escolar; e (3) a participação em reflexões
de grupo, com o objetivo de incutir valores e de envolver e comprometer
os jovens com as suas responsabilidades pessoais, sociais e escolares. A
Academia do Johnson já acompanha cerca de 80 jovens. De acordo com o
regulamento desta categoria, o Júri deliberou a conversão destas bolsas em
apoio ao desenvolvimento inicial da Academia do Johnson, em montantes
de 1.200€ a atribuir em 2014 e de 1.200€ a atribuir em 2015, mediante a
apresentação de um plano e calendário de ações/investimentos justificativos.
b. Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento (Entroncamento) - Premiada
com duas bolsas de estudo de 400€, durante três anos. Esta candidatura distinguiu-se
pelo programa desenvolvido na comunidade que tem como propósito integrar crianças
de etnia cigana na escola. Os objetivos deste programa assentam, fundamentalmente,
em três prioridades: (1) aumentar os níveis de escolarização numa tentativa de garantir
que todas as crianças ciganas completem a escolaridade obrigatória; (2) prevenir o
abandono escolar precoce; e (3) promover o combate à iliteracia. Este projeto envolve
o trabalho em paralelo com as famílias locais, e tem como objetivo a inclusão escolar
de 47 crianças, que representam 15% da população escolar do 1.º ciclo. De acordo com
o regulamento desta categoria, o Júri deliberou a conversão destas bolsas em apoio ao
programa de integração escolar de crianças de etnia cigana, em montantes de 1.200€
a atribuir em 2014 e de 1.200€ a atribuir em 2015, mediante a apresentação
de um plano e calendário de ações/investimentos justificativos.
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c. Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra - Premiada com uma bolsa
de estudo de 400€, durante três anos. Esta candidatura distinguiu-se
pelos programas de apoio à inserção profissional de jovens do concelho,
na perspetiva de região isolada. A promoção da inserção profissional de
jovens destaca-se através das seguintes iniciativas: (1) “Experimenta o que
queres ser” e “À conversa com um empreendedor”, que proporcionam aos
alunos um contacto direto com as várias profissões e profissionais locais; (2)
“MUNDAR”, que possibilita aos alunos do Curso Profissional de Restauração
exibirem o seu trabalho na qualidade de empregados de mesa e de
empreendedores; e (3) “Mudança de Look”, que proporciona uma melhoria
da apresentação visual e fortalece a perceção da importância da aparência
nos locais de trabalho ou de estágio.
d. Encontrar+se – Associação para a Promoção da Saúde Mental - Premiada
com uma bolsa de estudo de 400€, durante três anos. O objetivo deste
programa é a promoção da literacia em saúde mental e combate ao
estigma social associado, em ambiente escolar: (1) “UPA faz a diferença”,
com o objetivo de apoiar a perceção precoce; (2) “Professores UPA fazem
a diferença”, com o objetivo de promover a sensibilização para os sinais e
sintomas de alunos e professores; e (3) “Abrir espaço à saúde mental”, com
o objetivo de promover a informação sobre saúde mental juntos dos jovens
do 3.º ciclo de escolaridade. Este programa está presente em 13 escolas e
contou com o envolvimento de 1277 alunos. De acordo com o regulamento
desta categoria, o Júri deliberou a conversão desta bolsa em apoio ao
programa de literacia em saúde mental, em montantes de 600€ a atribuir
em 2014 e de 600€ a atribuir em 2015, mediante a apresentação de um
plano e calendário de ações/investimentos justificativos.
e. ReCriar Caminhos – Associação de Apoio ao Desenvolvimento Vocacional,
Formação e Inclusão de Pessoas com Esquizofrenia - Premiada com uma
bolsa de estudo de 400€, durante três anos. Esta candidatura destaca-se pela
iniciativa “Escola de Artes, Empreendedorismo Social e Apoio ao Emprego”,
destinada a ações de orientação, formação, reabilitação psicossocial e
inserção no mercado de trabalho de jovens e adultos com esquizofrenia, com
o objetivo de apoiar o desenvolvimento no combate ao vazio terapêutico entre
a alta médica e a vida socialmente ativa. De acordo com o regulamento desta
categoria, o Júri deliberou a conversão desta bolsa em apoio ao programa de
desenvolvimento e integração de pessoas com esquizofrenia, em montantes
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de 600€ a atribuir em 2014 e de 600€ a atribuir em 2015, mediante a
apresentação de um plano e calendário de ações/investimentos justificativos.
CATEGORIA 3: Associação Paredes pela Inclusão Social.
Mérito académico no concelho de Paredes.
Foi premiada com uma bolsa de estudo de 400€, durante três anos, a aluna Sara
Catarina Teixeira Ferreira, do Agrupamento de Escolas de Rebordosa, a frequentar
atualmente o 10.º ano de escolaridade, com base no elevado mérito académico
atingido no final do 9.º ano de escolaridade, com média final de 4,18 valores, e a
ambição demonstrada para o prosseguimento de estudos.
CATEGORIA 4: Banco BIC.
Mérito académico de alunos de origem africana no ensino secundário.
Foram premiados com uma bolsa de estudo de 400€, durante três anos, os alunos
Ivina Patrícia dos Reis Tavares e Randli Orlando Delgado Fortes, da Escola Básica
e Secundária Dr. Azevedo Neves, do concelho de Amadora, a frequentarem
atualmente o 10.º ano de escolaridade, com base no elevado mérito académico
atingido no final do 9.º ano de escolaridade, ambos com média final de 3,66
valores, e na ambição demonstrada para o prosseguimento de estudos.
CATEGORIA 5: Fundação Rocha dos Santos.
Bolsas de estudo para o ensino superior
Foram premiadas com uma bolsa de estudo de 800€, durante três anos, duas
alunas que integraram o programa “Mediadores para o sucesso escolar”, entre
2008 e 2011, que terminaram o 12.º ano de escolaridade com sucesso no ano
letivo 2013/2014 e que estão a iniciar estudos de nível superior:
a.Ana Sofia Nogueira Lírio (Paredes) - Candidatou-se ao ensino superior com
uma média de 15,1 valores e frequenta o 1.º ano do curso de Dietética e
Nutrição, na Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Coimbra.
b.Tânia Raquel Ferreira Ribeiro (Paredes) - Candidatou-se ao ensino
superior com uma média de 14,1 valores e frequenta o 1.º ano do curso de
Enfermagem, no Instituto Politécnico de Saúde do Norte.
* * *
A EPIS e o Júri felicitam as instituições e alunos premiados pela sua motivação e
exemplo de dedicação e pela procura pela excelência. Muitos parabéns!
Até 2015!
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Lista de alunos com Bolsas Sociais EPIS 2014
CATEGORIA 1 | Axa Corações em Ação, Deloitte, Extrusal e Fundação Galp Energia.
De acordo com o regulamento, as escolas premiadas nesta categoria com Bolsas
Sociais EPIS – Escolas de Futuro 2014, indicaram os seguintes alunos a serem
contemplados:
Escola/Agrupamento

