




Editorial 1

A Cooptécnica Gustave Eiffel tem consagrado os 24 
anos da sua existência a um projeto de educação, no âmbito 
do Ensino Profissional, que tem a competência como um dos 
seus principais desígnios.

Estando identificada uma lacuna, ao nível de técnicos 
intermédios especializados, a Gustave Eiffel tem vindo a 
prestar um contributo, ao facultar às empresas, os técnicos 
que lhes permitem desenvolver-se e que, simultaneamente, 
sejam uma alavanca para a economia nacional. Uma das 
vantagens para quem segue por este caminho é chegar 
mais cedo e qualificado ao mercado de trabalho. 

Na conferência “Ensino Profissional, Caminho para o 
Conhecimento e Empregabilidade”, promovida pela Escola 
Profissional Gustave Eiffel, no passado mês de abril, um 
aluno diplomado pela escola e convidado a apresentar 
perante a assistência a sua Prova de Aptidão Profissional, 
referiu a importância das competências adquiridas no curso, 
salientando que foram essenciais, quer a nível técnico, quer 
a nível de gestão da vida profissional.

Também nesta conferência, o representante da empresa 
FAS, Sistemas de Informação, realçou o valor e o interesse 

deste tipo de ensino e dos projetos desenvolvidos quer em 
sala de aula quer em laboratório e que facilitam a entrada 
no mercado de trabalho. Sobre os estágios disse ainda que 
“os alunos já vêm com alguns conhecimentos e com outra 
postura profissional”.

A Gustave Eiffel acredita no Ensino Profissional, 
que teve a sua génese em 1989, e é detentora de um 
património único, sendo uma das escolas de referência 
no desenvolvimento deste ensino. Ao longo dos anos, 
tem-se procurado mobilizar e  informar jovens, pais e 
encarregados de educação, para as vantagens do ensino 
profissional, pois para além de habilitar para o exercício de 
uma profissão, confere o diploma do 12.º ano, permitindo o 
prosseguimento de estudos no ensino superior. A opção de 
seguir um curso no ensino profissional é, nossa convicção, 
uma decisão acertada e a que melhor dá resposta aos 
desafios atuais, pois é o ensino que melhor se coaduna 
com o tempo presente.

A Gustave Eiffel  tem vindo a consolidar a sua intervenção 
no conjunto das escolas profissionais, não porque tenha 
alguma ideia de hegemonia, mas por defender que o 
domínio de uma profissão é instrumental para o sucesso 
individual e, simultaneamente, uma condição essencial para 
o desenvolvimento sustentado do país. Queremos formar 
jovens que desejam um futuro mais promissor e que 
apostam na formação profissional para o alcançar. 

É verdade que hoje, mais do que nunca, muito se tem 
falado em ensino profissional e da necessidade da sua 
expansão. A Gustave Eiffel fica satisfeita com isso, pois 
estamos certos que esse é o caminho da empregabilidade e 
do conhecimento.

Reafirmamos a nossa disponibilidade para apoiar este 
sistema de ensino. Apesar  das dificuldades que hoje se 
vivem no país, reforçaremos a nossa intervenção nos vários 
cenários da formação e ensino. 

Augusto Ferreira Guedes
Presidente da Direção

Ensino Profissional: o caminho para o 
conhecimento e a empregabilidade
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José Alberto Moreira Duarte 
Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares

José Alberto Moreira Duarte liderou, de setembro de 2011 e durante o período de um ano e quatro meses, a 
Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo. Atualmente é o primeiro diretor da nova Direção Geral dos 
Estabelecimentos Escolares (DGEstE). 
Licenciado em Matemática, ramo educacional, foi professor do ensino secundário, tendo também exercido funções na 
Direção Regional de Educação do Centro. É formador de professores acreditado pelo Conselho Científico da Formação 
Contínua, no âmbito da Didática da Matemática.
Desempenhou inúmeros cargos de coordenação e direção e foi docente na Formação Inicial de Professores diploma-
dos pela Escola Superior de Educação de Castelo Branco. Exerceu as funções de coordenador, em representação de 
Portugal, no concurso Imagina Tua Empresa, organizado pela Junta da Extremadura em que participaram sete esco-
las da zona de fronteira. Foi responsável dos Projetos Interreg FORPAREA e EVIPROF e coordenador do Centro de Área 
Educativa do distrito de Castelo Branco.

Tomou recentemente posse do cargo de Diretor Geral 
dos Estabelecimentos Escolares. Quais são os principais 
desafios e as ações que pretende levar a cabo?

O principal desafio, e que me proponho fazer da melhor 
forma, é a ligação entre as escolas de todos os níveis e 
o Ministério da Educação e Cultura (MEC)e vice-versa. A 
DGEstE propõe-se ser um interlocutor privilegiado de forma 
a agilizar todos os processos e a maximizar e/ou  melhorar 
os resultados, quer em termos das necessidades das escolas 
junto do Ministério, quer no cumprimento das diretrizes 
politicas e de educação junto das escolas.

Com o alargamento da escolaridade obrigatória para 
12 anos, em sua opinião, como deverão os jovens ser 
incentivados a permanecer na escola, considerando que 
muitos anseiam pela integração no mercado de trabalho?

No entendimento desta equipa, os jovens devem 
ser, em primeiro lugar, ajudados a fazer as suas escolhas, 
ou seja, deve haver uma grande abertura em termos de 
opções e proporcionar uma informação clara. Em segundo 
lugar entendemos que quando essas escolhas existem, 
o Ministério deve proporcionar soluções que vão ao seu 
encontro. O que não quer dizer que isso se consiga sempre. 
Em terceiro lugar é preciso operacionalizar de uma forma 
racional para impedir que todos os jovens se venham a 
profissionalizar na mesma área. A oferta formativa deve ser 
diversificada, e satisfazer as necessidades  do mercado de 

trabalho ou seja do que faz mais falta. Quem está no terreno 
é que melhor saberá identificar essas necessidades. 

Temos uma diretriz para fazer reuniões de rede com 
todos os parceiros: escolas profissionais públicas e privadas, 
IEFP, núcleos empresariais e associações empresariais. Estes 
interlocutores são fundamentais e estratégicos para nos 
informar das necessidades do mercado de trabalho. A nossa 
decisão final é tomada tendo em considerações todas as 
necessidades referenciadas por esses parceiros. Por  outro 
lado, o Ministério da Economia e do Emprego também nos 
indica as áreas que considera fundamentais e obrigatórias 
e que nós redistribuímos pelas várias regiões geográficas. 
Assim, por vezes há necessidade de mudar os cursos dentro 
da mesma escola. 

Está prevista a continuação dos programas de Educação 
e Formação de Adultos e de Formações Modulares 
Certificadas como forma de trazer para o sistema 
educativo, os indivíduos que se encontram inseridos 
no mercado de trabalho e aqueles que, mesmo estando 
desempregados, procuram agora aumentar o seu nível de 
conhecimentos?

Neste momento, estamos numa fase de transição. 
No ano passado mantivemos em funcionamento as 
turmas possíveis, rentabilizando os recursos que  existiam 
e sobretudo procurando não prejudicar os alunos. Esta 
formação tem estado a funcionar dentro desses parâmetros, 
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tendo sempre em mente não hipotecar o futuro dos alunos. 
Provavelmente vai-se optar pela dupla certificação com o 
Ministério da Economia em estreita colaboração com o IEFP. 

Formação e qualificação profissional abaixo da média 
europeia são algumas das dificuldades com que se 
depara o nosso sistema educativo e consequentemente 
o nosso tecido empresarial. Quais as medidas previstas 
para continuar a combater esta situação de carência de 
técnicos intermédios qualificados?

A primeira medida é que a economia volte a funcionar 
plenamente no nosso país. Então aí sim, o mercado começará 
a absorver os técnicos e os jovens vão correr imediatamente 
para os cursos que lhe garantam um emprego no futuro.  
De qualquer forma, existem outras opções em paralelo. O 
jovem tem quase sempre ideia do que é que gosta. Por outro 
lado, diz-se  que há muitos jovens à procura de habilitação 
e certificação e por vezes eles não existem. Há jovens que se 
inscrevem em várias escolas o que, frequentemente, dificulta 
o planeamento. Ou seja, ao inscreverem-se em várias escolas 
cria-se uma necessidade que nem sempre corresponde à 
realidade , e então o que acontece é que depois precisamos 
de jovens para constituir as turmas e não os temos. Para 
evitar este tipo de situação, há a intenção de no próximo 
ano letivo instalar a matrícula eletrónica em todos os anos 
escolares em início de ciclo, provavelmente a ser também 
extensível ao ensino profissional. Estamos cientes de que 
não será fácil de implementar, pois não basta instalar um 
programa informático. No entanto estamos certos que a 
matrícula eletrónica nos poderá trazer grandes vantagens 
para o sistema educativo.   

O Ministério da Educação e Ciência tem vindo a apostar 
nas formações profissionalizantes como forma de 
responder às necessidades do país e diminuir o insucesso 
e abandonos escolares. Neste contexto, qual o papel das 
escolas profissionais?

As escolas profissionais têm feito um trabalho que 
dignifica e valoriza o ensino. Estas escolas vieram preencher 
uma lacuna existente no sistema educativo português, ou seja 
uma alternativa para os jovens que não têm apetência para 
fazer um percurso no ensino regular. Há um momento em 
que se dá a massificação do ensino profissional ao estender-
se às escolas do ensino secundário públicas. O processo de 
massificação arrastou consigo vários problemas e nem tudo 
correu bem. Foi um processo difícil. Muitas escolas públicas 
não queriam o ensino profissional quando afinal as escolas 
profissionais existentes no terreno tanto o procuram. Um 
paradoxo difícil de entender. Mas com o tempo as arestas 
vão-se limando. Com a escolaridade obrigatória até aos 18 
anos, não tenho dúvidas, de que o ensino profissional tem 
grandes capacidades de crescimento, em Portugal. É preciso 

“Para que sejam rapidamente inseridos 

na vida profissional, os alunos do ensino 

profissional devem ser preparados para 

um bom desempenho no estágio e 

apresentar uma boa Prova de Aptidão 

Profissional.”
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melhorar o modo como este ensino é divulgado para que 
os interessados fiquem completamente esclarecidos. O 
ano passado fiquei com a sensação de  que  por  falta de 
informação, alguns alunos que se encontravam a frequentar 
o ensino regular, deveriam ter sido encaminhados para o 
ensino profissional. Provavelmente essa mudança vai acabar 
por acontecer, no entanto é uma perda de tempo que se 
poderia evitar se a informação sobre os cursos tivesse sido 
mais clarificada. Os cursos vocacionais, que tenho vindo a 
acompanhar, poderão ser parceiros privilegiados do ensino 
profissional. Os jovens que terminam um curso vocacional 
estarão muito mais habilitados para fazer a escolha de um 
curso profissional. Do 1.º para o 2.º ano do ensino profissional 
ocorrem muitas desistências, algo que tenho dificuldade em 
entender. Na minha opinião isso deve-se ao facto de o aluno 
se sentir defraudado na escolha que fez.  No entanto, se o 
aluno vier dum curso vocacional, e considerando a tipologia 
destes cursos em que experimentam 3 opções logo no início 
da formação, quando futuramente quiser escolher um curso 
profissional já está mais apto a saber aquilo que quer, ou seja 
a escolha do curso estará muito facilitada. Considero por isso 
que os cursos vocacionais poderão ser uma mais-valia e um 
contributo para um maior sucesso do ensino profissional.

Tendo em consideração a situação económica do nosso 
País, vai o ensino profissional, através das escolas 
profissionais em particular, ser reforçado?

A habilitação nunca é demais. É fundamental que toda 
a gente, ao longo da vida, continue a estudar e a atualizar-
se no sentido de haver uma adaptação ao mercado do 
trabalho. O facto de ter um diploma, nos dias de hoje, não é 
o suficiente para ter um trabalho.

Tendo em conta o conhecimento que possui relativamente 
ao ensino profissional e uma vez que tem acompanhado 
a evolução da integração deste ensino nas escolas 
secundárias públicas, que diferenças mais significativas 
destacaria, relativamente aos projetos educativos e aos 
modelos de trabalho implementados, entre estas escolas 
e as escolas profissionais privadas criadas ao abrigo 
do Decreto-Lei n.º 4/98, de 8 de janeiro? De que forma 
julga pertinente e necessário o contributo das escolas 
profissionais privadas, com mais experiência nesta 
formação, para a incorporação deste tipo de ensino na 
rede pública? 

As escolas secundárias tiveram desde sempre 
como principal e único objetivo formar alunos para o 
prosseguimento de estudos, ou seja encaminhá-los para 

a obtenção de uma licenciatura numa universidade. 
Ainda agora, e passados que já foram alguns anos de o 
ensino profissional ser ministrado em número significativo 
nestas escolas, a maior preocupação continua a ser a 
de saber quantos alunos obtiveram uma licenciatura. Já 
relativamente aos seus alunos do ensino profissional, e 
depois de terminado o curso, saber se estão inseridos no 
mundo profissional, ou não, é algo que pouco preocupa 
estas escolas. As escolas profissionais, por seu lado, têm 
como preocupação e finalidade que os seus alunos tenham 
bons desempenhos nos estágios, que aprendam a fazer, que 
apresentem uma boa Prova de Aptidão Profissional, e que no 
final sejam inseridos na vida profissional ou seja que tenham 
um emprego. Mas existem outras diferenças que passam 
por exemplo pela motivação dos professores. O professor 
do ensino profissional sabe exatamente o que o espera, 
quais os alunos que vai ter pela frente e qual o objetivo 
central. Os professores de uma escola secundária pública, 
entram num concurso cego, e têm como principal objetivo 
ser professores do ensino regular. Quando a escola decide 
que um professor vai lecionar turmas do ensino profissional 
isso quase sempre é mal aceite. Alguns destes professores 
interrogam-se sobre como é que se coloca um aluno em 
estágio, quem é que paga as deslocações, ou seja, colocam 
questões que fazem parte do dia-a-dia de uma escola que 
ministra este tipo de ensino mas que eles, maioritariamente, 
desconhecem completamente. Estas são algumas das 
grandes diferenças entre estes dois estabelecimentos de 
ensino. No entanto julgo que esta situação tem tendência 
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a acabar. A falta de alunos e os “mega Agrupamentos de 
Escolas” vão contribuir para que estas situações se venham a 
alterar muito rapidamente.  

O que pensa sobre a coexistência entre os modelos dos 
Cursos Profissionais, tutelados pelo Ministério da Educação 
e Ciência, e dos Cursos de Aprendizagem, tutelados pelo 
Ministério da Economia e Emprego, considerando que 
permitem atingir as mesmas habilitações académicas e 
profissionais de dupla certificação? 

