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Entroncamento
cqage.ent@gustaveeiffel.pt

Formação de Motoristas de Táxi – Renovação (24h) A definir

Formação Pedagógica Inicial de Formadores  (90h) A definir

Workshop “Técnicas e Estratégias para uma Comunicação Eficaz” (3h) 20 de abril das 10h às 13h

Técnico/a Superior de Segurança e Higiene do Trabalho (540h) A  definir

Amadora(sede)
cqa@gustaveeiffel.pt

Formação de Inglês p/ Motoristas (50h) 22 de abril

Transportes: Formação Inicial Motorista de Táxi - Tipo I (550h) 8 de abril

Transportes: Formação Contínua de Motorista de Táxi - Tipo II (200h) 22 de abril

Transportes: Formação Inicial de Motorista de Transporte Colectivo de Crianças (35h) 22 de abril 

Transportes: Formação Complementar de Motorista de Transporte Colectivo de Crianças 
(20h) 20 de abril (sábado) e 22 de abril (pós laboral)

Segurança e Higiene do Trabalho: Técnico de Segurança e Higiene do Trabalho IV (1200h) A definir

Segurança e Higiene do Trabalho: Técnico Superior de Segurança e Higiene do Trabalho VI 
(540h) A definir

Formação Pedagógica Inicial de Formadores (90h) 5 de abril

FORMAÇÕES DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ATIVOS PARA O MÊS DE ABRIL

PARTICIPAÇÃO NA FUTURÁLIA

A Cooptécnica Gustave Eiffel esteve presente na Feira de 
Educação, Formação e Orientação Formativa - Futurália, que 
decorreu na FIL, em Lisboa, entre os dias 13 e 16 de março. 
No stand encontravam-se expostos alguns dos projetos ino-
vadores desenvolvidos pelos alunos, desde carros movidos 
a energia solar, maquetes de casas autossustentáveis, robôs 
telecomandados e outros projetos tecnológicos propostos e 
levados a cabo pelos alunos. 
Foi importante o contacto de toda a comunidade escolar, 
desde professores, alunos, funcionários, que vestidos com 
a camisola amarela da escola, falaram com os psicólogos, 
professores, jovens e encarregados de educação, no sentido 
de divulgar os cursos da escola e esclarecer dúvidas. 
Os alunos animaram a feira realizando jogos, vídeos e outras 
atividades como por exemplo os flashmobs dos alunos do 
Lumiar, que pode ser visualizado em: http://www.facebook.
com/?ref=logo#!/photo.php?v=491994047515050 e dos alu-
nos da Amadora (sede) que pode ser visualizado em: http://
www.facebook.com/photo.php?v=141105266063351&set=vb
.137583836415494&type=2&theater

Nos últimos dois dias da feira a EPGE esteve representada 
no stand da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, 
a convite daquela Direção Geral, onde esteve presente o 
Curso Profissional de Técnico de Mecatrónica, do polo do En-
troncamento e  o Curso Profissional de Técnico de Eletrónica 
Automação e Comando, do polo da Amadora (sede).
Com a ajuda dos alunos Ricardo Morais, Diogo Calafate, 
Gustavo Mateus e André Gomes, do 3º ano do Curso Profis-
sional de Técnico de Mecatrónica (turma 318) e dos profes-
sores Carlos Gaio, Sérgio Henriques, Jorge Fernandes, Ana 
Correia e Ana Madureira, os visitantes ficaram a conhecer 
esta área de formação e puderam gravar manualmente os 
seus nomes em chapas que também puderam cortar e per-
furar com mecanismos adequados. 
A animação e empenho foram uma constante e o balanço da 
nossa participação foi bastante positivo.