Localidade

Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena

Ribeira de Pena Elsa Mendes Delgado
(Vila Real)
Luís Gonçalves Magalhães

Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho

Empresa Parceira
Fundação Galp Energia

Porto

Ariana Giselle B. Sanches
João Paulo Pereira Moreira

Deloitte

Estremoz

Nuno Miguel Cunha Neves

AXA Corações em Ação

Agrupamento de Escolas do Cerco

Escola Secundária Rainha Santa Isabel

Alunos

Figueira da Foz Diogo Rolo Rodrigues

Extrusal

CATEGORIA 2 | BP Portugal, Fundação PT, Servier, Siemens e V Humana.
De acordo com o regulamento desta categoria, o Júri deliberou a conversão de
bolsas em apoio ao desenvolvimento dos seguintes projetos:
Entidade
Academia do Johnson
Agrupamento de Escolas Cidade
do Entroncamento
Encontrar+se - Associação para a
promoção da Saúde Mental
Associação ReCriar Caminhos

Localidade
Amadora
Entroncamento
Porto
Coimbra

Projeto
Programa de apoio aos jovens
em bairros de risco
Programa de integração de crianças
de etnia cigana na escola
Promoção da literacia em saúde mental em
ambiente escolar
Programa de apoio ao desenvolvimento e
integração de jovens e adultos com esquizofrenia