Não conheço os Cursos de Aprendizagem ao ponto 
de me pronunciar sobre eles, uma vez que não pertencem 
à tutela do MEC. No entanto, aquilo que defendo, desde 
sempre, é que até aos 18 anos quem devia tutelar toda 
a educação de um país deveria ser o MEC. A partir dos 18 
anos, aí sim, o Ministério da Economia e do Emprego deverá 
tomar essa responsabilidade. Não quero dizer com isto que 
não defenda as parcerias e um bom entendimento entre as 
duas tutelas. Além de as defender, desejo-as sempre. Neste 
momento sei que existem conversações bem avançadas 
entre estas duas tutelas. Ainda não conheço os resultados 
mas logo que os conheça cá estarei para os cumprir e fazer 
cumprir. No entanto se discordar das decisões emanadas, 
assumirei a minha discordância. 

No sentido de aferir da qualidade do trabalho pedagógico 
desenvolvido no terreno, considera ser necessário 
proceder-se a uma avaliação de desempenho das escolas?

Não é preciso contextualização para defender a 
avaliação de desempenho das escolas. Qualquer atividade 
deve ter sempre uma avaliação. Infelizmente, na minha 
opinião, os modelos de avaliação que têm sido criados ao 
longo dos anos, para as mais diversas situações, são tudo 

menos mecanismos de avaliação. Defendo a avaliação 
de todas as escolas, que deve ser feita mais com caráter 
formativo do que com cariz punitivo. 

As escolas têm ainda muitos e bons passos para dar 
nesta matéria. Todas elas deveriam ter mecanismos de 
autoavaliação e deste modo estariam melhor preparadas 
para poderem fazer correções, prosseguir no caminho certo 
e para se sujeitarem a uma avaliação que venha a surgir mais 
tarde. 

Considerando a diversidade de ofertas educativas 
existentes ao nível do ensino secundário, como avalia o 
trabalho de orientação que é hoje efetuado ao nível dos 
Serviços de Psicologia e Orientação das escolas públicas? 
Como perspetiva o seu funcionamento no futuro?

A ideia que eu tenho vindo a construir ao longo dos 
anos é que nas escolas onde existem serviços de psicologia 
consolidados e sustentados, normalmente esses serviços são 
pouco valorizados. Até se diz que os técnicos estão muito 
acomodados e que existem fracos resultados do trabalho 
que desenvolvem. 

Nas escolas que não possuem esses serviços 
encontramos gente nova a fazer esse trabalho e com 
resultados excelentes. É algo que os psicólogos do Serviço 
de Psicologia e Orientação não gostam de ouvir. Não  
entendo porque é que nas situações em que as pessoas que 
têm o seu lugar garantido, conhecem a escola e os cursos, 
e possuem os recursos necessários, por norma, é quando 
existe menos reconhecimento do trabalho realizado. 

No entanto, há situações novas com resultados 
excelentes, quer em termos de satisfação dos pais, quer dos 
professores e dos diretores.

Que mensagem gostaria de transmitir à comunidade 
escolar da Escola Profissional Gustave Eiffel?

Desejo claramente que a escola prossiga o bom trabalho 
que tem vindo a desenvolver. Que tenha sempre, conforme 
tem tido, como objetivo central o interesse centrado nos 
alunos, nas suas vocações e, principalmente, que os apoie o 
melhor possível. 

É  fundamental que os alunos, ao terminarem o seu 
curso, sintam que são capazes de desempenhar com eficácia 
as suas tarefas e que podem ser bons profissionais. Com esse 
trabalho feito, na minha opinião, a missão da escola está 
garantida.  

 

“Todas as escolas deveriam ter 

mecanismos de autoavaliação e assim 

estariam melhor preparadas para 

poderem fazer correções e prosseguir 

no caminho certo.”
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Perante situações de exclusão social ou de 
vulnerabilidade pessoal de crianças e jovens estudantes, 
somos muitas vezes tentados a ir buscar o rótulo de 
“coitadinho” e a colá-lo a quem parece ter um destino 
traçado, do qual não se pode livrar. 

Ainda que com boas intenções, partindo até da 
compaixão e da ternura, esse olhar pode arrastar consigo 
consequências dramáticas. Quando se cristaliza e não 
se transforma em ação regeneradora da dignidade 
humana desses jovens, esta  classificação é perversa e 
desumanizadora. Por um lado, porque desresponsabiliza 
o sistema educativo, a comunidade, a família e o próprio 
indivíduo da missão de vencer essa adversidade e, por outro 
lado, porque abre alas a um discurso de vitimização que só 
aprisiona ainda mais quem já está fortemente penalizado 
pelos processos de exclusão. Ser “coitadinho” é quase 
sempre um estigma horrível que castra energias e fecha 
horizontes. 

Na esfera da intervenção social, em particular em 
contexto do sistema educativo, importa recusar com 
determinação este beco sem saída. Ninguém pode ser 
“coitadinho”. É evidente que as adversidades a que muitas 
crianças e jovens estão sujeitas são gigantescas e impróprias 
de uma sociedade humanista que cultive valores como a 
justiça, o respeito pela dignidade da Pessoa ou a verdadeira 
igualdade de oportunidades. Mas a maior ameaça é 
deixarmo-nos encurralar por uma mentalidade fatalista em 
que alguns só podem ser “coitadinhos”, em que nada mais 
lhe está destinado. 

Se algo caracteriza o melhor da natureza humana é 
a sua ânsia de liberdade e a sede de autodeterminação. 
Com efeito, o Homem nasceu para ser livre. Ao 
vivermos permanentemente em contexto de escolhas, 
é a capacidade de as fazer livre e responsavelmente 
que nos torna, em grande medida, seres livres. Perante 
estudantes a quem a vida proporcionou escolhas reduzidas 
(e predominantemente más) ou que não dispõem, muitas 
vezes, dos instrumentos necessários para fazer as escolhas 
certas, importa oferecer-lhes oportunidades para reverter 
essa situação e recuperar a dignidade de pessoas livres, 

Ninguém é “coitadinho” – confiança e 
resiliência 
Esperar pouco ou nada de alguém em situação vulnerável é uma 
verdadeira pena de morte que lhe é decretada

Rui Marques 

Diretor Geral da Forum Estudante

“As adversidades a que muitas 

crianças e jovens estão sujeitas são 

gigantescas e impróprias de uma 

sociedade humanista que cultive 

valores como a justiça, o respeito pela 

dignidade da pessoa ou a verdadeira 

igualdade de oportunidades.”
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capazes de ter e de fazer escolhas, para que possam dizer 
que são “senhores do seu destino e capitães da sua alma”. 

Este resgate da liberdade e da autodeterminação 
começa por exigir daqueles que interagem com crianças 
e jovens à beira do abismo dos “coitadinhos”, a coragem 
de não desistir deles, recusando arrumá-los algures num 
“armazém” dos que “não têm hipóteses”. Esperar pouco ou 
nada de alguém em situação vulnerável é uma verdadeira 
pena de morte que lhe é decretada. Não acreditar nos 
enormes talentos que tantas vezes estão escondidos 
pelos arbustos selvagens de vidas difíceis, é perder a 
oportunidade de os fazer florescer. 

Ao invés, contextos educativos, professores e 
educadores exigentes, que confiem no potencial dos seus 
alunos, que não deixem ninguém para trás e que lutem por 
cada aluno como da sua própria vida se tratasse, obtêm 
resultados inesperados e trazem à luz do dia verdadeiras 
pérolas da humanidade. 

Uma palavra de incentivo, o “estar lá” perante cada 
medo e cada hesitação, a certeza de que se quiserem são 
capazes, o reforço da autoestima, a exigência amiga, entre 
outras atitudes, transformam-se em verdadeiras alavancas 
que movem montanhas. O seu voto de confiança nas 
capacidades dos seus alunos é um cheque que cada um 
destes estudantes poderá descontar com o seu esforço e 
assim mudar a sua própria vida.

Neste  processo, joga  a  nosso favor o facto de a 
sociedade ter mudado muito – e para melhor - nas últimas 
décadas, fruto de inúmeras reformas programadas e de 
acasos felizes. Reduziu-se, por exemplo, o determinismo 
a que estavam sujeitas, há algumas décadas, as novas 
gerações na sua mobilidade social. É bom lembrar que 
durante séculos, filho de sapateiro, sapateiro seria. Nesse 
tempo, seria heresia pensar-lhe outro destino. Hoje já não é 
obrigatoriamente assim. 

Em todo este processo de conquista de igualdade 
de oportunidades e de autodeterminação dos que não 
querem ser “coitadinhos”, há uma palavra-chave: resiliência. 
Como atletas de alta competição precisam de treinar esta 
sua capacidade de transformar as adversidades em força  
renovada para novos saltos. E também aí podemos ajudar. 

Devemos saber reconhecer e elogiar a resiliência 
de todos os que lutam em contextos adversos. A sua 
capacidade de acreditar, a sua determinação e a sua 
ambição, merecem uma vénia expressa, uma palavra 
de reconhecimento. Para todos nós que porventura não 
temos que enfrentar horizontes tão pesados, emerge uma 
responsabilidade enorme de reconhecer a notável fibra de 
tantas crianças e jovens que são verdadeiros heróis.

Mas não chega admirar. Como segunda linha, 
deveremos potenciar e efetivar a sua resiliência. As suas 
forças não são, por vezes, suficientes, perante uma muralha 
de dificuldades. Cabe-nos,  por via de uma atenção cuidada, 
de uma organização estruturada e eficaz, ajudar a minorar 
estes bloqueios, para que a força que têm possa ser suficiente 
para os ultrapassar. 

Finalmente, devemos também saber proteger e 
restaurar a sua resiliência, quando esta está em perigo 
ou já se desfez. Muitas vezes, torna-se difícil no meio de 
enormes ventanias, manter acesa a resiliência que os fez 
movimentar. A violência doméstica, a habitação degradada, 
o desemprego dos pais, a destruturação familiar ou os 
comportamentos desviantes são contextos hostis que 
muitos experimentam e que, eventualmente, podem 
matar toda a força de que são portadores. Torna-se, por 
isso, essencial que possamos restaurar nestes estudantes a 
esperança perdida e a capacidade de acreditarem em si e 
nos que os rodeiam. Em grande medida, esse é um dos eixos 
essenciais do combate à exclusão.

Precisamos de levar a sério este desafio de conjugar os 
nossos gestos de uma confiança exigente com uma relação 
personalizada para o reforço da sua resiliência. E em vez de 
termos “coitadinhos”, poderemos ajudá-los a conquistar o 
direito inalienável de escrever a sua própria história, que não 
tem de estar determinada à partida. 

“Reconhecer e elogiar a resiliência 

dos que lutam em contextos 

adversos, a capacidade de acreditar, 

a determinação e ambição merecem 

uma vénia expressa, uma palavra de 

reconhecimento.”
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Amadora: educação na cidade 
inclusiva
Privilegiar a cidadania, a integração social e multicultural no 
desenvolvimento de diferentes ações

Os territórios urbanos constituem-se como locais 
de encontro, de procura da concretização de legítimas 
escolhas das pessoas: escolhas de trabalho, de cultura, 
das artes, do desporto, do conhecimento, da educação, 
entre tantos outros exemplos. As escolhas das pessoas 
traduzem aspirações quando a cidade que as acolhe lhes 
confere oportunidades de desenvolvimento profissional, de 
aquisição de saberes e competências, de realização pessoal, 
de ascensão social. 

Neste contexto, a escola e a educação são veículos 
dessas oportunidades. Mas por via disso, é necessário 
reduzir a desintegração social, saber compreender 
a multiculturalidade, saber valorizar a integração 
intergeracional para acompanhar os paradigmas das 
mudanças na sociedade que, regra geral, são muito mais 
rápidas que as mudanças na escola. 

O governo local emerge como articulador de políticas 
em contextos de rápidas mudanças e sistemáticas incertezas: 
articulador de ações locais de integração social e 
multicultural urbanas com ações educativas, articulador 
de políticas educativas centrais  com políticas educativas 

locais, articulador de  momentos de  construção de escolas 
e de espaços educativos com momentos de produção de 
soluções habitacionais e urbanísticas e de criação de espaços 
de sociabilidade.

Contudo, o governo local não se esgota no papel de 
agente articulador de políticas. O governo local pode e deve 
assumir a responsabilidade de tornar, através das suas ações, 
as escolhas das pessoas e as suas aspirações de vida urbana, 
também em momentos de criação de valor para sustentação 
duma cidade Inclusiva, valorizando: 
   • a reabilitação, a renovação e a construção de edifícios 

escolares como oportunidade de criar mais cidade;
   • a integração social e multicultural, conjugando a 

diversidade de ações educativas e culturais com a 
abertura da escola à cidade;

   • a diversidade de formação profissional em contexto de 
incerteza, económica e financeira.

A cidade da Amadora tem promovido a valorização 
da reabilitação, da renovação e da construção de edifícios 
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escolares como oportunidade de criar mais cidade.
Estas operações de melhoria das circunstâncias de 

ensino nas escolas têm estado no centro das preocupações 
da Autarquia, quer conjugando esforços com o poder 
central, em diálogo profícuo, na construção do conforto 
dos alunos do ensino básico e secundário, dos professores 
e dos funcionários; no seu dia-a-dia de trabalho na 
escola, quer investindo na edificação de novos espaços 
pré-escolares numa perspetiva de complementaridade 
de oferta educativa e de promoção da igualdade de 
oportunidades.

A construção de novos espaços da educação tem 
constituído uma oportunidade para desenvolver mais 
a cidade, com maior qualidade do tecido construído, 
articulando espaços densamente edificados com espaço 
público, dando corpo a um urbanismo escolar progressivo. 

A rede educativa do município tem-se instalado de 
forma organizada e interdependente para responder com 
eficiência à procura existente. A cidade tem vindo a construir 
o seu sistema educativo local, de forma dinâmica e, por isso, 
ajustável à incerteza que o futuro sempre reserva.

Na Amadora damos valor à integração social e 
multicultural, conjugando a diversidade de ações educativas 
e culturais com a abertura da escola à cidade.

A  escola e a integração são indissociáveis. A integração 
social é um pilar da coesão social, portanto a cidade 
vai-se construindo integrando pessoas com aspirações 
profissionais em contexto multicultural. O realojamento de 
famílias evoca uma forma de promover a coesão. Mas isso 
não chega. É necessário que essas famílias, as crianças e os 
jovens se sintam reconhecidos na sua diversidade e que a 
escola seja eleita como o lugar da coesão e o “ir à escola e 
aprender” como um projeto comum.

Nas escolas da Amadora, os modos e os ritmos da 
ocupação dos tempos das crianças e dos jovens têm um 
rumo, pois a escola não pode esgotar-se nos atos de ensinar 
e aprender. Apostamos na diversificação de atividades de 
enriquecimento curricular, sustentadas na equidade.
Educar “global” e a tempo inteiro na Amadora significa:
   • Integrar para o exercício da cidadania, para a saúde, com 

as artes, com o desporto, com respeito pelo ambiente e 
pelas gerações do futuro, com universalização, rápida 
e progressiva, do acesso à sociedade da informação;

   • Integrar pela atribuição de valor ao trabalho e ao mérito.

A cidade faz-se com a abertura da escola à comunidade 
local, à cidade, ao bairro! Acolhe a prática e o treino 
desportivo, projeta a partilha das bibliotecas, facilita o 
acesso à sociedade da informação e do conhecimento! O 
governo  local promove o orçamento participativo e integra 

ideias jovens nos orçamentos a cada ano que passa.
Na cidade da Amadora a diversificação da formação 

profissional em contexto de incerteza, económica e 
financeira, encerra um valor insubstituível.

