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Técnicos
do Curso Multimédia receberam diploma em Góis
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Dezasseis dos vinte e três alunos inscritos no curso de técnico multimédia promovido pelo Centro de
Emprego e Formação Profissional do Pinhal Interior Norte concluíram com sucesso o referido curso e
subsequente estágio profissional.
Os alunos, que estagiaram na maioria no concelho de Góis, (nomeadamente quatro na Câmara Municipal
de Góis/Biblioteca Municipal, quatro na ADIBER, um na Santa Casa da Misericórdia de Góis, um na
Câmara Municipal de Arganil, três na empresa “Góis Cor”, um na empresa “Espaço Branco”, um na
empresa “José Simões”, e outro na empresa “Mata Borrão”), receberam recentemente os seus diplomas
numa cerimónia que teve lugar no salão nobre do município de Góis. “A formação profissional é o farol da
empregabilidade”, começou por afirmar Fernanda Dias, sustentando que “muitas vezes não
conseguimos á primeira realizar o sonho da nossa vida e ir para o emprego que idealizamos mas temos
que ir aceitando as oportunidades que nos surgem até lá chegarmos”. A directora do Centro de Emprego
e Formação Profissional do Pinhal Interior Norte recordou também que, “houve um desafio de alguns
jovens que queriam terminar o 12º ano e não havendo em Góis essa possibilidade, foi lançado o repto ao
Centro de Emprego e nasceu naturalmente uma parceria entre a Câmara Municipal de Góis, o Instituto de
Emprego e o Agrupamento de Escolas de Gois, parceria que se tornou mais abrangente com a
participação de alguns empresários que abraçaram o projecto”. Dirigindo-se aos alunos que agora
possuem o 12º ano de escolaridade, Fernanda Dias, recordou-lhes, que “antes havia emprego para a
vida inteira e hoje isso já não acontece”, por isso enfatizou, “temos que ir adquirindo competências,
novos conhecimentos para estarmos mais munidos em termos de futuro”. A dirigente garantiu-lhes que
“iremos ajudar-vos a ingressar no mercado de trabalho”, alertando todavia para o facto de que “têm que
ser pró-activos, preparar o vosso curriculum e irem às empresas entrega-lo”. “Saiam da vossa zona de
conforto, vão á luta, sejam humildes, mas também persistentes, pois se não o formos podemos estar a
perder uma oportunidade”, acrescentou ainda Fernanda Maria Dias. Manifestando “orgulho” pelo facto
de dezasseis dos vinte e três formandos terem terminado o curso com êxito, Fernanda Dias recordou que
três desistiram por motivos vários e que quatro se encontram ainda a concluir o curso em Oliveira do
Hospital. Por seu lado, Lurdes Castanheira sublinhou que “quisemos assinalar este momento com o
objectivo de dignificar a formação”, manifestando o “seu reconhecimento” ao Agrupamento de Escolas
de Góis, “pela forma como acolheu este curso dentro do seu espaço”. A presidente do município de
Góis, adiantou ainda que a técnica superior do Centro de Emprego de Arganil, Cristina Castanheira “irá
apresentar-vos alguns caminhos e soluções a seguir”, contudo, alertou, “as soluções também têm que
estar desse lado, têm que procurar algumas alternativas a seguir”. Satisfeita pela conclusão do curso, a
edil, afirmou que estes jovens “deram um grande contributo para os indicadores em Góis no sector da
educação, pois temos mais gente com o 12º ano”, por isso, afirmou, “temos muito orgulho em você”.
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