Empresa Parceira
Siemens
V Humana
Servier
BP Portugal

A Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra é também uma entidade vencedora de
uma bolsa no valor de 400€, com o apoio da Fundação PT, mas à data da conclusão
deste relatório ainda não tinha decisão sobre o aluno a premiar.
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CATEGORIA 3 | Associação Paredes pela Inclusão Social
De acordo com o regulamento, a aluna premiada com Bolsas Sociais EPIS – Escolas
de Futuro 2014 foi:
Aluno

Localidade

Sara Catarina Teixeira Ferreira

Rebordosa, Paredes

Escola
Agrupamento de Escolas de Rebordosa

CATEGORIA 4 | Banco BIC
De acordo com o regulamento, os alunos premiados com Bolsas Sociais EPIS –
Escolas de Futuro 2014 foram:
Alunos

Localidade

Escola

Curso

Ivina Patrícia dos Reis Tavares

Amadora

Escola Básica e Secundária
Dr. Azevedo Neves

Técnico de Restauração

Randli Orlando Delgado Fortes

Amadora

Escola Básica e Secundária
Dr. Azevedo Neves

Profissional de Electrotecnia

CATEGORIA 5 | Fundação Rocha dos Santos
De acordo com o regulamento, as alunas premiadas com Bolsas Sociais EPIS –
Escolas de Futuro 2014 foram:
Alunos
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Localidade

Escola/Universidade

Curso

Ana Sofia Nogueira Lírio

Lordelo, Paredes

Escola Superior de Tecnologia de
Saúde de Coimbra

Dietética e Nutrição

Tânia Raquel Ferreira Ribeiro

Gandra, Paredes

Instituto Politécnico de Saúde do
Norte

Enfermagem

Bolsas Sociais EPIS – Escolas de Futuro 2013/2016
Quer saber o que aconteceu aos alunos premiados com as Bolsas Sociais EPIS
2013/2016, no ano letivo 2013/2014?

CATEGORIA 1. Boas práticas organizativas de inclusão social em escolas com ensino
secundário ou com cursos profissionais de nível de qualificação equivalente do
Continente, Açores e Madeira, com o apoio do Banif.
Escola/Agrupamento

Alunos

Curso

Transitou de ano
2013-2014

Agrupamento de Escolas
de Almeida

David Manuel Rodrigues Nunes
João Paulo Amaro Pinto
Maria de Fátima Prata Amador

Informática de Gestão
Línguas e Humanidades
Restaurante - Mesa e Bar

Sim
Sim
Sim

Agrupamento de Escolas
de Salvaterra de Magos

Adriana Filipa Monteiro Feijão
Carolina Isabel Nunes Oliveira
Samuel Pereira Neves Palhas

Ciências e Tecnologias
Ciências e Tecnologias
Ciências e Tecnologias

Sim
Sim
Sim

Escola Secundária
Jaime Moniz

Carolina Fátima Pereira Andrade
Henrique José Vieira Dias
Leandra José Silva Rodrigues

Ciências e Tecnologias
Ciências e Tecnologias
Ciências e Tecnologias

Sim
Sim
Sim

Escola Básica e Secundária
da Madalena do Pico

Daniela Bernardo Medeiros
João Vítor Frias Jardim

Ciências e Tecnologias
Línguas e Humanidades

Não
Sim

Escola Secundária
das Laranjeiras

Henrique Miranda Medeiros

Ciências e Tecnologias

Sim
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CATEGORIA 2. Boas práticas organizativas de inclusão social de jovens em
abandono escolar através da Educação, Formação e Inserção Profissional, com o
apoio da AXA – Corações em Ação, da BP Portugal, da Deloitte, da Servier e da V
Humana.
Escola/Agrupamento

Alunos

Curso

Transitou de ano
2013-2014

AE de Escalada
(Pampilhosa da Serra)

Andreia Bernardo Almeida
Inês Lopes Alves

Ciência e Tecnologias
Ciência e Tecnologias

Ensiguarda
(Guarda)

