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Voto de Congratulação 

Jovens açorianos conquistaram 8 medalhas no Campeonato Nacional das Profissões 

 

Decorreu, entre os dias 25 de fevereiro e o dia 2 do mês de março deste ano, na cidade 

de Beja, o Campeonato Nacional das Profissões. 

Ao longo daqueles dias cerca de 400 jovens altamente qualificados competiram entre 

si, em mais de 40 profissões, transformando aquela cidade numa plataforma de 

competências.  

O Campeonato Nacional das Profissões é dirigido a jovens entre os 17 e os 25 anos, que 

concluíram ou se encontram a frequentar um percurso de qualificação, em modalidades 

de educação e formação profissional, e visa demonstrar o nível individual de 

competências, rigor e domínio de técnicas e de ferramentas para o exercício de cada 

profissão a concurso, através da realização de provas práticas de desempenho, avaliadas 

segundo critérios exigentes, de acordo com prescrições técnicas estabelecidas 

internacionalmente por júris compostos por peritos altamente qualificados.  

Neste que foi o 43.º Campeonato Nacional das Profissões, participaram também jovens 

açorianos, de diversas escolas, alcançando 3 medalhas de ouro e 5 medalhas de prata. 

Os três jovens açorianos que se sagraram campeões nacionais, classificados com a 

medalha de ouro, foram Ana Filipa Carolas Coelho, em Cozinha, da Escola Profissional 

da Praia da Vitória; Paulo Alexandre Lourenço Ferreira, em Gestão de Redes 

Informáticas, da ENTA – Escola de Novas Tecnologias dos Açores, e Fernando Cabral Cruz 

Nunes, em Desenvolvimento de Aplicações Informáticas Empresariais, também da ENTA 

– Escola de Novas Tecnologias dos Açores. 

As medalhas de prata foram conquistadas pelos jovens Hugo Miguel Pacheco Leandro, 

da EPROSEC, em Contabilidade; Emanuel Viveiros Corrêa, em Eletricidade, e André 

Araújo Arruda, em Eletrónica, ambos da Escola Profissional de Capelas; José Pedro 

Ferreira Franco, da ENTA - Escola de Novas Tecnologias dos Açores, em Gestão de Redes 

Informáticas, e Leandro Manuel Machado Correia, da Escola Profissional da Praia da 

Vitória, em Serviço de Mesa e Bar. 

Os três jovens açorianos que se sagraram campeões nacionais vão participar na 6.ª 

edição do Campeonato Europeu das Profissões, em representação de Portugal, que 

decorrerá em setembro próximo, na Hungria, na cidade de Budapeste, e que tem como 

objetivo o apuramento dos representantes europeus no próximo Campeonato Mundial 

das Profissões. 
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O conceito que está subjacente à criação daquele campeonato   remonta ao ano de 

1950, quando se disputaram, em Madrid, os Campeonatos Internacionais das Profissões 

entre Portugal e Espanha, no qual participaram 24 concorrentes, 12 de cada país, 

distribuídos por 12 profissões. Esta iniciativa conduziu, ainda na década de cinquenta, à 

criação de uma organização internacional assente em pressupostos de cooperação, 

partilha de boas práticas e promoção da importância das competências profissionais no 

desenvolvimento socioeconómico dos países. 

Os resultados obtidos pelos jovens açorianos são de grande orgulho para todos nós, pois 

evidenciam não só o valor dos jovens vencedores, mas também o esforço que a Região 

tem feito na qualificação dos jovens nas mais diversas áreas. 

Assim, nos termos regimentais e estatutários aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido 

Socialista propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores aprove 

um Voto de Congratulação aos jovens açorianos que participaram no Campeonato 

Nacional das Profissões e que viram assim reconhecido o mérito de um trabalho de 

excelência, levando mais longe o nome dos Açores. Esta congratulação é extensiva a 

todas as escolas profissionais envolvidas. 

Do presente voto deve ser dado conhecimento aos jovens referenciados, às respetivas 

escolas profissionais e à Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional. 

  

Horta, Sala das Sessões, 18 de abril de 2018 

 

 

 


