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CURSOS EM FUNCIONAMENTO EM 2013-2014

A Sala de Acolhimento Cooptécnica Gustave Eiffel recebe crianças 
dos 0 aos 3 anos de idade. É um espaço onde se proporcionam 
aprendizagens de nível cognitivo, motor e intelectual e se desen-
volvem ações que têm em conta as especificidades próprias desta 
faixa etária. 
A Sala de Acolhimento Cooptécnica Gustave Eiffel destina-se exclu-
sivamente aos filhos de alunos e funcionários do Campus do Lumiar.
Visite a nossa página no facebook.

Local Formação Calendarização

Entroncamento
cqage.ent@gustaveeiffel.pt

Formação Pedagógica Inicial de Formadores 29 de outubro

Curso de Especialização Tecnológica de Proteção Civil e Socorro A definir

Amadora (centro)
secretaria.amd@gustaveeiffel.pt

Formação Pedagógica Inicial de Formadores A definir (horário pós-laboral)

Informática Inicial A definir (horário pós-laboral)

CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ATIVOS

SEMANA DO COMBATE À POBREZA E À EXCLUSÃO 
SOCIAL - AMADORA (CENTRO)

Durante a semana de 14 a 18 de outubro, os alunos de diver-
sas turmas assistirem a palestras da AMI, UNICEF e Amnistia 
Internacional, com o intuito de fomentar o espírito solidário e 
consciência social nestes jovens. Esta iniciativa insere-se, en-
tre outras, no projeto do «Ano da Integração», a decorrer em 
todos os polos da EPGE.

ENTREGA DE PRÉMIOS ENJOY LIFE - AMADORA (SEDE)

A Olympus promoveu o passatempo “Enjoy Life” para que os par-
ticipantes no workshop aplicassem os conhecimentos adquiridos 
e retratassem o verão através de uma fotografia. Foram apuradas 
10 fotografias finalistas e os vencedores foram conhecidos no dia 
9 de outubro, no auditório Brazão Farinha.
Os trabalhos apresentados revelaram bom gosto e espírito cria-
tivo.

CET DE PROTEÇÃO CIVIL E SOCORRO: PRAZO PARA 
CANDIDATURAS ALARGADO - ENTRONCAMENTO

JORNADAS TÉCNICAS
A ENGENHARIA E A SUA INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE  
LISBOA (LUMIAR)

Os alunos dos Cursos Profissionais de Técnico de Proteção 
Civil e de Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho e Am-
biente participaram nas Jornadas Técnicas da Ordem dos Enge-
nheiros Técnicos (OET). Os principais temas em debate foram a 
“Circulação na via pública” e a “Prevenção de riscos”.

CENTRO DE TRANSPORTES GUSTAVE EIFFEL

Em outubro decorreram três ações de Formação Contínua de Mo-
toristas de Táxi – tipo II, no total de 36 formandos e uma ação de 
Formação Inicial de Motorista de Transporte Coletivo de Crianças, 
com 8 formandos. Estas formações destinam-se a indivíduos que 
pretendam adquirir o Certificado Aptidão Profissional (CAP) de Mo-
torista de Táxi e/ou o Certificado de Motorista de Transporte Cole-
tivo de Crianças, emitidos pelo Instituto de Mobilidade dos Trans-
portes (IMT).
No mercado de trabalho atual, estas formações perspetivam uma 
elevada empregabilidade, dada a procura de motoristas certifica-
dos pelo IMT. 
O Centro de Transportes Gustave Eiffel, pelas inúmeras parcerias 
e contatos que estabelece com entidades da região, facilita a inte-
gração dos seus formandos em posto de trabalho.

Testemunhos de formandos integrados em posto de trabalho 
através da formação no Centro de Transportes Gustave Eiffel 
“Um dia após a conclusão do curso de formação de motorista de 
táxi estava empregado, invertendo a minha condição de desempre-
gado em empregado. Esta formação foi uma oportunidade exce-
lente.” Ricardo Rodrigues (37 anos) - Motorista de Táxi
 “A frequência no curso de formação de motorista de transporte 
coletivo de crianças foi um marco de viragem na minha situação 
profissional. Permitiu-me deixar a situação de desempegado para 
ser empregado como motorista de transporte coletivo de crianças, 
profissão de que gosto muito.” Jorge Pereira (46 anos) - Motorista 
de TCC

Amadora (sede)
paula.santos@gustaveeiffel.pt

Formação Inicial de Motorista de Táxi - Tipo I 18 de novembro

Formação Contínua de  Motorista de Táxi - Tipo II 27 de novembro 

Formação Inicial de Motorista de Transporte Coletivo de Crianças novembro -  sábados, horário 8:00 às 13:15

Formação Welcome by Táxi 11 de novembro 
Lumiar

paula.santos@gustaveeiffel.pt Formação Inicial de Motorista de Transporte Coletivo de Crianças novembro -  3ª, 4ª e 5ª, horário 18:45 às 23:00

CENTRO DE TRANSPORTES GUSTAVE EIFFEL

outubro 2013
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