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Lisboa, 3 de Junho de 2013 – A EPAD, Escola Profissional de Artes, Tecnologias e Desporto, 
anuncia a abertura de um novo pólo na Marinha Grande no próximo ano letivo 2013/2014, no 

qual serão lecionados os Cursos Profissionais de Nível IV Técnico de Vendas, Técnico de 

Organização de Eventos e Técnico de Biblioteca, Arquivo e Documentação. 
 

Com sete anos de vida, o projeto educativo da EPAD teve origem em Lisboa, onde atualmente 
conta com a existência de 3 pólos (Largo do Leão, Morais Soares e Braamcamp), sagrando-se 

como a primeira escola a surgir associada a um projeto de ensino superior, o Grupo Lusófona. 

 
A sua oferta formativa pretende qualificar alunos para o exercício de atividades profissionais 

nas áreas das Artes, Tecnologias e Desporto. Aqui os alunos podem obter uma Qualificação 
Profissional de Nível II ou IV, o que lhes confere igualmente uma Certificação Escolar 

Equivalente ao 9º e 12º ano. 
 

Comprovado o sucesso do seu Projeto Educativo na cidade de Lisboa, certificado por entidades 

de prestígio como a Junior Achievment, a EPIS (Empresários para a Inclusão Social), e a 
PROALV (Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida), a EPAD decide expandir a sua oferta 

formativa para o distrito de Leiria, escolhendo a cidade da Marinha Grande para se 
implementar, onde dividirá as instalações com o Instituto Superior D. Dinis. 

 

A existência de um corpo docente constituido por profissionais qualificados em cada uma das 
áreas técnicas dos cursos, conhecedores da realidade, necessidades e exigências de cada setor 

profissional, é um fator decisivo e uma mais valia no sucesso e consolidação da EPAD, e 
consequentemente na empregabilidade dos seus alunos. 

 
“Pretendemos levar a este conselho uma nova alternativa para os seus jovens, permitindo-lhes 

adquirir, para além de uma certificação escolar, uma certificação profissional”, afirma 

Conceição Caldeira, Diretora Executiva da EPAD. “Primamos por uma formação de 
excelência. Temos os recursos humanos adequados, o know-how e as instalações, os factores 

necessários para preparar e formar alunos, desenvolvendo competências necessárias ao 
conselho.” 

 

Ao longo dos anos a EPAD tem vindo a estabelecer protocolos com empresas nacionais e 
internacionais, onde os alunos podem estagiar (Formação em Contexto de Trabalho), 

complementar a sua formação e inicarem-se na vida ativa. 
 

O período das inscrições já teve inicio, e os alunos que pretenderem conhecer a escola no seu 

interior, devem endereçar os seus pedidos para: infomg@epad.edu.pt. 
 

 
 
Para mais informações, por favor, contactar: 
Sara Filipe 
Formadora  Técnicas e Práticas de Comunicação e Relações Públicas | Marketing 
EPAD – Escola Profissional de Artes, Tecnologias e Desporto 
Largo do Leão nº 9 | 1000-188 Lisboa 
Tel | 218414050 
Tlm | 918481152  
sarafilipe@epad.edu.pt  
www.epad.edu.pt 
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