JÚRIS DE CERTIFICAÇÃO – CENTRO NOVAS 
OPORTUNIDADES GUSTAVE EIFFEL 

Realizaram-se nos dias 26 e 27 de março os últimos júris de certifi-
cação dos candidatos envolvidos em processos de Reconhecimen-
to, Validação e Certificação de Competências (RVCC) no Centro 
Novas Oportunidades Gustave Eiffel do Entroncamento. 
Nestas sessões, 16 adultos concluíram com sucesso uma impor-
tante etapa da sua vida, aumentando a sua qualificação pela via da 
certificação formal de competências adquiridas em contextos não 
formais e informais de formação. 
Aguarda-se com expetativa novas orientações relativamente aos 
futuros Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional, que  
substituirão, a partir de março, os atuais Centros Novas Oportuni-
dades, numa revisão há muito anunciada.  
A todos os nossos parceiros neste projeto, bem como às centenas 
de adultos que nos elegeram como parceiros nas suas trajetórias 
de qualificação, agradecemos publicamente a sua confiança e de-
sejamos as maiores felicidades!

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INICIAL DE FORMADORES

No mês de fevereiro decorreram duas ações de Formação Pedagógica 
Inicial de Formadores na EPGE da Amadora (sede).
Esta formação destina-se a obter o Certificado de Competências Pedagógi-
cas, para o desempenho da função de formador, quer seja em contexto 
académico, quer em contexto empresarial. 
Mantendo uma perspetiva de empregabilidade e de acesso a um leque 
abrangente de candidatos, as formações decorreram em horário pós-labo-
ral, das 19 às 23 horas e em horário laboral, das 10 às 17 horas. No mês de 
abril irão decorrer outras duas ações, uma em horário pós-laboral e outra 
em horário laboral. É de realçar que esta formação também se poderá re-
alizar aos sábados, no caso de as necessidades dos candidatos assim o 
exigirem.

WORKSHOP SOBRE BOAS PRÁTICAS EM 
SEGURANÇA E HIGIENE ALIMENTAR 

Dando cumprimento ao Plano de Formação do Centro de Qualifi-
cação de Ativos do Entroncamento, decorreu no passado dia 6 de 
março um workshop sobre Segurança e Higiene Alimentar. 
O objetivo foi sensibilizar os participantes para as responsabilidades 
inerentes à garantia da higiene e segurança dos alimentos.
A avaliação dos participantes foi muito positiva, sugerindo a con-
tinuidade destas iniciativas.

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO CONSUMIDOR 
COM UM PEDDY PAPER

Para comemorar o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, realizou-se no 
dia 15 de março um Peddy Paper com o apoio da DecoJovem, na EPGE 
da Amadora(centro). 
Nesta atividade, que previa a procura de informação por diversos espaços 
da escola, os alunos aplicaram os seus conhecimentos sobre os direi-
tos e deveres do consumidor, respondendo ao dinâmico questionário da 
DecoJovem.

Participaram os alunos dos Cursos dos Cursos profissionais de Técnico 
de Gestão, Gestão e Programação de Sistemas Informáticos e Comuni-
cação-Marketing, Relações Públicas e Publicidade, turmas 35120, 319, 
320, 321, 322, 323, 353 e 355. Parabéns à turma 319 que foi a vencedora!

INMULTIMÉDIA’13

O evento InMultimédia 13, promovido no âmbito dos Dias da Multi-
média, realizou-se em torno da temática Experiências e teve lugar 
nos dias 13 e 14 de março, na EPGE da Arruda dos Vinhos.
Esta iniciativa compreendeu um programa diversificado que in-
cluiu workshops, palestras, exposições de trabalhos, e ofici-
nas de trabalho e foi organizada por docentes e alunos do Curso 
Profissional Técnico de Multimédia. 
A dinâmica destas atividades enriqueceu-se com a participação 
de convidados especiais, com provas dadas na área do cinema, 
televisão e web design. Promoveu-se a criatividade, a partilha de 
saberes e abriram-se horizontes e áreas de interesse, no âmbito da 
Multimédia, constituindo ainda o tema principal da Prova de Aptidão 
Profissional de uma das alunas finalistas deste curso. 
As diversas ações e participantes distribuíram-se pelo Auditório 
Municipal, a Casa da República e salas de aula de Multimédia do 
Edifício da Agrocamprest.

