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Orquestra do Norte inaugura comemorações
A Orquestra do Norte apresenta-se

em Setúbal para um concerto inaugural
das Comemorações dos 250 Anos do
Nascimento de Bocage, dia 15, à noite,
na Praça de Bocage. O espectáculo, com
início às 21.30 horas, organizado pela

Câmara Municipal de Setúbal, conta com
a participação da soprano Cristiana Oli-
veira, da meio-soprano Liliana de Sou-
sa e do barítono Rui Silva, que inter-
pretam obras como “Don Pasquale”, de
Donizetti, e “Barbeiro de Sevilha”, de

Rossini. A atuação inclui ainda temas de
Puccini, Catalani, Dvorák, Tchaikovsky,
Saint-Saens, Johann Strauss, Chabrier
e Cole Porter. Formada em 1992, a Or-
questra do Norte, dirigida pelo maestro
José Ferreira Lobo, é um projeto de des-

centralização da cultura musical, apre-
sentado pela Associação Norte Cultural,
vencedora do primeiro concurso nacio-
nal para a criação de orquestras regio-
nais, promovido pela Secretaria de Es-
tado da Cultura.
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REGIÃO ATEC, em Palmela, e IEFP de Setúbal receberam a visita de Cavaco Silva 

AAcademia de Formação –
ATEC, em Palmela, e a de-
legação de Setúbal do

Instituto de Emprego e Forma-
ção Profissional (IEFP), rece-
beram, na passada sexta-feira,
a visita do Presidente da Re-
pública, Cavaco Silva, que afir-
mou que a aposta no ensino e
formação profissional é “deci-
siva para reforçar o cresci-
mento económico e combater
o flagelo do desemprego”.
Depois de percorrer as ofici-

nas destas duas escolas de
ensino e formação profissio-
nal, Cavaco Silva iniciou o seu
discurso, afirmando que esta
jornada teve como principal ob-
jectivo “chamar a atenção para
esta opção dos jovens que com-
bina o seu ensino com uma for-
mação profissional e que lhes
permite um mais fácil acesso ao
mercado de trabalho”.

Para o Presidente da Repú-
blica, as escolas que visitou são
um bom exemplo daquilo que
se está a fazer no país no do-
mínio da formação profissional.
“Estas escolas garantem àque-
les que completam os respec-
tivos cursos um elevadíssimo
nível de empregabilidade. Estas
pessoas quando ingressam
nas empresas obtêm um re-
conhecimento muito forte”.
O Chefe de Estado reforçou

a importância da via de ensino
profissionalizante. “Esta é uma
das tarefas mais nobres que se
realiza no nosso país – quali-
ficar jovens e aqueles que per-
deram os seus empregos para
entrarem no mercado de tra-
balho.” Mas, há uma meta por
atingir. “Temos de conseguir
que, em 2020, cinquenta por
cento dos jovens do ensino
secundário estejam na via pro-

fissionalizante”, realçou Cava-
co Silva.
O Presidente da República

considerou ainda que o trabalho
realizado nestas escolas é “de-
cisivo para aumentar a compe-
titividade das nossas empresas,
para reforçar a inovação, a cria-
tividade e, consequentemen-
te, para que os produtos portu-
gueses mais facilmente con-
quistem novos mercados”.
A terminar, chamou a atenção

para a necessidade de se man-
ter o apoio a esta área. «Encon-
trei hoje aqui uma grande inte-
ração entre as escolas, os esta-
belecimentos de ensino superior
e as empresas e, por isso, con-
sidero este ramo de educação e
formação profissional decisivo
para reforçar o crescimento eco-
nómico de forma sustentada e
para combater o flagelo do de-
semprego», concluiu.

“O IEFP não deixa ninguém
para trás”

Jorge Gaspar, presidente do
IEFP, aproveitou a visita de Ca-
vaco Silva, para realçar a im-
portância da do trabalho de-
senvolvido pela instituição à
qual preside. «Formar e quilifi-
car para o mercado de trabalho
são tarefas que exigem um
profundo conhecimento da rea-
lidade do país, da economia,
das empresas, das perspecti-
vas de investimento, das polí-
ticas de base local, e das pes-
soas No IEFP temos esse co-
nhecimento». 
O responsável pelo IEFP sa-

lientou ainda o papel das pa-
recerias com as empresas, as-
sociações empresariais, au-
tarquias, estabelecimentos de
ensino e instituições e solida-
riedade social, que «contri-

buem decisivamente para a
promoção de emprego qualifi-
cado e sustentável».
Jorge Gaspar adiantou ainda

que em 2014, 40 mil jovens
frequentaram cursos de apren-
dizagem em Portugal e que o
IEFP apoiou cerca de 310 mil
pessoas em medidas de em-
prego e 535 mil em medidas
de formação profissional. Já no
primeiro semestre deste ano, a
actividade do IEFP beneficiou
196 mil pessoas em medidas
de emprego e 305 mil em me-
didas formação profissional.  
Embora reconhecendo que

estes números reflectem a «con-
fiança que a sociedade deposita
no IEFI», Jorge Gaspar frisou que
o Instituto não cria nenhum
posto de trabalho e que quem
o faz são as empresas. “Com-
pete ao IEFP acompanhar a di-
nâmica económica de criação

de emprego. Não deixamos nin-
guém para trás. Olhamos proac-
tivamente para o mercado de
trabalho e para as perspectivas
e necessidades das empresas
e ajustamos a nossa oferta for-
mativa à realidade”.

Cavaco Silva 
entrega diplomas 
a jovens talentos
Após a visita às oficinas da es-

cola de formação do IEFP, o
Presidente da República, Cava-
co Silva, entregou diplomas de
reconhecimento a um grupo de
jovens que participaram, e foram
distinguidos, no Campeonato
do Mundo das Profissões, rea-
lizado, em S. Paulo, no Brasil. Es-
tes jovens receberam oito certi-
ficados de excelência e uma me-
dalha “The best of the Nation”.

COMBOIO DAS PALAVRAS

Via profissionalizante “decisiva” 
para combater o desemprego e reforçar
o crescimento económico 
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