Para muitos jovens o ensino profissional constitui uma 
escolha. Do lado da administração do Estado uma solução 
possível para combater o insucesso e o abandono escolares, 
nomeadamente em territórios com as características 
socioculturais das populações escolares residentes na 
Amadora ou na sua área de influência direta. 

O governo local, em estreita colaboração com as 
escolas, tem contribuído para a diversificação dessas ofertas 
que possam integrar a vocação desses jovens  e as suas 
legítimas aspirações. Os projetos de qualificação profissional 
integrada, com certificação escolar e profissional, constituem 
um caminho e a diversificação da oferta e a sua sustentação.

O governo local, articulador de políticas, tem apoiado 
os projetos de formação profissional, desde longa data, 
agora olhando para um futuro mais incerto supostamente 
toldado pela volatilidade dos mercados das profissões e do 
emprego. Não desistir é nosso lema. Não espanta, portanto, 
que continuemos a trabalhar para diversificar as fontes 
de financiamento para tornar possíveis as aspirações das 
pessoas. 

Amadora Educa na cidade inclusiva. De facto! E por isso 
lhe é reconhecido o mérito. Mas esse mérito é de todos: 
dos estudantes, dos professores, dos pais, dos diretores, dos 
políticos locais, e dos demais agentes. De todos nós!  

Carla Tavares
Vice-Presidente da Câmara Municipal da Amadora

“Na Amadora damos valor à integração 

social e multicultural, conjugando a 

diversidade de ações educativas e culturais 

com a abertura da escola à cidade.”
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O conceito de competências-chave ou competências 
transversais, um conceito que não é novo, tem vindo 
a ganhar importância nos últimos anos, tanto a nível 
das políticas educativas como ao nível da escola. São 
competências essenciais de que os jovens europeus devem 
dispor para uma inserção bem-sucedida, na economia ou na 
sociedade, nas empresas, mas também para as suas vidas 
pessoais. Definidas a nível europeu em 2006,  para que 
possamos estar todos a falar do mesmo, compreendem:  a 
comunicação na língua materna; a comunicação em línguas 
estrangeiras; as competências matemáticas e competências 
básicas em ciências e tecnologia; as competências digitais; 
as competências sociais e cívicas; o espírito de iniciativa 
e empresarial; aprender a aprender; a sensibilidade e 
expressão culturais.

São competências fundamentais numa sociedade 
baseada no conhecimento para dar resposta às 
expectativas dos jovens e dos cidadãos em geral, 

sobretudo se estivermos a pensar na aprendizagem ao 
longo da vida, mas também aos mercados de trabalho 
e simultaneamente promover a coesão social e a 
cidadania ativa. O objetivo é garantir maior flexibilidade, 
adaptabilidade, satisfação e motivação. 

Todos os países europeus têm feito progressos 
significativos na incorporação destas competências nos 
seus currículos, de formas diferentes, dependendo entre 
outros fatores, como não podia deixar de ser, da própria 
organização e objetivos  dos seus sistemas educativos. 
Alguns países lançaram estratégias nacionais para melhorar 
o ensino e a aprendizagem de todas as competências-
chave, outros estabeleceram prioridades. Outros países 
não têm ainda estratégias nacionais para as competências-
chave específicas. Outros ainda lançaram iniciativas com 
caráter mais pontual ou experimental para promover estas 
competências.

A Comissão Europeia estudou * as medidas que têm 
vindo a ser adotadas pelos países. Este estudo abrange 

Educação/Formação na União 
Europeia
Um desafio para as escolas: reforçar as competências no domínio 
das tecnologias da informação e do empreendedorismo

• 
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o ensino obrigatório e ensino secundário regular de 
31 países europeus sendo que 2011-2012 é o ano de 
referência. Evidencia os progressos realizados no ensino 
das competências transversais e deixa pistas, boas práticas, 
que podem ser estudadas e adaptadas a outros contextos, a 
outros países. 

O relatório mostra que, embora o ensino das 
competências no domínio das tecnologias da  informação, 
do empreendedorismo e da cidadania sejam fundamentais 
na preparação dos jovens para o mercado de trabalho, 
as escolas, de um modo geral, não atribuem ainda a 
importância suficiente a estas competências transversais. 

Estas competências são muitas vezes secundarizadas 
relativamente às chamadas competências básicas como a 
literacia, as competências numéricas ou científicas. 

Uma questão importante é a da avaliação: como 
se avaliam estas competências? Onze países europeus 
(Bélgica - Comunidade Flamenga, Bulgária, Eslovénia, 
Estónia, Finlândia, França, Irlanda, Letónia, Lituânia, Malta e 
Polónia) adotaram procedimentos uniformes para avaliar as 
competências relativas à cidadania, que visam desenvolver 
o pensamento crítico e a participação ativa  na escola e 
na sociedade. Mas, nenhum dos países que participaram 
no estudo conseguiu lançar qualquer tipo de avaliação 
específica para as competências ligadas às tecnologias da 
informação e ao empreendedorismo. 

As competências transversais são geralmente ensinadas 
no âmbito de outras disciplinas e, na maioria dos países, os 
currículos nacionais abrangem as tecnologias da informação, 
o empreendedorismo e a cidadania. 

Todavia, a situação atual no quadro europeu não é 
homogénea. Por exemplo, nove países (Alemanha, Bélgica, 
Comunidade Flamenga, Croácia, Dinamarca, Grécia, Irlanda, 

Itália, Países Baixos e Roménia)  não preveem explicitamente 
o ensino do empreendedorismo na escola primária, ao passo 
que as competências digitais são ensinadas a este nível em 
todos os países com exceção da Croácia.

Continua a ser surpreendentemente invulgar o ensino 
de competências digitais nas escolas como parte do ensino 
das ciências, da matemática ou das línguas. O relatório 
revela que a integração das tecnologias da informação, 
do empreendedorismo ou da cidadania nas disciplinas 
principais poderá exigir que as escolas mudem os seus 
métodos de ensino/aprendizagem, fixem objetivos e 
estabeleçam métodos adequados de avaliação. 

Finalmente, o estudo, que nos dá uma panorâmica 
interessante do que nesta matéria se passa em toda a Europa, 
fornece dados particularmente importantes para os decisores 
políticos. Estes dados muito contribuíram para a preparação, 
por parte da Comissão Europeia, da sua estratégia «Repensar 
a Educação», apresentada recentemente aos Estados 
Membros. 

Esta estratégia identifica as medidas a adotar pelos 
Estados-Membros para que os sistemas de educação/
formação possam gerar as qualificações exigidas pelos 
desafios dos cidadãos, das economias e dos mercados de 
trabalhos.  

novembro 2012

Margarida Marques 

Comissão Europeia 

 “As competências no domínio 
das tecnologias da informação, do 

empreendedorismo e da cidadania, 
consideradas fundamentais, são muitas 

vezes secundarizadas. ”

 * O relatório foi elaborado para a Comissão pela rede Eurydice, que é constituída por 38 centros nacionais situados em 34 países (Estados-Membros da UE, Croácia, Islândia, 
Liechtenstein, Noruega, Sérvia, Suíça e Turquia). A coordenação e a gestão da rede são asseguradas pela Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura 
da UE. As competências «aprender a aprender» e «sensibilidade e expressão culturais» não são consideradas no relatório..

• 
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Estratégia Global de Formação da 
Cooptécnica Gustave Eiffel
Conscientes do nosso papel enquanto entidade formadora, 
disponibilizamos um conjunto diferenciado de formações

O desenvolvimento de um País está invariavelmente 
ligado à educação e formação dos seus cidadãos. Julgamos 
que é necessário que a sociedade civil, e as escolas em par-
ticular, participem de forma eficaz na educação e formação 
dos jovens e adultos. É fundamental aperfeiçoar o que já se 
faz, introduzindo inovação, fator indispensável ao progresso 
e à regeneração de oportunidades.

Atualmente, a Cooptécnica Gustave Eiffel tem uma 
estrutura que permite dar resposta a estas necessidades e 
convicções. Em 2012/2013 disponibilizamos um conjunto 
de opções/soluções de formação, no âmbito da Gustave 
Eiffel, enquanto entidade promotora e formadora e tam-
bém através de protocolos e parcerias institucionais que 
privilegiamos.

Recentemente entrou em funcionamento a sala de 
apoio lúdico-didática das Camélias, no polo do Lumiar, 
em Lisboa. É um projeto de responsabilidade social, que 
tem por finalidade ir ao encontro das dificuldades senti-
das pelos colaboradores das diversas instituições ali loca-
lizadas, que precisam de um espaço com qualidade e de 
confiança para deixar os seus filhos pequenos durante o 
período de trabalho ou aulas. 

Proporcionar  a toda a população, e em especial aos 
utentes do Campus do Lumiar, com horários menos con-
vencionais, uma alternativa segura que permite uma melhor 
conciliação da vida profissional e familiar. Pretendemos 
desta forma dar, mais uma vez, um sinal claro do nosso 
papel na educação. E quisemos começar pelo início, onde 
afinal tudo começa. Julgamos de toda a importância ofere-
cer tranquilidade e conforto psicológico às mães e pais que 
connosco trabalham, sejam funcionários ou alunos, sabendo 
que poderão ter os seus filhos por perto, e bem entregues. 
É um novo desafio de que já nos orgulhamos

Temos igualmente  como objetivo melhorar e propor-
cionar condições favoráveis aos que apostam fazer o cami-
nho connosco quer sejam alunos, funcionários, colabora-
dores ou parceiros. É nosso propósito que toda a equipa 
do grupo Eiffel partilhe desta estratégia, dando-lhe a força 
e a vitalidade que necessita para um crescimento e desen-
volvimento sustentado que possa contribuir para impulsio-
nar o nosso País. 

Conscientes do nosso papel enquanto entidade forma-
dora, disponibilizamos um conjunto diferenciado de forma-
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ções, cursos e projetos que a seguir se apresentam e que se 
destinam a diversas públicos e necessidades.

Cursos de Educação e Formação (nível 2 

de Qualificação)

Cursos de Educação e Formação (CEF) são uma alterna-
tiva para os jovens que não se identificam com o sistema de 
ensino regular e para os que procuram um tipo de ensino 
mais prático e experimental e uma primeira  ferramenta 
de trabalho. À luz do que tem sido feito nos últimos anos, 
vamos continuar a desenvolver estes cursos.

Cursos do Ensino Profissional (nível 4 de 

Qualificação)

Os Cursos do Ensino Profissional são a nossa primeira 
aposta para os jovens e têm por objetivo, a todo o tempo, 
responder às necessidades do mercado de trabalho, col-
matando as enormes carências de quadros técnicos inter-
médios de qualidade no nosso tecido empresarial e, como 
tal, traduzindo-se em elevados níveis de empregabilidade.

Estes cursos, constituem uma verdadeira opção de vida 
para todos os jovens, independentemente da sua origem ou 
capacidade financeira. No entanto, a porta está aberta para 
os que pretendem prosseguir estudos, o que se tem reve-
lado um grande benefício para os nossos alunos, e a quem 
proporcionamos, condições especiais  mediante parcerias 
estabelecidas com Instituições de Ensino Superior. (*)

Cursos de Aprendizagem (nível 4 de 

Qualificação) 

Os Cursos de Aprendizagem destinam-se a jovens e são 
uma formação profissional inicial, em alternância, que pri-
vilegiam a inserção no mercado de trabalho e permitem 
também o prosseguimento de estudos. Proporcionamos, 
condições especiais mediante parcerias estabelecidas com 
Instituições de Ensino Superior aos alunos que desejam 
prosseguir estudos.(*)

Formações Modulares Certificadas

Estas formações dotam os adultos de mais competên-
cias profissionais e habilitações escolares, com vista à sua 
(re) inserção ou progressão no mercado de trabalho. Con-
tinuaremos a desenvolver  Formações Modulares Certifica-
das, integradas no âmbito da formação contínua de ativos.

Cursos de Especialização Tecnológica 

(nível 5 de Qualificação)

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), que 
têm como objetivo promover o crescimento profissional 
dos jovens, e já antes desenvolvidos por nós com grande 
sucesso, voltam a ser uma prioridade. Agora, e por opção 
estratégica, em parceria com o Instituto Superior de Educa-
ção e Ciências (ISEC) e o Instituto Superior de Tecnologias 
Avançadas (ISTEC) deu-se início aos CET de Proteção Civil 
e Socorro.  Encontram-se em fase de criação outros cursos 
desta modalidade. O prosseguimento de estudos não foi 
esquecido e os portadores de um Diploma de Especializa-
ção Tecnológica, conferido pela conclusão com sucesso de 
um CET, terão também, nas entidades com quem estabele-
cemos parcerias, condições especiais e mais favoráveis para 
o ingresso no Ensino Superior e ainda a obtenção de equi-
valências a um conjunto de unidades de crédito que lhes 
permitirá uma concretização mais célere do curso superior. 
As condições especiais destas parcerias são extensíveis tam-
bém a Licenciaturas e Mestrados.(*)

Cursos de Ensino Superior

As condições que temos vindo a acordar com os nossos 
parceiros de Ensino Superior, no âmbito das parcerias esta-
belecidas, possibilitem, como já foi dito, a todos os nossos 
alunos, ou funcionários, naquilo a que chamamos parcerias 
para o conhecimento, a possibilidade de atingirem um pata-
mar académico que, de outra forma, lhes seria  dificultado 
por força do esforço financeiro necessário para tal, perspe-
tivando, assim, a aquisição de mais conhecimentos e com-
petências, resultando numa melhor preparação que lhes 
facilite encarar com mais otimismo os desafios do futuro.

Centro de Qualificação de Ativos Gustave 

Eiffel

O Centro de Qualificação de Ativos Gustave Eiffel faculta 
cursos de formação ao longo da vida que incluem:

• Formação Pedagógica Inicial de Formadores – CCP 
de   formador 

•  Cursos na área da Segurança e Higiene do Traba-
lho- CAP  4 e 6

•  Cursos ITED e ITUR ( na área das Telecomunicações )
•  Outros cursos de especialização em várias áreas de
     desenvolvimento pessoal e profissional.
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Centro de Transportes

 Os Centros de Transportes da Gustave Eiffel facultam 
cursos de formação ao Longo da Vida para obtenção de Cer-
tificados de Aptidão Profissional (CAP), que incluem:

Transporte Rodoviário (Cursos homologados pelo IMT)
• Transporte em Táxi
• Transporte Coletivo de Crianças 
• Transporte de Mercadorias e Passageiros

Agora, mais do que nunca, a diferença faz-se pelas com-
petências demonstradas e pelas habilitações comprovadas. 

Damos especial ênfase ao CCP de Formador e ao CAP 
4 de Higiene e Segurança no Trabalho, ambos ao alcance 
dos nossos alunos e com as mais-valias, muitas vezes, deci-
sivas, no seu percurso profissional. 