Filipe da Cunha Carvalho
Vítor Carvalho Fonseca

Técnico de Multimédia
Técnico de Multimédia

Sim
Sim

AE José Belchior Viegas
(São Brás de Alportel)

Luís Sousa Moleiro
Rustam Tkachuk

Técnico de Restauração
Técnico de Restauração

Sim
(2) Sim

AE de Algueirão
(Sintra)

Nikita Surikov

Técnico Comercial

Sim

AE da Sobreira
(Paredes)

Cristiana Martins

Esteticista - Comestologia

Sim

(1) não aplica
(1) não aplica

Observações:
(1) A bolsa do AE de Escalada, de Pampilhosa da Serra, embora tenha sido atribuída em 2013 só entra em vigor no ano letivo
2014/2015.
(2) A aluna Regina Tavares regressou ao país natal e foi substituída pelo Rustam Tkachuk.

CATEGORIA 3. Mérito académico de raparigas no ensino secundário, no concelho
do Porto, com o apoio da Sogrape Vinhos
Alunos

Escola

Transitou 2013-2014

Mafalda de Oliveira e Lima

Agrupamento de Escolas Garcia de Orta (Porto)

Sim

Mariana Filipa Pinto

Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano (Porto)

Sim

CATEGORIA 4. Mérito académico de alunos de origem africana no ensino secundário,
com o apoio do Banco BIC.
Alunos
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Escola

Curso

Transitou 2013-2014

Adónis Sabino Fernandes

Escola Profissional Gustave Eiffel

Técnico de Electrónica

Sim

Celmira Neto de Lemos Simeão

Escola Secundária Dom Manuel Martins

Línguas e Humanidades

Sim

Stivenson Albino Pedro

Casa Pia de Lisboa

Técnico de Gestão

Sim

Swaila Figueira dos Santos

Agrupamento de Escola Mães d’Água

Línguas e Humanidades

Sim

CATEGORIA 5. Bolsas para o Ensino Superior, com o apoio da Fundação Rocha
dos Santos.
Alunos

Escola/Universidade

Curso

Transitou 2013-2014

Maria Clara Soares Pinto

Esc. Sup Tecnologias da Saúde do Porto

Análises clinicas de saúde

Sim

Ana Catarina Mouta Félix

Instituto Politécnico Castelo Branco

Eng.energias Renováveis

Sim

Diana Santos Barbosa

Faculdade de Farmácia do Porto

Ciências Farmaceuticas

Sim
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Bolsas Sociais EPIS – Escolas de Futuro 2012/2015
Quer saber o que aconteceu aos alunos premiados durante o ciclo das Bolsas
Sociais EPIS 2012/2015, nos anos letivos 2012/2013 e 2013/2014?

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.
Escola/Agrupamento

Alunos

Curso

Transitou de ano
2012-2013 2013-2014

Escola de Comércio do Porto

Raquel Rodrigues Amorim
Rafaela Lameiras Vidal

Técnico de Comércio
Técnico de Marketing

Sim
Sim

(1) Sim
Sim

Agrupamento de Escolas
de Tábua

Catarina Gouveia Pinto
Pedro Noé Fernandes Pereira

Ciência e Tecnologias
Ciência e Tecnologias

Sim
Sim

Sim
Sim

Agrupamento de Escolas
Sá da Bandeira

Marta Oliveira Salvador

Ciência e Tecnologias

Sim

Sim

Escola Secundária
com 3º. ciclo D. Dinis

Tânia Filipa Lourenço Romano

Ciência e Tecnologias

Sim

Sim

Escola Profissional de Aveiro

Cassandra Valente Sousa
Bruno Miguel da Rocha Ferreira

Higiene e Segurança no Trabalho
Tecnico de Instalaçoes Eletricas

Sim
Sim

Sim
(2) Sim

Escola Profissional
Gustave Eiffel

Marcos Mateus
Marta Santos Mendes

Téc. Gestão e Programação SI
Com. Marketing e Publicidade

Sim
Sim

(3) Sim
Sim

Observações:
(1) Joana Raquel Carvalho Lima desistiu da escola e foi substituída pela aluna Raquel Rodrigues Amorim;
(2) Fábio Daniel de Almeida Neves abandonou a escola e foi substituído por Bruno Miguel da Rocha Ferreira.
(3) Bárbara Pereira foi substituída, por motivos disciplinares, pelo aluno Marcos Mateus.
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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.
Escola/Agrupamento

