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Comunicado de Imprensa nº13/2013 

Torres Vedras, 02.12.2013 

 

No passado dia 19, durante a reunião festiva com jantar que decorreu no Hotel Império, Júlia 

Alfaiate, Diretora da ESCO, recebeu a distinção de “Profissional do Ano” atribuída por esta organização 

internacional, pelos relevantes serviços prestados à Comunidade Escolar no desempenho, considerado 

exemplar, da sua atividade profissional. 

No mês dos Serviços Profissionais, desde o ano de 1994, o Rotary Club de Torres Vedras, 

distingue como Profissional do Ano, uma ou mais Personalidades que, pelo seu desempenho exemplar, 

merecem relevo e divulgação da sua muito meritória atividade profissional, no panorama empresarial 

do concelho. 

Júlia Alfaiate é licenciada em Gestão de Empresas, com uma especialização na área 

financeira, e pós graduada em Gestão e Administração Escolar e desempenha funções como Diretora 

da Escola de Serviços e Comércio do Oeste (ESCO) desde 2001. 

Coordenadora de um Pólo da AERLIS - Associação Empresarial da Região de Lisboa - entre 

1991 e 2000 e Diretora Executiva do CAERO, entre 1995 e 2000, atualmente faz ainda parte da Direção 

da ACIRO e nesta qualidade integra o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas da Lourinhã.  

Júlia Alfaiate fez igualmente parte do Conselho Geral da ANESPO – Associação Nacional de 

Escolas Profissionais. 

Diversificar a oferta de formação em função das necessidades do mercado de trabalho do 

concelho e da região, tem sido uma preocupação constante, como diretora da ESCO.  

Assim, a oferta formativa desta escola tem vindo a ser alargada, abrangendo no presente as 

seguintes áreas: Comunicação, Imagem e Som; Comércio; Administração; Informática; Serviços de Apoio 

 

Júlia Alfaiate, Diretora da ESCO, distinguida como 

“Profissional do Ano” pelo Rotary Club de Torres Vedras 
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Social; Hotelaria e Turismo; Ordenamento do Território e Ambiente; Serviços de Proteção Civil e 

Segurança. 

Por outro lado e de forma complementar, alargar a formação em período Pós Laboral foi 

também uma das prioridades como diretora da ESCO, sendo que, nos últimos anos, a escola tem sido 

protagonista de um leque de formações muito variado, não só para os ativos de empresas, mas também 

para desempregados.  

De destacar ainda, neste âmbito, as várias experiências de formação parental e formação para 

a inclusão, muito ligadas a projetos sociais, que a ESCO tem desenvolvido em parceria com câmaras 

municipais e instituições do concelho ou concelhos limítrofes. 

Relativamente ao seu empenho na qualificação e excelência do ensino profissional, a laureada 

comenta: 

 “ É uma grande honra e uma grande responsabilidade, receber uma distinção de uma 

instituição como esta. Muitos mais mereceriam ser reconhecidos pelo seu trabalho, prometo que vou 

dar o meu melhor para honrar esta escolha. 

Claro que esta distinção não me é só dirigida a mim, pois não fazemos nada sozinhos. Todo o 

trabalho desenvolvido na ESCO não é mérito meu, mas de uma grande equipa que tenho a trabalhar 

comigo. É a eles que dedico esta distinção. Muito obrigada pela paciência… e pela dedicação.” 

 