Não são raros os casos em que os nossos diplomados      
passam a ser formadores, valorizando, assim, a qualidade 
das competências técnicas adquiridas. Um dos fatores exi-

gidos para o efeito é o CCP de Formador. 
Também o CAP de Segurança e Higiene permite acu-

mular o CCP de Formador e enveredar por uma formação 
complementar nesta área (área considerada transversal a 
qualquer sector de atividade), proporcionando uma vanta-
gem competitiva por ocasião da disputa de uma vaga no 
mercado do trabalho.

As formações apresentadas neste ponto, estão dispo-
níveis para todos os nossos funcionários, docentes e não 
docentes. São uma motivação e uma aposta para o seu 
desenvolvimento pessoal e profissional. Todos os dias sur-
gem novos desafios e é necessário estarmos preparados 
com a formação, atualização e diversificação dos saberes 
e competências. 

Também criámos condições especiais para as empre-
sas que prontamente recebem os nossos alunos durante 
o Estágio/FCT e que são parceiros fundamentais. Partilham 
connosco, quase diariamente, novas necessidades e realida-
des no sentido de fazermos uma atualização constante dos 
nossos referenciais de formação. 

A estas empresas, que celebram connosco protocolos 
de colaboração, quisemos, também, deixar um sinal claro da 
nossa estratégia, oferendo, aos seus funcionários um des-
conto de 10% em algumas das nossas formações. 

A qualidade tem que se refletir no que fazemos, nos pro-
cedimentos, no atendimento, nas soluções e decisões que 
tomamos. Temos condições para dar respostas e encontrar 
soluções para os que nos procuram. Estamos convictos da 
nossa responsabilidade enquanto entidade de educação e 
formação e da importância de o fazer bem. Todos não sere-
mos demais para levar a cabo esta nobre missão. 

Pedro Rodrigues
Diretor Pedagógico

Condições Especiais com Instituições 
do Ensino Superior (*)

Ano letivo 2013/2014

Alunos e funcionários docentes e não docentes da 
Cooptécnica Gustave Eiffel beneficiam de 25% de des-
conto sobre o valor base da candidatura, matrícula e 
propina nas seguintes instituições : 

 Instituto Superior de Educação e Ciências (ISEC)
 Instituto Politécnico Autónomo (IPA)
 Instituto Superior de Tecnologias Avançadas  

    (ISTEC)

Para obter mais informações consultar:
www.isec.pt
www.ipa.universitas.pt
www.istec.pt

“proporcionar condições favoráveis 
a todos os que nos procuram e que 

apostam na formação,  sejam alunos, 
funcionários, colaboradores ou 

parceiros”
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Ao longo de quase 24 anos de história, a Cooptécnica 
Gustave Eiffel tem pautado o seu trabalho pela prossecução 
de estratégias inovadoras, boas práticas e formação de ele-
vada qualidade, quer através dos vários polos da Escola Pro-
fissional Gustave Eiffel, quer no desenvolvimento de outras 
ofertas formativas adequadas aos mais variados públicos, 
nunca perdendo de vista a necessidade de formar técnicos 
qualificados, enquadrando-se numa rede de parcerias alar-
gadas que promovem a integração profissional dos seus for-

mandos. Assim, não só são desenvolvidos cursos profissio-
nais, como é reconhecida a capacidade que, ao longo da 
sua história, esta instituição tem tido para desenvolver as 
mais variadas ações de formação, das quais destacamos os 
Cursos de Aprendizagem.

Estes cursos, de formação inicial dirigidos a jovens até 
aos 25 anos de idade e com uma forte componente prática, 
privilegiam a inserção dos jovens no mercado de trabalho 
e permitem o prosseguimento de estudos.                                            

Cursos de Aprendizagem
Formação com uma forte componente prática que promove a 
inserção dos jovens na vida ativa  

 *  Pode optar-se pelo desenvolvimento de outra língua estrangeira, que se revele mais interessante do ponto de vista das necessidades do mercado 
de trabalho, tendo por base os mesmos conteúdos e objetivos/competências.

A estrutura base dos Cursos de Aprendizagem é a que se apresenta: 
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Visando a melhoria dos níveis de empregabilidade, estes 
cursos  dão prioridade à inclusão social e profissional dos 
jovens que não completaram a  escolaridade de 12 anos, 
facilitando a sua transição para a vida ativa, através da aquisi-
ção de competências escolares e profissionais. Organizados 
em torno de estruturas curriculares maioritariamente pro-
fissionalizantes, estes cursos integram ainda outras dimen-
sões do saber (sociocultural e científico), de modo a permi-
tir elevar a qualificação dos seus destinatários.

Reconhecendo o potencial formativo da situação labo-
ral em si, os Cursos de Aprendizagem valorizam a interven-
ção e contributo formativo das empresas através da imple-
mentação do regime de alternância, enquanto a articulação 
e sucessão dos espaços formativos, promovendo nos des-
tinatários a aquisição e treino de competências eminete-
mente práticas e ligadas à saída profissional em foco. Esta 
alternância decorre ao longo de todo o itinerário formativo e 
acontece em contexto de trabalho, constituindo uma apro-
ximação real com o mundo laboral. 

São  cursos cuja duração varia entre as 2800 e as 3700 
horas distribuídas por três períodos, nos quais é fundamen-
tal assegurar uma adequada orientação pessoal e vocacio-
nal dos jovens, propondo-lhes a obtenção de uma qualifi-

cação profissional que garanta uma maior probabilidade de 
inserção na vida ativa.           

 Na Cooptécnica Gustave Eiffel procuramos impri-
mir uma elevada qualidade nos Cursos de Aprendizagem, 
estabelecendo estreitas parcerias com o meio empresarial 
envolvente, e procurando formar os jovens em profissões 
altamente  especializadas e com uma forte taxa de emprega-
bilidade.  No âmbito da frequência destes cursos, que bene-
ficiam de cofinanciamento do Fundo Social Europeu e do 
Estado Português, os jovens poderão usufruir dos seguintes 
apoios: bolsa de profissionalização e de material de estudo, 
subsídio de alimentação, despesas de transporte, (ou subsí-
dio de transporte) e subsídio de acolhimento. A titulo excep-
cional, e mediante autorização prévia, podem usufruir de 
subsídio de alojamento e de um 2.º subsídio de refeição. 
A equipa técnico-pedagógica cumpre a importante mis-
são de garantir os procedimentos e mecanismos neces-
sários à aquisição de saberes e competências que permi-
tam aos jovens um maior bem-estar e realização pessoal, 
não descurando o cumprimento de uma estratégia for-
mativa eminentemente prática que irá garantir a inser-
ção dos jovens no mundo do trabalho, que cada vez é 
mais competitivo. 

A Cooptécnica Gustave Eiffel promoveu os seguintes Cursos de Aprendizagem, no ciclo que se iniciou em 2012:

Rute Mendonça
Coordenadora dos Cursos de Aprendizagem

Os cursos previstos para 2013 são:
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Curso de Especialização Tecnológica 
de Proteção Civil e Socorro 
Novas oportunidades de formação respondem a necessidades de 
diversos públicos

Os Cursos de Especialização Tecnológica (CET) são 
cursos pós-secundários que conferem qualificações e 
competências profissionais e preparam para o exercício 
imediato de uma profissão. 

A Cooptécnica Gustave Eiffel vai retomar a realização 
desta formação que já foi desenvolvida em anos anteriores 
e se revelou de enorme sucesso. Os alunos que terminam 
a formação profissional de nível 4 e querem aprofundar os 
seus conhecimentos são alguns dos técnicos que solicitam 
este tipo de cursos. É uma formação de nível pós-secundário, 
não superior, que permite obter uma qualificação de 
nível 5 do Catálogo  Nacional de Qualificações (Q.N.Q.) 
correspondendo a uma formação técnica de alto nível pela 
especialização que a caracteriza.

O CET de Técnico Superior de Proteção Civil e Socorro, 
a ser levado a cabo em parceria com o Instituto Superior de 
Educação e Ciências (ISEC), insere-se na área de Proteção 
de Pessoas e Bens e  permite adquirir  competências nas 
dimensões, processos e tecnologias que os agentes de 
proteção civil utilizam e desenvolvem no desempenho das 
suas funções, aprofundar as sinergias entre a formação 
e o mercado laboral, estabelecendo variadas parcerias 
com organizações do setor e fomentar um carater 
profissionalizante de toda a formação. 

O Técnico Superior em Proteção Civil e Socorro é um 
profissional que, de forma autónoma ou sob orientação, 
e integrado numa equipa, está apto a apoiar responsáveis 
de entidades que prestem serviços no domínio do 
planeamento e da gestão de emergências, na prevenção, 
proteção e mitigação do risco e na gestão da comunicação 
em organizações ou serviços, nos quais estejam integrados. 
Fica também habilitado a desenvolver atividades de 
planeamento e gestão de emergências, nomeadamente 
ao nível de riscos coletivos ou de atividades de atenuação 
dos seus efeitos e de proteção, socorro e assistência a 
pessoas e bens na iminência ou ocorrência de situações de 
acidente grave ou catástrofe e a incrementar a segurança 
de pessoas e bens nos edifícios/recintos face ao risco de 
incêndio, servir de porta-voz em situação de emergência e 
apoiar técnica e operacionalmente as salas de operações do 
sistema de proteção civil e socorro, os postos de comando 
operacional nos teatros e operações e os decisores técnicos 
e operacionais nos escalões municipal, distrital e nacional.

Componente da formação e horas de contacto

Componente
Horas de 
contacto

% do total das horas 
de contacto

ECTs
% do total de 

ECTs

Formação Geral e Científica 150 11 10 12,50

Formação Tecnológica 835 61 55 68,75

Formação em Contexto de Trabalho 390 28 15 18,75

TOTAL 1.375 100 80 100
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Estes cursos com a duração de 3 semestres, um ano e meio,  
incluem a componente letiva e um estágio em contexto 
real de trabalho. Os formandos que concluem um CET 
recebem um diploma de Especialização Tecnológica (DET) 
e podem prosseguir estudos no ensino superior, através dos 
concursos especiais de acesso. O CET de Técnico Superior de 
Proteção Civil e Socorro tem início previsto em julho de 2013, 
e decorre em horário pós laboral.

Podem candidatar-se à inscrição no CET:

a) Titulares de um curso de ensino secundário ou de       
habilitação legalmente equivalente;

b) Os indivíduos que tenham obtido aprovação em todas 
as disciplinas do 10.º e 11.º ano ou inscritos no 12.º ano 
do ensino secundário ou de habilitação legalmente 
equivalente, não o tendo concluído;

c) Titulares de uma qualificação profissional de nível 4;

d) Titulares de um diploma de especialização tecnológica 
ou de um grau ou diploma de ensino superior que 
pretendam a sua requalificação profissional;

e) Indivíduos com idade igual ou superior a 23 anos que, 
com base na sua experiência, tenham capacidades e 
competências para ingressar neste CET;

f) O titular das habilitações que se referem nas alíneas a), 
b) e c) para ingressar no CET poderá ser condicionado, 
se tal se revelar necessário, à aprovação em unidades 
curriculares das habilitações em causa que integrem 
as áreas disciplinares consideradas indispensáveis 
à frequência do CET, fixadas como referencial de 
competências de ingresso. Em caso de aprovação 
serão considerados candidatos que  cumprem os 
pré-requisitos, caso contrário, deverão frequentar no 
todo, ou em parte, de acordo com a análise curricular 
e os resultados das provas de avaliação, o módulo de 
formação adicional.

Os candidatos serão seriados tendo em consideração a 
adequação das suas habilitações.

A dispensa de unidades de formação pode ocorrer para os 
indivíduos que se encontrem nas seguintes situações:

  • Tenham formação profissional de nível 4 na mesma área;

  • Tenham obtido aprovação em unidades de formação de  
um CET;

  • Tenham obtido aprovação em unidades curriculares de 
um curso superior;

  • Idade  superior a 25 anos e 5 anos de atividade 
profissional  comprovada na área do CET e decorrente da 
avaliação   das suas competências profissionais, podem 
candidatar-se de imediato à obtenção do Diploma de 
Especialização Tecnológica.                                                                 

O Plano de Estudos, Tabela de Equivalências e Guia do 
Candidato com as propinas do CET pode ser consultado em: 
www.isec.universitas.pt  ou www.gustaveeiffel.pt   

Locais de formação : 

•	 Instituto Superior de Educação e Ciências 
- Alameda das Linhas de Torres, 179, Lisboa 
(Lumiar junto à Quinta das Conchas) Metro – 
Estação Quinta das Conchas, Linha Amarela

•	 Escola Profissional Gustave Eiffel do 
Entroncamento - Rua D. Afonso Henriques - 
Campus Escolar     Entroncamento

Informações:

ISEC - Dra. Cláudia Ruas / cvruas@isec.universitas.pt  / 
Tel: 21 754 13 10 Ext: 322

EPGE Entroncamento – Gabinete Editorial e Relações 
Públicas / gerp.ent@gustaveeiffel.pt  / Tel: 249717055 
EPGE Lisboa – Gabinete Editorial e Relações Públicas / 
divulgacao.CET@gustaveeiffel.pt  / Tel: 214996440 
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Projeto EPGE On Job Training@ 
Interiorizar regras de exigências do quotidiano profissional, num 
ambiente de contexto real de trabalho

A Escola Profissional Gustave Eiffel do Entroncamento 
(EPGE) criou recentemente o projeto EPGE On Job Training@ 
que tem como objetivo central proporcionar aos alunos 
um contacto de proximidade com a realidade profissional 
das suas áreas de formação. É um projeto-piloto que está a 
ser posto em prática logo no primeiro ano de formação, de 
modo a permitir uma gradual e progressiva integração dos 
alunos no perfil de desempenho previsto no seu curso e área 
profissional.

Os alunos põem em prática os conhecimentos 
adquiridos, em contexto de sala de aula ou de laboratório, 
em locais de trabalho e nas empresas. Deste modo, 
integrados em equipas de trabalho, começam a lidar com 
ferramentas, equipamentos e softwares. Relacionam-se 
com diferentes metodologias e interiorizam as regras e as 
exigências do quotidiano profissional.

As atividades desenvolvem-se em contexto de aula, mas 
no exterior, ou seja fora do espaço escolar. Durante todo o 
dia, os alunos observam e treinam diferentes atividades, 
previamente estabelecidas entre a EPGE e as entidades/
empresas parceiras que vão concertando entre si a evolução 
dos conteúdos aprendidos em sala de aula. Estas aulas 
práticas no exterior dão início a uma forma de estar mais 
adulta e os alunos criam hábitos de exigência que terão 
aplicação prática no futuro, quando realizarem a Formação 
em Contexto de Trabalho (estágio). 

No presente ano letivo, este projeto-piloto iniciou-se nas 
áreas de formação de Hotelaria e Restauração. No futuro, é 
nossa intenção alargá-lo a outras áreas de formação através 
de parcerias a estabelecer com as empresas localizadas na 

região. 
Os alunos da turma 35115, do Curso de Educação e 

Formação, tipo 3, de Serviço de Mesa, no âmbito deste 
projeto, têm desenvolvido as suas competências na 
discoteca Seven Club, em Torres Novas, e no restaurante O 
Barrigas, na Golegã.