PRND13

O projeto PRND13 consiste num veículo movido a baterias em que todo 
o processo de carregamento é feito com base numa estação solar de car-
regamento. O veículo está dotado de um sistema de vídeo que transmite 
imagem e som para uma estação recetora que pode ser um computador um 
tablet, ou um telemóvel.
Este projeto, desenvolvido na EPGE da Arruda dos Vinhos, enquadra-se 
no âmbito do Curso de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáti-
cos nas disciplinas de Sistemas Digitais e Arquitetura de Computadores, 
Instalação e Manutenção de Equipamentos Informáticos e Eletrónica Fun-
damental. No entanto, o seu desenvolvimento é feito em atividades extra-
curriculares, nomeadamente no Clube das Tecnologias. 
Durante a Futurália, este projeto esteve em exposição no stand da EPGE e 
atraiu a atenção dos visitantes.

PALESTRA SOBRE A ÉTICA NO DESPORTO

No âmbito do Programa Nacional de Ética no Desporto (PNED), 
o professor coordenador do Curso Profissional de Técnico de 
Apoio à Gestão Desportiva, Pedro Silva Reis e o Professor 
Márcio Trovão, participaram, com a turma 350 numa Palestra 
sobre Ética no Desporto de modo a promover um intercâmbio 
de experiências entre professores e alunos daquele curso.
O evento que decorreu no auditório da Escola de Serviços e Co-
mércio do Oeste, em Torres Vedras, constou da apresentação 
e divulgação da missão e responsabilidades do PNED a que 
se seguiu um discurso de Carlos Lopes, campeão olímpico. O 
tema apresentado foi a ética desportiva e sua transversali-
dade.
Esta atividade, realizada a 11 de março, na EPGE da Arruda 
dos Vinhos, contou com a presença do coordenador nacional 
do programa, Dr. José Carlos Lima. Para além de sensibilizar 
os participantes para o tema, serviu de inspiração e motivação 
para os alunos.

EXPOLÍNGUAS
 

No dia 14 de março decorreu a “Expo Línguas EPGE: as línguas 
nas profissões”, na EPGE do Entroncamento, tendo como principal 
objetivo promover o contacto com as línguas inglesa e fran-
cesa e as expressões utilizadas nas diferentes profissões. 
Foram organizados laboratórios demonstrativos e de exploração 
em torno de 7 profissões: Técnico de Mecatrónica, Técnico de Ener-
gias Renováveis, Técnico de Comunicação – Marketing, Relações 
Públicas e Publicidade, Técnico de Restauração, Técnico de Tu-
rismo, Técnico de Construção Civil (Desenhador) e Técnico de In-
formática. Agradecemos ao Bowling House por nos ter cedido um 
técnico para enquadramento do jogo de bowling e oferecido cente-
nas de vales para partidas de bowling aos nossos alunos.

DESCOBRIR LISBOA

No sábado, dia 22 de março, fizemos uma visita guiada a zonas 
emblemáticas da cidade de Lisboa, com os nossos formandos 
oriundos de Angola e que frequentaram connosco o Curso  For-
mação de Formadores. 
Passeando pelas ruas de Lisboa e aliando o conhecimento com 
o lazer, proporcionou-se uma tarde proveitosa com muitas e 
variadas descobertas, onde não faltaram os famosos pastéis 
de Belém…

OFERTA DE BOLSAS DE ESTUDO

Na sequência da apresentação da oferta formativa do ISTEC aos alunos 
da EPGE nas escolas da Amadora Centro e Amadora Sede, a Direção do 
ISTEC decidiu conceder bolsas de estudo para a frequência dos Cursos 
de Especialização Tecnológica (CET) ministrados no ISTEC, aos melhores 
aluno dos cursos de Técnico de Multimédia, Técnico de Gestão e Pro-
gramação de Sistemas Informáticos, Técnico de Animação 2D3D e 
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos.
As bolsas traduzem-se na isenção total do pagamento de propinas,      
inscrição e matricula. Os CET conferem habilitação de nível 5 e têm a 
duração de 18 meses, incluindo estágio curricular.
Os CET´s disponíveis são de Gestão de Redes e Sistemas Informáticos 
e Desenvolvimento de Produtos Multimédia.
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