Alunos

Curso

Escola Profissional de Artes e
Ofícios do Espectáculo do Chapitô
(Lisboa)

Mariana Costa
João Filipe dos Santos Véstias

Cenografia, Figurinos e Adereços
Interpretação e Artes Circenses

APPIS - Associação Paredes pela
Inclusão Social
(Paredes)

Pedro da Cunha Seabra
Rui Dias da Silva

Unidade de Formação da Cáritas
(Açores)

Natália L. Fernandes
Valéria Rebelo alves

Transitou de ano
2012-2013 2013-2014
(1) Sim
Sim

Sim
Sim

Ciências e Tecnologias
Cozinha - Pastelaria

Sim
Sim

Sim
Sim

Programa Reactivar
Programa Reactivar

Sim
Sim

Sim
Sim

Observações:
(1) O aluno Carlos Bruno Ferreira da Silva abandonou a escola em 2013/2014, tendo sido substituído pela aluna Mariana Costa.

CATEGORIA 3. Mérito académico de raparigas no Ensino Superior, no concelho do
Porto, com o apoio da Sogrape Vinhos.
Alunos

Transitou de ano
2012-2013 2013-2014

Escola

Liliana Patrícia da Rosa Ribeiro

Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano
(Porto)

Sim

Sim

Mariana do Couto Gonçalves Pereira

Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano
(Porto)

Sim

Sim

CATEGORIA 4. Bolsas para o Ensino Superior, com o apoio da Fundação Rocha dos
Santos.
Alunos

Escola/Universidade

Curso

Transitou de ano
2012-2013 2013-2014
Sim

Sim

(1) Não

(1) Não

Educação Social

Sim

Sim

Educação Social

(2) –

Sim

Joana Filipa Brito Gonçalves

Universidade de Lisboa

Línguas

Ângela Cardoso

Instituto Superior Contabilidade
e Administração

Contabilidade

Liliana Meireles

Instituto Politécnico de Bragança

Ana Rita Azevedo da Silva

Instituto Politécnico de Bragança

Observações:
(1) A aluna Ângela Cardoso reprovou 2 anos consecutivos pelo que deixa de ter direito a Bolsa a partir de 2014.
(2) Ana Rita Azevedo da Silva só entrou na Universidade no ano letivo 2013/2014 porque o curso de Educação Social não abriu no
ano letivo 2012/2013.
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Bolsas Sociais EPIS – Escolas de Futuro 2011/2014
Quer saber o que aconteceu aos alunos premiados com as Bolsas Sociais EPIS
2011, nos 3 últimos anos letivos?

CATEGORIA 1 | Boas práticas organizativas de inclusão social em escolas com ensino
secundário ou com cursos profissionais de nível de qualificação equivalente.
Escola/Agrupamento

Alunos

Curso

Transitou de ano
2011-2012

2012-2013 2013-2014

E. S. Campos Melo

Ana Teresa Fernandes Pais
Ana Carolina Silva Roberto
Tatiana Marina Gonçalves Maia
Mariana Oliveira Cordeiro
Estrela Filipa Mateus Nunes
Tânia Sofia Ramos Patrício

Ciências e Tecnologia
Ciências e Tecnologia
Línguas e Humanidades
Línguas e Humanidades
Artes Visuais
Técnico de Secretariado

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

A. E. Lagares

Diana Flávia Ferreira Carvalhais
Diana Patrícia Ferreira da Silva

Ciências e Tecnologia
Ciências e Tecnologia

Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
(1) Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Pedro Miguel de Sousa Godinho
Micaela Alexandra Pereira da Veiga
Escola Profissional de Artes, Miguel Ângelo Madeira Ventura
Tecnologias e Desporto
Sara Alexandra Pereira da Silva
- EPAD
António Júlio Paixão Baêta
Bruno Aristides Gomes Ascenção
A. E. Dr. Azevedo Neves
E. S. Afonso Lopes Vieira