É  nosso intuito que esta iniciativa estabeleça o início 
de uma grande afinidade com as questões práticas do curso 
e as motivações inerentes, garantindo e promovendo a 
promoção do sucesso escolar e profissional dos alunos.

Pretendemos dar continuidade a este projeto 
envolvendo outros cursos e outras empresas que queiram 
colaborar connosco de modo a garantir uma qualificação 
profissional de qualidade dos nossos formandos. Os alunos 
de hoje vão ser os profissionais e os empreendedores do 
futuro e irão, certamente, contribuir para o desenvolvimento 
da região e do país. 

Ana Madureira e Ana Correia
                                              Professoras da EPGE 
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Testemunho do Coordenador do 
Curso - Jorge Pires

O Curso Profissional de Técnico de Gestão de 
Equipamentos Informáticos é vocacionado para a 
formação de técnicos profissionais que têm como 
atividades a integração, manutenção e reparação de 
computadores, em particular, e  de sistemas informáticos, 
em geral.

As disciplinas deste curso abrangem as áreas de 
eletrónica digital e analógica, o que permite aos alunos 
desenvolver  um Projeto Tecnológico durante o 2.º ano 
de formação.

Este é um dos pontos altos do percurso formativo, 
pois além de testar a capacidade de planeamento e 
execução de um projeto, de uma forma quase autónoma, 
incute no aluno um sentido de responsabilidade que 
está intimamente ligado à apresentação pública, num 
ambiente formal, do trabalho por ele elaborado.
Os alunos sabem fazer o despiste de problemas que 
ocorrem nos computadores e proceder à sua reparação 
utilizando várias ferramentas, quer a nível de software 
quer a nível de hardware.
Na  disciplina de Instalação  e Manutenção  de 
Equipamento Informático que está presente durante  os 
3 anos do curso, ensinam-se técnicas que permitem a 

Curso Profissional de Técnico de 
Gestão de Equipamentos Informáticos
Formação de técnicos competentes na área da informática, 
preferencialmente para a instalação, manutenção e assistência 
técnica
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elaboração de um CD/DVD/PEN onde constam  inúmeras 
ferramentas (apenas com software gratuito) que 
possibilitam a deteção e resolução dos problemas mais 
comuns. Esta é uma das mais-valias sempre muito bem 
acolhida por parte das empresas que recebem os alunos 
como estagiários. A disciplina de Comunicação de Dados 
proporciona um sólido grau de conhecimentos ao nível 
teórico e permite a resolução de problemas de redes sem 
ser pelo método de “tentativa e erro”. Nesta disciplina 
também há uma componente prática importante, ao 
nível da manutenção de servidores, correio eletrónico 
empresarial e de técnicas de assistência remota. É dada 
especial ênfase ao planeamento e instalação de redes 
informáticas, com ou sem fios, e à manutenção de 
sistemas com domínio próprio. Esta componente prática 
é sempre um elemento motivador para os alunos.

No 3.º e último ano do curso, a escola proporciona aos 
finalistas um estágio numa empresa de informática, 
onde têm a possibilidade de contactar com o mundo 
do trabalho, de modo  a fazer a transição para um futuro 
emprego sem grandes sobressaltos.
Os nossos diplomados atingem um elevado grau de 
conhecimentos, quer a nível teórico quer prático, o que é 
muito apreciado pelas empresas onde, posteriormente, 
muitos ficam a trabalhar.       
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Testemunho de ex-alunos que 
concluíram o curso de Técnico 
de Gestão de Equipamentos 
Informáticos

Luís Ramos

“A escolha desta escola teve como principal 
objetivo adquirir conhecimentos adequados à realidade 
profissional. O meu gosto em apreciar a evolução das 
novas tecnologias, reparação e gestão das ferramentas 
informáticas encaminhou-me para este curso. Nos três 
anos, ininterruptos, de curso obtive saberes ao nível 
da manutenção de equipamentos, gestão de redes, 
funcionamento eletrónico das máquinas, configurações, 
entre outros.

Durante o 1.º ano, a  componente teórica prepara-
-nos para uma melhor integração no curso. Depois, no 
ano seguinte, fazemos o nosso Projeto Tecnológico - cria-
ção de um circuito eletrónico. Para este projeto, a minha 
escolha foi a simulação de um automatismo da alternân-

cia de peões e veículos numa estrada, aplicando assim 
os conhecimentos teóricos e práticos. No 3.º ano, apre-
sentei a minha Prova de Aptidão Profissional, depois do 
estágio numa empresa do ramo.

 Finalizado o curso fiquei preparado para ingressar 
no mercado de trabalho ou para o ingresso no ensino 
superior.

Atualmente, exerço funções de assistência técnica 
de telecomunicações para a empresa Optimus mas não 
excluo a hipótese de, num futuro próximo, ingressar num 
curso  superior de Engenharia Informática”.

Ricardo Gaspar

“Foi há já algum tempo que terminei o curso de TGEI 
e devo dizer que foi uma experiência enriquecedora, pois 
ganhei conhecimentos, experiência e amigos. 

No início adquiri os conceitos básicos do “universo 
da informática e dos computadores”, através de discipli-
nas como Eletrónica Fundamental e Sistemas Digitais e 
Arquitetura de Computadores.

Depois foi altura de “pôr as mãos na massa” e colo-
car em prática os meus conhecimentos para  executar o 
Projeto Tecnológico, elaborado em grupo, em que desen-
volvemos um circuito digital para garagem, e a funcio-
nar automaticamente, do género Via Verde. Deu um tra-
balhão enorme, mas também nos deu uma boa dose de 
experiência!
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O último ano do curso foi de maior responsabili-
dade e de aquisição de conhecimentos mais avança-
dos. Realizei um estágio na subsidiária da Microsoft 
em Portugal, o que foi uma experiência extraordiná-
ria. Aprendi imenso. Realizei tarefas desafiantes, uma 
das quais foi a apresentação de um produto da Micro-
soft, na IBM. 

Terminado o curso, estive cerca de um ano a traba-
lhar na EPGE da Amadora (sede). Depois entrei no curso 
de Engenharia Informática, na Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Atualmente, 
acumulo o trabalho na EPGE do Lumiar com os estudos 
na Universidade”.

Empresa acolhedora de estágios
Testemunho

FAS Sistemas de Informação

Desde 2005 que esta empresa disponibiliza estágios 
profissionais em parceria com a Escola Profissional Gus-
tave Eiffel, nos cursos de Técnico de Gestão de Equipa-
mentos Informáticos, Técnico de Gestão e Programação 
de Sistemas Informáticos e Técnico de Multimédia.

O estágio oferecido na sede da empresa ou nas insta-
lações dos nossos clientes de referência, tem como obje-
tivo a integração profissional.

Alguns dos motivos que nos levaram a abrir portas 
aos alunos da EPGE foram, principalmente, a qualidade 
da formação técnica e comportamental, assim como o 
nível de compromisso que os alunos/estagiários assu-
mem durante a sua aprendizagem laboral. Identifica-
mos que os cursos abrangem, com rigor, as áreas téc-
nicas e que resultam numa rápida adaptação ao meio 
profissional, com todas as exigências que são necessá-
rias e fundamentais.

O estágio, em grande parte dos casos, é o início de 
uma relação laboral com a FAS, o que é entendido como 
um prémio pelo mérito, quer da escola, quer dos seus 
alunos. Atualmente, temos nos nossos quadros, ou nos 
dos nossos clientes, alunos diplomados pela EPGE que 
mereceram e merecem a nossa confiança pelo seu pro-
fissionalismo e vontade de aprender.

Esperamos manter esta relação, e poder continuar a 
proporcionar a integração no meio profissional, dos alu-
nos da EPGE. 

        Fernando Poça
Diretor Comercial
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A  Escola Profissional Gustave Eiffel do Entroncamento, 
em 2012-2013, deu início ao Curso Profissional de Técnico/a 
de Restauração – Cozinha/Pastelaria e aos Cursos de Edu-
cação e Formação (CEF) de Cozinha (Tipo 2) e Serviço de 
Mesa (Tipo 3) por se considerar que aquela região, em par-
ticular, e o país em geral, necessitam de bons técnicos nes-
tas vertentes. 

Os cursos CEF de Cozinha e de Serviço de Mesa, com a 
duração de dois e um ano, respetivamente, permitem obter 
conhecimentos básicos em que os alunos adquirem as com-
petências-chave fundamentais, sobretudo para aqueles que 
continuem a sua formação nas áreas afins.

No Curso Profissional de Técnico/a de  Restauração – 
Cozinha/Pastelaria, os alunos aprendem todas as técnicas de 
confeção atuais, nacionais e internacionais, cozinha regional, 
bases de pastelaria, serviços especiais, tais como banque-
tes, catering e serviços de bar com a preparação de bebi-
das e cocktails. Quando terminarem o curso, ou seja daqui 
a dois anos, teremos os primeiros profissionais formados na 

EPGE, na área da Cozinha/Pastelaria, e que representarão 
o valor da EPGE no mercado de trabalho. Todos os cursos 
são marcados por uma forte componente prática, que é a 
nossa essência e muito importante e valorizada pela escola. 

Falámos com o professor  Hugo Pereira, coordenador 
destes cursos, licenciado em  Gestão de Empresas Turísti-
cas pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, 
que contacta, desde sempre, com a área da Restauração, 

Entroncamento aposta na 
Restauração
Curso Profissional de Técnico de Restauração dá resposta às 
necessidades locais e regionais

“Os profissionais desta área 
contactam com diferentes tipos 

de clientes e têm que saber fazer 
e saber ser, nas mais diversas 

situações.”
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acompanhando os seus pais nos restaurantes de que têm 
sido proprietários. 

Com vasta experiência na área da cozinha, serviço de 
mesa e gestão, a  Restauração tem feito parte da sua vida . 

 Apesar da crise, afirma acreditar que os alunos conse-
guirão facilmente ingressar no mercado de trabalho. Diz-
-nos que “assistimos a um panorama muito positivo em ter-
mos de saídas profissionais, não só para a área de Cozinha, 
mas também para Serviço de Mesa, apesar da moda lançada 
pelos programas de televisão de competições de chefes de 
cozinha, há outras áreas na Restauração com boas saídas 
profissionais. O País necessita constantemente de profissio-

nais especializados e considero que ainda há pouca forma-
ção nestas áreas. Esta é uma boa aposta para os jovens!”

A EPGE investe também na formação sociocultural des-
tes jovens. Segundo o professor Hugo “ao nível pessoal e 
de relações interpessoais, estes alunos estão a desenvolver 

também as suas competências, pois no futuro contactarão 
com um tipo de clientes muito variado e terão que saber 
estar  e decidir nas mais diversas situações.”

Para os alunos que ingressaram no curso este ano letivo 
e para todos aqueles que pretendam seguir estas áreas de 
estudos, ficam alguns conselhos do professor  Hugo: “acima 
de tudo, é necessária muita dedicação. Nós trabalhamos 
quando os outros descansam e por vezes não temos fins 
de semana ou feriados, por isso temos que ser muito apai-
xonados e empenhados em tudo o que fazemos.” 

“

“Aprendem-se todas as 
técnicas de confeção, 

nacionais e internacionais, 
cozinha regional, pastelaria, 
serviços especiais, tais como 

banquetes, catering e serviços 
de bar.”
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Prova de Aptidão Profissional
A aplicação prática dos conhecimentos reconhece e valoriza os 
jovens profissionais

A Prova de Aptidão Profissional (PAP) faz parte 
integrante dos cursos profissionais  de nível 4. É um 
trabalho individual obrigatório, realiza-se no terceiro 
ano do plano de formação dos cursos e tem um 
caráter transdisciplinar, demonstrativo de saberes e 
competências profissionais adquiridas ao longo da 
formação e estruturante do futuro profissional do aluno.

A PAP é composta pelas seguintes fases: planificação 
e aprovação da proposta de projeto, desenvolvimento e 
relatório do projeto, apresentação e defesa. A validação 
do projeto da PAP é da responsabilidade do coordenador 
de curso.

O projeto deve resultar num produto tecnicamente 
relevante e de  utilidade para a atividade do setor 
profissional. 

Na fase de apresentação e defesa, o aluno, apresenta 
e defende, perante um júri, o projeto que tem que ser 
obrigatoriamente relacionado com a área profissional 
do seu curso. Este júri é composto por elementos 
internos e externos: diretor pedagógico, coordenador 
de curso, orientador educativo de turma, professor 
orientador do projeto, representantes das associações 
empresariais e sindicais e representantes de empresas 
de setores afins ao curso. 

Ao júri compete analisar o projeto e decidir se 
o aluno se encontra preparado  para enfrentar os 
desafios do mundo laboral. Este é um momento em 
que os alunos, pela primeira vez, apresentam as suas 
aptidões e competências para o “exterior” revelando-
se numa oportunidade de mostrar aos empregadores, 
as reais e potenciais capacidades para um bom 
desempenho profissional e poderem  contribuir  para o 

desenvolvimento do tecido socioeconómico da região. 
A apresentação da PAP é um momento importante e 
fundamental da formação no Ensino Profissional.

A PAP é um projeto ativo e dinâmico, que se começa 
a construir antes da Formação em Contexto de Trabalho 
(FCT)/Estágio e que se vai desenvolvendo e tomando 
forma ao longo do mesmo. 

As atividades a realizar no período  de FCT/ Estágio 
são planeadas e acordadas entre a escola e a entidade/
empresa que acolhe o aluno. O estágio e a PAP assumem 
um cariz personalizado, aberto a múltiplas soluções e 
alternativas uma vez que cada aluno tem um percurso 
individualizado que é adequado ao perfil de desempenho 
que apresenta e às atividades que se desenvolvem na 
empresa acolhedora do estagiário.

Cada aluno tem dois tutores/orientadores, um na 
escola e outro na entidade/empresa, que acompanham 
e orientam o seu estágio. O tutor/orientador da escola 
é um docente da componente técnica que acompanha 
o aluno na vertente escolar, organizativa e de interação 
pessoal, para que cada um consiga realizar o seu estágio 
com sucesso. O orientador da empresa proporciona o 
contacto com as atividades específicas da organização e 
orienta as atividades diárias a realizar, promovendo uma 
maior consolidação e adequação das competências do 
aluno assim como a abertura de “novas portas “ ao perfil 
profissional.  

O que dizem os alunos 
Alexandre Silva,  aluno do curso de Técnico 
de Gestão e Programação de Sistemas de 
Informáticos

“A apresentação da PAP é 
um momento importante e 

fundamental da formação, no 
Ensino Profissional”
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“O projeto de Rede Social WorkWay que apresentei 
na PAP consistiu na realização de um website para 
partilhar informação científica e informação de 
localidades, em projetos e estudos. Criei a base de 
uma rede social, com várias funcionalidades adicionais 
previstas para o futuro.  A minha finalidade foi conceber 
um site onde as pessoas pudessem cooperar e ter a 
experiência inovadora de adquirir capacidade de recriar 
o mesmo website. A PAP apresenta uma fácil interação 
entre várias pessoas dando-lhes capacidade para 
criarem projetos e estudos online. Desenvolver um 
projeto profissional exige um grande esforço e força de 
vontade. Todos os dias temos de encontrar soluções para 
problemas inesperados e dedicar grande parte do tempo 
à sua resolução. Na construção deste projeto pretendi 
mostrar a minha vontade de aprender coisas novas na 
área de programação e de ir mais além, na busca de novos 
horizontes do conhecimento. Foi difícil, mas consegui 
atingir os meus objetivos”. 

