
Exmo. Senhor Presidente da República, 

Senhor Ministro da Educação, 

Senhor Secretário de Estado, 

Caros convidados, 

Excelência, 

 

No âmbito do Roteiro para uma Economia Dinâmica é com muito orgulho que recebemos a 

visita de Vossa Excelência a uma das nossas escolas, a funcionar em instalações de um quartel 

desativado onde se partilha espaços com o ensino superior, o ISEC e o ISTEC. 

O espaço que agora ocupamos e que vamos visitar começou por formar cidadãos para a 

guerra hoje forma cidadãos para o desenvolvimento. 

A Gustave Eiffel é uma cooperativa fundada em 1989, tendo hoje 26 anos de existência e ao 

longo destes anos reinvestiu todos os seus excedentes em instalações como estas, 

procurando sempre criar as melhores condições de trabalho para os seus alunos e 

colaboradores. 

Nestes 26 anos foram formados mais de 5.000 técnicos qualificados. 

A Gustave Eiffel esgotou também este ano todas as vagas atribuídas e tem hoje 2641 alunos e 

345 docentes e não docentes nos seus 6 pólos.  

Humanistas como somos, ainda ontem decidimos disponibilizar a Gustave Eiffel para receber 

jovens da atual crise de refugiados, como já fizemos em relação a Timor Leste, o principal 

objetivo da Gustave Eiffel é tentar assegurar que todos os jovens tenham acesso à escola e 

que esta não seja uma escola elitista, mas que forme as elites do futuro. Enquanto escola 

profissional tem sido sempre nossa missão formar técnicos qualificados, de qualidade, que 

contribuam para o crescimento e desenvolvimento das nossas empresas e, 

consequentemente, do nosso País. 

Estão aqui 26 anos de serviço público totalmente gratuito, definitivamente consagrado pelo 

art.º 6º do D. L. 92/2014 de 20 de Junho, certificado e financiado pelo Estado Português e 

pelos Fundos Comunitários apoiado por uma gestão espartana e com o estímulo dado pelo 

Engenheiro Roberto Carneiro enquanto Ministro da Educação do XI governo constitucional 

presidido por V.Exª, como também pelo Dr. Joaquim Azevedo e a Dra. Margarida Marques, 

enquanto líderes da implementação do processo no terreno e a Dra. Teresa Patrício nossa 

Técnica acompanhante, nos desafiaram, enquanto jovens engenheiros técnicos formados no 

ISEL, a executar uma ideia, em que pretendíamos provar que se podia fazer um ensino 

profissional de qualidade necessário ao desenvolvimento de Portugal, colmatando a grande 



carência de técnicos intermédios existente, através de uma grande proximidade e articulação 

com os nossos parceiros privilegiados: empresas e comunidades locais, destacando a 

existência de cerca de 1.000 Protocolos de cooperação e estágios. 

Ao longo de 26 anos que presido à Cooptécnica – Gustave Eiffel proprietária da Escola 

Profissional Gustave Eiffel sempre tenho tentado honrar o nosso patrono Gustave Eiffel que 

era Engenheiro e Arquiteto e sempre defendi que a escola é o único elevador social que 

existe. Hoje, aqui, a presença de Sua Excelência o Senhor Presidente da República leva-me a 

assumir o compromisso de continuar a trabalhar para que todos os nossos jovens, 

independentemente da sua condição socioeconómica, possam almejar a tornarem-se 

cidadãos de “corpo inteiro” que, além de profissionais competentes, sejam igualmente 

cidadãos ativos e agentes de mudança. 

Termino esta curta intervenção, agradecendo uma vez mais a presença de V. Exª e 

garantindo-lhe que, na senda do que temos vindo a fazer, continuaremos a pugnar para que a 

Gustave Eiffel seja o verdadeiro significado da qualidade na educação e na formação, 

contribuindo para a qualificação e empregabilidade dos nossos jovens e, concomitantemente, 

para o desenvolvimento de Portugal. 

 

Muito obrigado. 

Lisboa 11 Setembro 2015 