Técnico de Turismo
Técnico de Apoio à Infância
Téc. Comunicação, Mkt, RP e Public
Técnico de Apoio à Infância
Técnico de Audioviduais
Téc. Gestão e Programação SI

Cátia Filipa dos Reis B. Martins
Rosete do Rosário Fadul

Ciências e Tecnologia
Ciências e Tecnologia

Sim
Sim

(2)

(2)

Bruna Silva Pedrosa
Matthieu Nunes Rodrigues

Humanidades, Ciências e Tecnologia
Técnico Design Gráfico

Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim

Observações:
(1) A aluna Micaela Pereira da Veiga substituiu a aluna Flávia Carvalho, inicialmente premiada com a bolsa que por motivos de
gravidez abandonou a escola.
(2) As alunas Cátia Reis Martins e Rosete do Rosário Fadul mudaram de escola no final do ano letivo 2011/2012, para prosseguirem
em outro curso.
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E depois de concluído o 12.º ano de escolaridade que percursso escolheram estes
alunos?
Escola/Agrupamento

2014-2015

Alunos

E. S. Campos Melo

Ana Teresa Fernandes Pais
Ana Carolina Silva Roberto
Tatiana Marina Gonçalves Maia
Mariana Oliveira Cordeiro
Estrela Filipa Mateus Nunes
Tânia Sofia Ramos Patrício

Não transitou e frequenta Matemática 12º ano
Curso Superior em Biotecnologia
Curso Superior em Animação e Intervenção Socio-cultural
Melhoria de Notas no 12º ano
Frequenta um Curso de Artes em França
Curso de Especialização Tecnológica na Guarda

A. E. Lagares

Diana Flávia Ferreira Carvalhais
Diana Patrícia Ferreira da Silva

Melhoria de notas no 12º ano
Curso Superior em Ciências da Comunicação

Escola Profissional de Artes,
Tecnologias e Desporto
- EPAD

Pedro Miguel de Sousa Godinho
Micaela Alexandra Pereira da Veiga
Miguel Ângelo Madeira Ventura
Sara Alexandra Pereira da Silva
António Júlio Paixão Baêta
Bruno Aristides Gomes Ascenção

Plano de recuperação para melhoria de notas
Plano de recuperação para melhoria de notas
Terminou o 12º ano e procura emprego
Em melhoria de notas e em estágio profissional
Plano de recuperação para melhoria de notas
Abandonou a escola

A. E. Dr. Azevedo Neves

Cátia Filipa dos Reis B. Martins
Rosete do Rosário Fadul

Informação não disponível

Bruna Silva Pedrosa
Matthieu Nunes Rodrigues

Curso Superior em Ciências da Saúde
Optou por não prosseguir estudos e foi trabalhar

E. S. Afonso Lopes Vieira

No final do ano letivo passado (2013/2014) cessou a vigência da atribuição de
Bolsas Sociais de 2011.
Dos 18 alunos que receberam a bolsa, 83% concluíram com sucesso escolar os 3
anos letivos. Passados 3 anos:
• 6 alunos (33%) continuam os estudos após o 12.º ano;
• 2 alunos (11%) optaram pelo mercado de trabalho;
• 7 alunos (39%) mantiveram-se no 12.º ano em melhoria ou recuperação de notas
para tentarem o acesso ao ensino superior no próximo ano letivo.
• 1 aluno (6%) abandonou a escola e sobre 2 alunos (11%) não temos qualquer
informação.
A EPIS deseja os maiores sucessos a estes alunos, esperando que alcancem bons
resultados nas suas escolhas.
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Empresas parceiras das Bolsas Sociais EPIS – Escolas de Futuro 2014/2017

ASSOCIAÇÃO PAREDES
PELA INCLUSÃO SOCIAL

Empresas parceiras das Bolsas Sociais EPIS – Escolas de Futuro 2013/2016

Empresas parceiras das Bolsas Sociais EPIS – Escolas de Futuro 2012/2015

Empresas parceiras das Bolsas Sociais EPIS – Escolas de Futuro 2011/2014