Heloísa Silva, aluna do curso de Técnico de 
Higiene e Segurança no trabalho e Ambiente

“A minha PAP, realizada no Centro de Jardinagem 
do Horto do  Campo Grande, onde também se realizou 
o estágio curricular, consistiu numa Avaliação de Riscos, 
trabalho para que ficamos preparados no final do curso. 
Durante o estágio não encontrei grandes dificuldades, 
embora, por vezes, ficasse apreensiva, sobretudo quando 
me pediam para fazer uma atividade e eu não sabia muito 
bem por onde havia de começar. Tive bastante apoio dos 
orientadores da escola e do estágio que me ajudaram 
a ultrapassar as dificuldades. O estágio foi uma grande 
mais-valia para o meu futuro profissional e pessoal.”

Catarina Machado, aluna do Curso de 
Animação Sociocultural

“O meu grande objetivo era estagiar numa empresa 
relacionada com atividades para adolescentes e com 
animação desportiva. Eu já tinha alguma experiência 
de trabalho em campos de férias. Fiz uma pesquisa das 
empresas ligadas a esta área e surgiu a Tempo Aventura. 
Uma das preocupações desta empresa passava por retirar 
os jovens do seu meio habitual e proporcionar-lhes novas 
experiências num ambiente rural, onde pudessem praticar 
atividades diferentes. A partir desta informação comecei 
a “magicar” o meu projeto, Programa 3D, Diversão, 
Dinamismo e Desporto, um novo programa de  atividades 
para o campo de férias, com atividades desportivas, 
lúdicas e educativas para jovens, num ambiente natural, 
promovendo hábitos de vida saudável e desenvolvendo a 
coordenação motora. Durante a preparação da minha PAP 
tive diversas dificuldades, ao nível da escrita, do tempo 
e da criatividade. Na apresentação senti-me nervosa, 
pois era a primeira vez que defendia um projeto meu, e 
sozinha, mas consegui superar as dificuldades. No final 
fiquei muito satisfeita, senti-me preparada para iniciar 
o trabalho como Animadora Sociocultural.”

Laís Ribeiro, aluna do curso Técnico de 
Energias Renováveis
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“O meu estágio foi realizado na “Japonês-é”, uma 
empresa de climatização. Para realizar a PAP, escolhi 
o tema “Gestão:  Orçamentos e Apoio Técnico” pois 
durante o estágio tive responsabilidades administrativas 
e de gestão. Aprendi a tratar da coordenação da empresa 
e, mais perto do final do estágio, fiquei responsável pela 
organização e gestão dessa área, desde funcionários, 
atendimento ao cliente (para saber se estava satisfeito 
com os serviços prestados da empresa) até à área da 
contabilidade. Adquiri muitos conhecimentos ao nível 
de administração contabilística e até mesmo a minha 
autoconfiança saiu reforçada pois atendi muitos clientes 
em situações variadas, relacionadas com reclamações, 
dúvidas e outras. Não tive muitas dificuldades e, quando 
as houve, pude contar com profissionais disponíveis 
para ajudar. Na contabilidade, aprendi o tratamento 
a dar aos vários tipos de faturas que eram separadas 
e encaminhadas para destinos diferentes. Estou certa 
que o meu futuro profissional saiu reforçado pois pude 
amadurecer e sentir-me segura para assumir funções de 
responsabilidade. Na escola é impossível aprender tudo e 
o estágio dá-nos esse complemento.”

Filipe Sequeira e Gustavo António, alunos 
do curso de Técnico de Mecatrónica

“Na apresentação da nossa PAP apresentámos 
um projeto que consistiu no desenvolvimento de um 
pivô de rega de culturas, em meia-lua. Aliámos o gosto 
pela agricultura à paixão pela mecânica, eletrónica 
e eletricidade. Este projeto dá resposta a várias 
especificidades: os aspersores são reguláveis e permitem 
poupança de água e o seu reaproveitamento. Economiza-
se e poupa-se o ambiente. O projeto foi desenvolvido 

durante cerca de 6 meses mas se tivéssemos mais tempo 
gostávamos de instalar sensores de humidade para 
promover ainda mais a poupança de água. Por exemplo, 
se o terreno já tivesse humidade suficiente e tivéssemos 
essa informação no sistema, o mesmo não seria acionado. 
A  nossa maior dificuldade no desenvolvimento das 
PAP foi sobretudo ao nível do material. Aproveitámos 
algum que já tínhamos, pois de outra forma seria muito 

dispendioso.”

André Monteiro, aluno do curso de Técnico 
de Mecatrónica

“A minha PAP consistiu na execução de uma máquina 
para ensacar açúcar. Quando estava a desenvolver 
o projeto, o meu objetivo era trabalhar três áreas 
distintas do nosso curso: a mecânica, a automação e 
a pneumática. Foi isso que fiz neste projeto. Embora 
reconheça que o meu projeto não é propriamente 
uma inovação para a indústria, penso que o seu ponto 
forte é a junção de várias áreas do curso, o que o torna 
completo. Se tivesse mais tempo, melhoraria o sistema 
de embalamento. Em vez de ser em plástico, gostava 
de poder empacotar como na indústria dos pacotes de 
açúcar. Assim ficaria mais perfeito. Transmitiram-nos 
que fazer bem feito é difícil e requer esforço, mas que 
no fim vale a pena. Os equipamentos, na parte oficinal, 
foram imprescindíveis e sem eles teria sido complicado 
aprender o que aprendemos. As aulas práticas são muito 
importantes. Nos estágios, por exemplo, tínhamos que 
trabalhar com tornos e fresadoras e, não foi preciso 
ninguém para me ensinar a trabalhar com aquelas 
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ferramentas, pois já tínhamos as bases fundamentais 
adquiridas na escola.”

317: podia até ser um nome de código, mas não é
Este foi o número da turma em que o André, o 

Filipe e o Gustavo marcaram a sua passagem pela EPGE 
do Entroncamento. A turma em que aprenderam e 
cresceram para depois seguirem para outra fase das suas 
vidas.                                                                                                                            

O Gustavo e o Filipe estagiaram na “Renova”, onde 
acompanharam o trabalho dos técnicos, na área da 
manutenção mas em linhas de produção diferentes. O 
André estagiou na JJM Esperança, Lda., uma empresa 
que atua no mercado da construção metalomecânica. De 
acordo com o André, o seu estágio teve dois momentos 
muito importantes: a passagem pela sala de desenho 
com projeção e a produção de peças, trabalho nas fresas e 
tornos, pós-projeção e programação. O André distinguiu-
se como sendo um dos melhores alunos da escola em 
2012/13 e terminou o curso com média de 17 valores.

Mas o que faz de um aluno, um bom aluno e um dos 
melhores da escola? De acordo com o André “o segredo 
passa, sobretudo, por estar sempre presente nas aulas”.

O que diz o professor Carlos 
Gaio, coordenador do Curso 
Profissional de Técnico de 
Mecatrónica

“Fui aluno da EPGE onde fiz o Curso Profissional de 
Técnico de Informática Fundamental e mais tarde  fiz  
uma Licenciatura em Engenharia Mecatrónica. Agora, 
sou docente na escola, desde 2002. O curso de que 
sou responsável é a junção de várias áreas, desde a 

manutenção, à instalação e à projeção de equipamentos 
e máquinas. 

Os nossos alunos fazem estágios em vários locais, 
desde fábricas, manutenções e empresas de alarmes. 
Isto também justifica as ofertas de emprego na área, 
apesar da crise. Hoje em dia, as máquinas englobam 
um pouco de tudo, desde Serralharia a Programação, 
Desenho de Peças, entre outras áreas. Este curso 
permite desempenhar as funções de 5 técnicos, na 
manutenção de uma máquina. Há estagiários que 
foram imediatamente convidados, após o estágio, para 
ficar a trabalhar nas fábricas. Para além disso, a mão-de-
obra qualificada é o que diferencia estes jovens alunos 
e futuros profissionais. Não basta saber o que é um 
torno ou uma fresadora, é preciso e é fundamental saber 
trabalhar com estes equipamentos. É sobretudo isto que 
diferencia estes profissionais e que os torna especiais. As 
pessoas que nos visitam por vezes ficam impressionadas 
com os trabalhos dos alunos desta área porque se trata 
de um trabalho que tem uma tradução material e uma 

visibilidade que vai para além do papel e da caneta.”                             

O que dizem as empresas

 Horto do Campo Grande

O  “Horto  do Campo Grande”, é uma das maiores 
empresas de jardinagem do País. Iniciou a sua atividade 
em 1979 e realiza serviços em espaços verdes de interior 
ou exterior independentemente das suas áreas e 
especificações.

“Colaboramos com a EPGE na integração de jovens 
no desenvolvimento das suas competências profissionais, 
na área de formação de Higiene e Segurança no Trabalho. 
Perante um mercado cada vez mais concorrencial, sentiu-
-se a necessidade de implementar um Sistema de Gestão 
Integrado, que marcasse a diferença relativamente 
aos seus concorrentes. Para além de valorizarmos os 
princípios deste sistema, com a Certificação pretendemos 
também obter benefícios a nível de organização interna, 
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redução de custos e otimização dos recursos. O estágio 
estimula a tomada de decisão dos jovens e é, sem dúvida, 
um dos pontos relevantes da formação em Contexto 
Real de Trabalho. A PAP é um projeto que “abraçam” 
contribuindo para o desenvolvimento do espírito 
crítico e para um sentido de responsabilidade pessoal e 
profissional. Sendo uma prova com apresentação pública 
contribui para a construção do perfil dos futuros técnicos. 
Os futuros técnicos têm oportunidade de demonstrar 
as suas competências profissionais e validar os 
conhecimentos transdisciplinares e estes devem ir 
sempre de encontro aos temas e problemas que o 
jovem considera pertinentes e que estão intimamente 
ligados ao curso, sendo uma importante mais-valia. A 
PAP abre as portas ao Saber mas sobretudo ao Saber-
Fazer.”

Partner Solutions

A “Partner Solutions” é uma empresa que desenvolve 
projetos de elevada qualidade e inovação em tecnologias 
de informação.

“A PAP é muito importante na formação do aluno 
e uma oportunidade de colocar em prática o que foi 
aprendido. O aluno poderá analisar e implementar um 
projeto de software, aplicando os seus conhecimentos, 
fazendo opções e, simultaneamente, permitindo ter uma  
experiência da realidade profissional, que o prepara para 
o mercado de trabalho.”

Tempo Aventura

“Tempo Aventura” é uma empresa de  campo de 
férias com larga experiência e tradição na realização 
de campos de férias. A sólida qualidade, a inovação e 
evolução é o carimbo de reconhecimento do trabalho de 
“Tempo de Aventura”. Crianças e jovens já visitaram estes 

campos de férias, partindo para diferentes, inesquecíveis 
e fantásticas experiências.

“Durante o estágio, a Catarina foi uma estagiária 
responsável na execução das tarefas desempenhadas. 
Mostrou talento no desenvolvimento das atividades 
lúdicas e trabalhou sempre em cooperação com a toda a 
equipa. Foi permeável a novas ideias, a novos conceitos, 
a novas aprendizagens. Demonstrou ser aplicada levando 
até ao fim, com muita determinação, os objetivos que lhe 
foram delineados pela empresa. O estágio aumentou 
as suas capacidades como Animadora e permitiu-lhe 
adquirir um conjunto de novas ferramentas que a 
prepararam como profissional na área.”

JJM Esperança

Sediada  em Tomar e fundada em 1918, a JJM 
Esperança, Lda é uma empresa relevante no setor do 
fabrico e reparação de equipamentos metálicos. Fabrica 
e monta implementos em construção soldada para os 
setores da construção civil e obras públicas, indústria 
extrativa, movimentação de madeiras, mobilização de 
solos e movimentação de cargas (máquinas industriais), 
agricultura, floresta, material rodoviário e ambiente.

José Esperança,  um dos sócios-gerentes é um homem 
dedicado a esta empresa, fundada pelo seu avô e que 
tem aliada à memória a visão de futuro: “à semelhança 
de muitas outras empresas neste e noutros mercados, 
as dificuldades macroeconómicas sentidas em Portugal, 
levaram a que o esforço em procurar novos mercados 
se intensificasse nos últimos anos, obrigando a empresa 
a aperfeiçoar os seus processos internos, prestando um 
serviço cada vez mais fiável e com um elevado grau de 
qualidade aos seus clientes.”

O André, tendo sido um aluno estagiário que provou 
estar realmente interessado em atingir os objetivos 
do curso, contrivuiu para ajudar a JJM Esperança, Lda. 
a melhorar os seus resultados, mostrando um espírito 
altamente profissional, procurando sempre evoluir 
e aprender a cada dia de trabalho. O seu espírito de 
equipa foi um dos fatores fundamentais durante o 
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processo de integração, criando sinergias de trabalho 
bastante positivas com os restantes elementos dos vários 
departamentos por onde passou. “Estou certo de que 
mantendo o seu espírito dedicado e todo o empenho 
que demonstra em tudo aquilo que desenvolve, terá um 
futuro bastante interessante nesta área”, remata José 
Esperança.

Quanto às competências profissionais e técnicas 
demonstradas pelo  André, afirmou: “a sua curiosidade 
natural e a grande vontade de aprender são as 
caraterísticas que o levaram a alcançar os resultados 
obtidos. Estes dois soft skills espelham-se na perfeição 
em todas as suas competências de cariz mais técnico, 
reduzindo bastante a sua margem de erro, otimizando 
simultaneamente o aproveitamento do tempo que 
dedica às suas atividades profissionais.”

Para José Esperança, o Ensino Profissional é uma 
mais-valia para os jovens nos dias de hoje: “tendo em 
consideração o contexto macroeconómico do nosso 
país, é fundamental que os jovens compreendam que 
só com um forte empenho e dedicação conseguirão 
realizar-se profissionalmente. O Ensino Profissional é 
uma extraordinária oportunidade para desenvolver 
as técnicas e os conhecimentos essenciais para que 
consigam ser os melhores profissionais de amanhã, 
contribuindo de forma direta para a evolução da 
sociedade como um todo. Numa perspetiva um pouco 
mais micro, é uma ótima oportunidade para as empresas 
melhorarem a qualificação da sua mão-de-obra, podendo 
apostar em jovens motivados e com formações específicas 

para atividades de cariz mais técnico.”
José Esperança considera que «as empresas só têm 

a ganhar com o acolhimento de jovens estagiários pois 
a maioria apresentam-se altamente motivados, são 
dedicados e desejam alcançar os melhores resultados. 
Este “sangue novo”, aliado à introdução de novas 
metodologias de trabalho que os estudantes imprimem, 
vem beneficiar as instituições. Na nossa empresa 
têm-se vindo a acolher, nos últimos anos, estudantes 
e recém-formados em programas de estágio  por 
consideramos que, para lá de melhorarmos os nossos 
próprios resultados, conseguimos ajudar estes jovens 
a ter uma primeira experiência no mundo profissional.» 
Acrescenta ainda que “neste protocolo com a EPGE, o 
principal objetivo é que ambas as instituições beneficiem, 
apostando na formação de jovens e na sua inclusão no 
mercado de trabalho. Esperamos que esta parceria se 
prolongue no futuro, pois é fundamental para as empresas 
portuguesas, que querem ter sucesso nos mercados 
nacional e internacional, que exista uma aposta constante 
em mão de obra qualificada que lhes permita um elevado 
nível de competitividade.” E colmata: “das experiências 
que tivemos até ao momento, os estudantes da EPGE 
demonstraram um forte empenho e dedicação, e desta 
forma, estou certo que esta colaboração continuará e 
que iremos acolher mais estudantes da vossa escola.” 
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João Ribeiro, Técnico de Energias Renováveis, Amadora (Sede) 
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José Esperança, JJM Esperança Lda
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A génese da conceção do presente projeto prende-se 
com a manutenção de uma já longa e estreita cooperação 
entre a Escola Profissional Gustave Eiffel da Amadora (cen-
tro) e a Junta de Freguesia da Venteira. Ao longo de anos, 
temos participado conjuntamente em alguns projetos, tais 
como a dinamização de eventos, elaboração de cartazes de 
informação e sensibilização da população, atividades de ani-
mação de rua para a população maior, entre outros.

Na reunião da Comissão Social de Freguesia da Ven-
teira com os diversos parceiros, onde se inclui a EPGE, foram 
partilhadas as necessidades e mais-valias de cada  institui-
ção, procurando encontrar uma forma de entreajuda esta-
belecida a partir do contributo dos presentes. Identificou-
-se, então, o interesse, por parte dos membros da União de 
Reformados e Pensionistas da Amadora (URPIA) em adqui-
rir competências básicas no domínio da informática, parti-
cularmente no uso do computador e no acesso à internet.

Desta forma nasceu este projeto que, desenvolvido 
por alunos do grupo de voluntariado para a população 
maior da Amadora, visava sobretudo proporcionar ativi-
dade intelectual, que é essencial para manter uma certa 
qualidade de vida. Durante a formação estes formandos 
adquiriram novas competências que promovem um enve-
lhecimento ativo e dinâmico. Também os alunos tiveram 
oportunidade de vivenciar uma nova experiência prática, 
promovendo valores de cidadania ativa, autoestima, res-

peito intergeracional e enriquecimento pessoal através da 
partilha de experiências e conhecimentos.

De acordo com o Recenseamento Geral da População e 
Habitação de 2001, verificou-se que 14% da população da 
Amadora está acima dos 65 anos e que, num período de dez 
anos houve um aumento significativo (55%) deste grupo 
etário. Particularmente na freguesia da Venteira, onde se 
insere a nossa escola, concentra-se o maior grupo percen-
tual de idosos (21% dos habitantes da freguesia).

Tornou-se, portanto, evidente e inequívoca a importân-
cia de desenvolver uma atividade que constitui um contri-
buto social de peso nesta zona.

Projeto Continuar Online
Alunos promovem ações de informática para a população maior
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Ao analisar o impacto da promoção deste projeto, 
sobressaíram vários  aspetos vantajosos: a prevenção do 
sedentarismo e da solidão, o estímulo da atividade intelec-
tual, o acesso a novos recursos de sociabilização, a promo-
ção da autoestima e do contacto intergeracional. 

Assim, o grupo de voluntariado, orientado por uma pro-
fessora, iniciou o projeto aplicando um inquérito que per-
mitiu caraterizar os participantes, particularmente no que 
diz respeito aos conhecimentos na área da informática. A 
partir dos resultados, foi possível  delinear e ajustar as ses-
sões de trabalho.

O projeto Continuar Online decorreu numa sala da es-
cola, equipada com computadores, material de informática 
periférico e ligação à internet, em sessões de duas horas, 
apesar de haver flexibilidade horária de acordo com a pre-
disposição e vontade manifestadas pelos participantes. Aos  
“jovens formadores” pela promoção do sentido de res-
ponsabilidade e espírito de sacrifício, impôs-se que cum-
prissem os horários e tivessem sensibilidade e respeito 
perante as cara- cterísticas particulares dos formandos tais 
como o ritmo de aprendizagem, a capacidade de com-
preensão e apreensão, as diferenças de interesses, entre 
outros. Para além disso, contribuiu também para se sen-
tirem estimulados, valorizados e capazes de fazer novas 
aprendizagens.

O projeto Continuar Online desenvolveu-se em 6 ses-
sões. A sessão inicial contou com a apresentação dos par-
ticipantes e organizadores, onde se falou do projeto e das 
expetativas de ambas as partes. Ao longo das sessões rea-
lizaram-se várias atividades, tais como: visionamento de 
reportagens, lanches de confraternização, sessões fotográ-
ficas, esclarecimentos sobre o equipamento informático e 
as suas funcionalidades; exploração da internet através de 

temas de predileção de cada um, bem como a criação de 
correio eletrónico pessoal para cada um dos participantes 
e de uma página “Grupo Continuar Online” na rede social 
facebook, explorada também para aprenderem a fazer o 
upload das fotografias registadas nas sessões e criar redes 
de contato com amigos e familiares. Para além disso, promo-
veu-se a discussão e partilha de opiniões sobre as a várias 
sessões e por fim, a avaliação, com a entrega de diplomas 
de participação. 

Todas as semanas decorreram reuniões de avaliação 
das sessões entre os jovens do grupo de voluntariado e a 
professora orientadora com intuito de se analisar a sessão 
anterior e, eventualmente, redefinir o plano de ação para 
a sessão seguinte.

No final  do projeto aplicou-se um novo inquérito de 
forma a ser comparado com o inquérito inicial, e poder afe-
rir as implicações da iniciativa na vida de cada um dos par-
ticipantes e percecionar a viabilidade futura do projeto e a 
pertinência da sua aplicação em anos futuros. 
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A nossa missão, enquanto Escola Profissional Gus-
tave Eiffel, é educar  e formar técnicos profissionais dinâ-
micos, competentes e inovadores para a inserção na vida 
ativa atendendo às prioridades e estratégicas de desenvol-
vimento local e regional. Os alunos do ensino profissional 
para além das áreas científica e cultural, aprendem uma pro-
fissão e ficam preparados para iniciar a sua vida profissional 
como técnicos intermédios. 

O Guia do Aluno do Ensino Profissional é uma com-
pilação de normas e princípios que orientam e regem os 
alunos do ensino profissional da nossa escola. Os discen-
tes ficam a conhecer as regras pelas quais têm que se nor-
tear enquanto estudantes deste estabelecimento de ensino. 
São diversas as orientações e diretrizes que se encontram 
mencionadas, todas elas relacionadas com aspetos distin-
tos da vida escolar.

O Guia do Aluno do Ensino Profissional apresenta 
os seguintes itens: Regimes de Acesso, de Assiduidade 
e de Avaliação, Medidas Disciplinares, Regulamentos do 
Projeto Tecnológico, da Prova de Aptidão Profissional, 
do Estágio e das Visitas de Estudo. O Mérito Escolar e o 
Quadro de Valor que se destinam a premiar e distinguir 
os alunos com atitudes exemplares, também fazem parte 
deste Guia assim como as Normas para elaboração de tra-
balhos escritos.

Os professores, os coordenadores de curso e os orien-
tadores educativos de turma, sendo os principais respon-
sáveis pela condução do processo de ensino, encontram 
neste Guia um apoio relevante para a sua atividade pro-
fissional diária. 

Considerando que o relacionamento dos pais/encar-
regados de educação com a escola é fundamental para o 
sucesso educativo, e ainda que estes são os principais res-
ponsáveis pela educação e pelo desenvolvimento físico, 
intelectual e cívico dos seus filhos/educandos, destacamos 
no Guia os deveres que lhes são inerentes. Por outro lado, 
não será demais relembrar que os pais têm o dever de pro-
mover a assiduidade e a pontualidade dos seus educandos.                                        

O compromisso de aceitação e cumprimento destas 
regras por parte dos alunos e dos encarregados de educa-
ção são essenciais e obrigatórios para  a admissão dos alunos 
na nossa escola. As escolas profissionais, sendo uma porta 
de entrada para o ingresso no mundo do trabalho, têm de 
exigir empenho, disciplina, esforço e rigor aos seus alunos. 

O Guia do Aluno do Ensino Profissional, que foi entre-
gue a todos os alunos e professores, pretende ser mais um 
contributo para o sucesso escolar, pessoal e profissional 
dos nossos alunos.

De realçar que, para a execução do Guia, tivemos em 
consideração o Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado 
pela lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 

Guia do Aluno
Normas e princípios que orientam os alunos da nossa escola

“O Guia do Aluno é importante para o aluno esclare-
cer as suas dúvidas”.

“É um caderno pequeno onde existe tudo o que pre-
cisamos de saber sobre o ensino profissional e ainda tem 
uma característica muito boa: traz uma pequena agenda 
onde podemos apontar as datas dos testes. O Guia deve 
estar todos os dias nas nossas mochilas.”

“O Guia do Aluno é um instrumento bastante útil e 
prático, pois contém todas as normas que os alunos têm 
que conhecer. E não há desculpa para não trazer o Guia 
do Aluno todos os dias: é pequeno e bastante leve.”
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Conferência: Ensino Profissional, 
caminho para o conhecimento e 
empregabilidade 

A conferência “Ensino Profissional, Caminho para o 
Conhecimento e Empregabilidade”, promovida pela Escola 
Profissional Gustave Eiffel (EPGE) decorreu nos Recreios da 
Amadora, no dia 18 de abril e teve como moderador Rui 
Marques, diretor geral da Forum Estudante.

A abrir a conferência, um grupo de alunos, interpretou 
de modo gestual, o poema, de José Régio, Cântico Negro. 
De seguida, Pedro Rodrigues, diretor pedagógico da 
EPGE, falou sobre alguns aspetos da sua visão da escola 
e da importância do ensino profissional. Realçou como 
essencial “formar pessoas para o saber fazer, saber 
estar e saber ser”. Também destacou aspetos técnicos 
e a sua responsabilidade, bem como a forte ligação 
com o mercado de trabalho através dos estágios e dos 
projetos que os alunos desenvolvem para consolidar 
as aprendizagens.

Abordagem à metodologia de trabalho 
de projeto 

O primeiro painel, começou com Ana Prata, professora 
e coordenadora do curso profissional  de Animador 
Sociocultural, que explicou o Projeto Tecnológico (PT) 
como exemplo da aplicação da metodologia do trabalho 
de projeto e destacou-o como uma oportunidade para os 
alunos se aproximarem do mundo do trabalho e adquirirem 
novas competências. 

Pedro Figueiredo, aluno do curso profissional de 
Técnico de Multimédia na EPGE, mostrou à audiência o 
PT que desenvolveu, uma moradia em 2D/3D. Fernando 
Poça, diretor comercial da FAS – Sistemas de Informação, 
referiu a importância e o interesse deste tipo de projetos 

Realçar a importância da metodologia de trabalho de projeto nos 
cursos profissionais
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para a entrada no mercado de trabalho. Paulo Gonçalves, 
coordenador do curso profissional de Técnico de Multimédia, 
elucidou sobre o que é a Prova de Aptidão Profissional 
e de como ela desenvolvida na EPGE.  Rafael Pato, aluno 
diplomado pela EPGE com o Curso Profissional de Técnico  
de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, 
apresentou a sua PAP, o SPOTMB, uma aplicação para o 
sistema operativo Android que dá várias informações 
importantes, tais como onde se localiza a caixa multibanco 
mais próxima do local em que nos encontramos, se tem 
dinheiro, se fornece talões. Este projeto, de natureza 
empresarial, encontra-se hoje disponível no mercado.

A escola e o mundo do trabalho

No segundo painel, Jorge Pires, coordenador do Curso 
Profissional de Gestão de  Equipamentos Informáticos 
destacou a ligação próxima que a EPGE tem com as 
empresas de modo a permitir estar sempre a par das suas 
necessidades. Mafalda Melo em representação da SIEMENS, 
salientou que os estágios não servem para satisfazer 
apenas uma necessidade da empresa, servem antes para 
enriquecer o aluno enquanto profissional. David Medeiros, 
diplomado pela EPGE com o curso profissional de Técnico 
de Gestão, a trabalhar atualmente na SIEMENS, referiu como 
fundamental, desenvolver uma boa relação com quem se 
trabalha. “Há um choque inicial pois quando chegamos 
não conhecemos ninguém, mas não podemos ter medo 

e devemos ir à procura do desconhecido; a exigência dá 
frutos e se queremos mostrar e fazer o nosso melhor, isso 
requer esforço.”

Ricardo Gaspar, diplomado da EPGE e que atualmente 
está a frequentar a licenciatura de Engenharia Informática 
na Universidade Nova de Lisboa, falou da sua adaptação 
ao ensino superior, dizendo que foi muito facilitada pelas 
competências adquiridas na EPGE e realçou ainda a 
grande oportunidade que a EPGE lhe proporcionou ao 
estagiar na Microsoft Portugal, salientando a facilidade 
de relacionamento que a empresa lhe proporcionou e que 
foi determinante para o desenvolvimento do trabalho.

A relação escola/comunidade - contributo  
para o saber estar e o saber ser

No terceiro painel referiu-se a importância que a EPGE dá 
à educação para a cidadania dotando os alunos com todos 
os soft skills necessários à sua  formação integral. Através 
de ações de voluntariado, palestras, ações de formação e 
atividades diversas desenvolve-se em cada uma das escolas 
o “saber estar” e o “saber ser”.

Neste âmbito, Paula Rodrigues, diretora  do polo da 
Amadora (centro) e Ana Albuquerque diretora do polo da 
Amadora (sede), destacaram a importância de fomentar 
a participação cívica dos alunos junto da comunidade 
com ações diversas e o contacto com outras realidades. 
Valorizaram também o interesse das parcerias que têm 
vindo a ser desenvolvidas com várias instituições. 
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Traduzir com a Universidade Católica 
Portuguesa

A Escola Profissional  Gustave Eiffel da Amadora (cen-
tro) foi representada numa prova de tradução, que decorreu 
no dia 28 de janeiro, pelos alunos Hugo Guilherme Ferreira 
Barata e Leandro André Teixeira Oliveira, do Curso Profis-
sional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 
Informáticos. 

A  atividade decorreu sob a orientação da professora 
Helena Almeida, docente da disciplina de Inglês. A prova do 
“Prémio Traduzir 2013” promovido pela Universidade Cató-
lica Portuguesa- Faculdade de Ciências Humanas consistiu 
numa tradução de um texto de Inglês para Português.

INMULTIMÉDIA’13

     O evento InMultimédia 13, promovido no âmbito 
dos Dias da Multimédia, realizou-se em torno da temática 
Experiências e teve lugar nos dias 13 e 14 de março, no 
polo de Arruda dos Vinhos.

Esta iniciativa compreendeu um programa diversificado 
que incluiu workshops, palestras, exposições de trabalhos, 
e oficinas de trabalho e foi organizada por docentes e alu-
nos do Curso Profissional Técnico de Multimédia. A dinâ-

mica 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 abri-
ram-se horizontes e áreas de interesse, no âmbito da Multi-
média, constituindo ainda o tema principal da Prova de Apti-
dão 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 Multimé-
dia do Edifício da Agrocamprest.

Eletroclínica

O projeto educativo, Eletroclínica, criado há cerca de um 
ano e impulsionado pelo professor João Santos e pelos alu-
nos das turmas 298 e 299 dos 3ºs anos do Curso Profissional 
Profissional Técnico de Gestão  de Equipamentos Informáti-
cos, do polo da Amadora (sede), tem desde o inicio contri-
buído para a reparação de equipamento informático. 

Este projeto,que tem como principal objetivo a con-
solidação dos conhecimentos e competências adquiridos 
pelos alunos durante o processo de ensino - aprendizagem, 
foi alargado ao arranjo de pequenos eletrodomésticos. O 
material a ser diagnosticado e reparado, pode ser entre-
gue no Centro de Recursos Ferreira Cardoso, na primeira 
segunda e  terça-feira de cada mês.  Importa destacar o 
contributo do aluno Pedro Figueiredo, aluno da turma 297 
do Curso Profissional de Técnico de Mulimédia, que elabo-
rou o logótipo deste projeto.
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Jogos da Matemática

No âmbito da disciplina de Matemática e no módulo 
de Jogos Matemáticos, as turmas 378 e 379, do 1.º ano do 
polo de Queluz, do Curso Profissional de Animador Socio-
cultural e  Técnico de Apoio à Infância respectivamente, ela-
boraram diversos jogos matemáticos para uma exposição 
que decorrerá durante na segunda semana do mês de Maio. 

Tivemos também a colaboração da turma de Aprendi-
zagem, do Curso Programador Informático, que no decorrer 
do módulo de estatística e probabilidades, modelos mate-
máticos que facilitam a compreensão dos conteúdos pro-
gramáticos abordados.” Esta atividade que decorreu durante 
o mês de abril, teve o contributo da professora Rute Gon-
çalves que também orientou na elaboração dos cartazes.

Canguru Matemático sem Fronteiras 2013

O Canguru Matemático Sem Fronteiras envolve 47 paí-
ses e mais de cinco milhões de alunos em todo o mundo. 
Tem por objetivo promover a Matemática junto dos estu-
dantes, fazendo-os entender o interesse e o valor desta dis-
ciplina, tornando-a divertida e acessível a todos! 

Em Portugal, este concurso é organizado pelo Depar-
tamento de Matemática da Universidade de Coimbra, com 
o apoio da Sociedade Portuguesa de Matemática e a par-
ticipação de mais de 90 mil estudantes, de 1260 escolas. 

O concurso Canguru Matemático sem Fronteiras 2013, 
na categoria júnior, realizou-se no dia 12 de abril, às 11H30, 
no polo da Amadora (centro), com a participação de 45 alu-
nos. Os resultados serão publicados no dia 10 de maio. 

Projeto Empresa

O projeto Empresa, que pretende desenvolver o gosto 
pelo empreendorismo, já tem em curso diversas atividades 
e os primeiros resultados são visíveis através dos trabalhos 
Xaidem e Desanyma que podem ser consultados em https://
www.facebook.com/Xaidem e https://www.facebook.com/
Desanyma.

Algumas das empresas que fazem parte deste projeto têm 
em curso várias solicitações e trabalhos e aguardamos com 
expetativa a evolução deste projeto, pois consideramos que o 
empreendedorismo poderá ser, no futuro, a chave para o êxito 
profissional de alguns dos nossos alunos do polo da Amadora 
(sede).

No Projeto Empresa, os nomes e área de atividade que estão 
a concurso são: SAVE - Criação de um equipamento portátil de 
carregamento de telemóveis, incentivando o uso de energias 
renováveis; XAIDEM- Vídeo Produtora para conteúdos da 
WEB; DESANYMA- Criação de objetos personalizáveis para um 
público-alvo jovem; MAGIK- Criação de um jogo de mesa.  
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Inauguração de modelo da Torre Eiffel

Os formandos do Curso EFA de Condução de Obra 
(turma 37013) do Entroncamento apresentaram-se a júri 
em dezembro de 2012. Foi o culminar de um percurso que 
durou cerca de dois anos e realizado em horário pós-laboral. 

Após as apresentações dos projetos finais, inaugurou-
-se o modelo da Torre Eiffel.

Este projeto realizado sob a orientação dos formado-
res Nuno Marques e Eduardo Duarte, teve como objetivo 
aplicar os conhecimentos de alguns módulos da compo-
nente técnica. 

Os  alunos empenharam-se no modelo de projeto e par-
ticiparam ativamente nas diversas etapas desde a prepara-
ção e dimensionamento da cofragem até ao betão e arma-
duras em ferro. Durante o processo construtivo inerente à 
execução do modelo, os alunos familiarizaram-se com diver-
sos ensaios do betão aplicado: ensaio de plasticidade e resis-
tência. As equipas formativas e de coordenação científica e 
pedagógica deram um forte estímulo ao desenvolvimento 
de todo o processo bem como a empresa SPR Esperança 
que apoiou todo o processo.

Reciclagem de Computadores

No polo de Queluz, os alunos da turma 35118, do Curso 
de Educação e Formação de Instalação e Reparação de Com-
putadores, tipo 3, no âmbito das disciplinas de Diagnóstico 
e Reparação de Avarias nos Equipamentos informáticos e 
Planeamento e Execução da Manutenção de Equipamentos 
Informáticos desenvolveram um inovador projeto de reci-
clagem de computadores.

Este projeto teve como motivação a instalação dos com-
ponentes básicos de um computador (motherboard, proces-
sador, disco e leitor de cd’s) numa estrutura diferente das 
típicas caixas de computador. Os alunos fizeram o estudo 
de como adaptar os componentes à estrutura escolhida, 
procurando as melhores soluções. 

No final da montagem, todos os computadores foram 
instalados e configurados pelos alunos, de modo a ficarem 
perfeitamente operacionais. Cada grupo teve liberdade para 
escolher o sistema operativo. Foram usadas versões do Win-
dows XP, Windows 7 e também uma versão de Linux. Os 
componentes de material informático que já não  tem uti-
lidade, transformam-se em equipamentos diversos e com 
novas funções, como por exemplo um aquário, um armá-
rio, uma cadeira, entre outros.

Este projeto foi desenvolvido com a orientação do pro-
fessor Bruno Capelo e com a colaboração do professor Edu-
ardo Passos. 

Acreditamos ter contribuído para estimular o trabalho 
em grupo e a assemblagem de computadores, promovendo 
a criatividade e as capacidades técnicas adquiridas. 
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Participação no concurso Saber 
Porquê

       Saber Porquê é um concurso do programa O Mundo 
na Escola  da responsabilidade do Ministério da Educação 
e Cultura. Dirige-se aos alunos e tem como finalidade a 
divulgação das ciências em suporte audiovisual. As per-
guntas, apresentadas mensalmente, pretendem despertar 
a curiosidade e a imaginação dos estudantes, obrigando-
-os a um esforço colaborativo de pesquisa, de criatividade 
e de inovação.

Os alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico de 
Construção Civil, turma 310, do polo do Lumiar, Lisboa aceita-
ram o desafio e têm vindo a participar neste concurso. Com a 
participação e respondendo às questões formuladas, os vídeos 
têm vindo a ser selecionados para a fase final.

O que têm em comum as corujas e o GPS? e Quanto 
mede a espada de um jedi? foram as perguntas de outubro 
e novembro, respetivamente. 

Misturar todas as cores dá branco ou dá preto? foi a per-
gunta de dezembro. No mês de janeiro a pergunta foi Qual 
a relação entre 2,3,5,7…, um segredo e a internet?

Com a questão do mês de fevereiro Porque é que os vai-
véns espaciais não andam a gasolina?, o grupo voltou a ser 
selecionado para a fase final. 

Foi proposto aos alunos do Curso Profissional de Téc-
nico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publi-
cidade que elaborassem um cartaz publicitário por forma a 
promover o e divulgar o 9.º Campeonato Nacional de Jogos 
Matemáticos.

Sob a orientação dos professores Rui Januário e Tânia 
Reis vários cartazes foram apresentados pelos alunos. O 
cartaz vencedor foi afixado na escola, em lugar de desta-
que, para que todos ficassem a saber da realização daquele 
campeonato.  

O 9.º Campeonato  Nacional de Jogos Matemáticos rea-
lizou-se em Évora, no dia 1 de março. O polo do Lumiar, Lis-
boa participou pelo 4.º ano consecutivo e os alunos Denis 
Stungari, José Davide e Diogo Ferreira ficaram em 2.º, 4.º e 
9.º lugar no apuramento de fases.

9.º Campeonato Nacional de Jogos 

A pergunta do mês de março  “Onde está a capicua de 
Hyden?” foi igualmente apurada. Neste momento, o grupo 
que respondeu à pergunta do mês de abril “É mais fácil 
ouvir o Sol ou peixes a falar?” aguarda o resultado. 

Os videos de todas as participações podem ser vistos em 
www.gustaveeiffel.pt  
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Concurso de Fotografia

Decorreu no polo de Queluz um concurso de fotografia, 
a preto e branco cujo tema era livre. 

O objetivo desta atividade foi explorar a criatividade dos 
alunos e toda a comunidade educativa, divulgar os conteúdos 
fulcrais de cada curso, motivar para a participação dos alunos 
na vida escolar, explorar a criatividade da comunidade edu-
cativa bem como, sensibilizá-los para o Dia do Fotógrafo que 
se celebra em janeiro.

 Propôs-se aos alunos de cada turma entregarem uma ou 
mais fotografias, para posteriormente serem expostas e avalia-
das por vários elementos da escola. Ricardo Pauleta, aluno do 
1º ano do Curso de Programador de Informática, do Sistema 
Aprendizagem (turma EAH) ganhou o concurso de fotografia 
a preto e branco, que decorreu no mês de fevereiro, com a 
fotografia em destaque. O aluno, enquanto vencedor indivi-
dual, ganhou um vale da Fnac. Parabéns ao aluno vencedor!

Ponto d’aprendizagem - encontro de 
turmas

No dia 15 de fevereiro, decorreu o 1.º Encontro de Turmas 
de Aprendizagem, organizado na sede da Cooptécnica Gus-
tave Eiffel e que se realizou no âmbito do módulo “O homem 
e o ambiente” do Domínio de Formação Mundo Atual. 

Nesta iniciativa decorreram várias dinâmicas facilitado-
ras do conhecimento e do convívio entre os formandos. O 
encontro começou com um almoço a que se seguiram ati-
vidades de apresentação e um peddy paper sobre o tema 
do módulo, o que permitiu a circulação por todos os espa-
ços da Cooptécnica Gustave Eiffel. 

Para finalizar houve uma prova de futebol. Estiveram pre-
sentes os formandos do Lumiar, Amadora(sede), Arruda dos 

Vinhos, Entroncamento e do Externato Alexandre Herculano. 

Martifer oferece 400 células 
fotovoltaicas e fita de estanho

A Martifer ofereceu  ao polo do Entroncamento 400 
células fotovoltaicas e fita de estanho para ligação das célu-
las. Com este material, os alunos do 2º ano do Curso de 
Técnico/a de Energias Renováveis (turma 345) construirão 
módulos fotovoltaicos que poderão ser aplicados na ilumi-
nação de locais específicos do Campus Escolar.

 Com este material, os alunos também aplicarão peque-
nos conjuntos de células  fotovoltaicas no desenvolvimento 
dos seus Projetos Tecnológicos. A nossa escola presta o agra-
decimento público à Martifer pela gentileza da oferta.

Comemoração do Dia Mundial do 
Consumidor 

Para comemorar este dia, realizou-se na Amadora (cen-
tro), no dia 15 de março, um peddy paper com o apoio da 
DecoJovem. 

Nesta atividade, que previa a procura de informação 
por diversos espaços da escola, os alunos aplicaram os seus 
conhecimentos sobre os Direitos e Deveres do Consumi-
dor, respondendo ao dinâmico questionário da DecoJovem.

Participaram os alunos dos Cursos Profissionais de Téc-
nico de Gestão, Gestão e Programação de Sistemas Informá-
ticos e Comunicação-Marketing, Relações Públicas e Publici-
dade. Os alunos da turma 319, do curso de Técnico de Gestão, 

foram os vencedores do peddy paper. Parabéns! 
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Seminário de Orientação e Preparação 
de Estágios

O  Seminário de Orientação e Preparação de Estágios, 
dirigido aos alunos que iniciaram a Formação em Contexto 
de Trabalho (estágio), decorreu no dia 2 de abril, no polo do 
Entroncamento e teve como finalidade preparar os alunos 
para uma nova etapa do percurso escolar.

Este Seminário esteve organizado em dois painéis:
1) Preparar e sensibilizar para aspetos fundamentais do 

comportamento dos alunos durante o estágio, tais como a 
comunicação interpessoal, apresentação em público, pos-
tura, imagem, relacionamento e atitude cortês, comunica-
ção verbal e escrita.

2) Entrega aos alunos de cadernos e guiões, documen-
tação referente ao estágio, e preenchimento e assinatura 
das declarações de compromisso.

Saída de campo a Montargil

A saída de campo a Montargil, organizada pelo polo 
do Lumiar, Lisboa, que decorreu nos dias 23 e 24 de março, 
envolveu 48 alunos de turmas do 3º ano que ficaram aloja-
dos em bungalows do parque de campismo Orbitur.

Durante estes dois dias, os alunos participaram em várias 
atividades tais como canoagem, paddle, bicicletas (btt), 
escalada, orientação, tiro  com arco e construção de jangadas. 
Procurou-se desenvolver o espírito de camaradagem e de 
entreajuda e valorizar a prática da atividade física.

Os alunos foram acompanhados por professores de 
diferentes áreas de formação:  Filipe Freitas, Luís Marques, 
Rui Januário, Carla Garcia, Mafalda Pé Curto e Andreia 

Cardador.
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Palestra sobre Empreendedorismo

 No dia 21 de fevereiro, os alunos de várias turmas do 
polo de Arruda dos Vinhos assistiram a uma palestra sobre 
Empreendedorismo, no Auditório Municipal.

Vítor Gonçalves falou acerca do tema  e referiu as 
características essenciais de um empreendedor. Referiu que 
para se ser um bom empreendedor, entre outros fatores, é 
necessário ser criativo, inovador e ter bons conhecimentos 
na área em que se pretende empreender.

Foram apresentados alguns bons exemplos de empresas 
empreendedoras em Arruda dos Vinhos, tais como a 
HidroArruda e a MartyBox. 

A HidroArruda procura ir ao encontro das necessidades 
do cliente  aliando a rentabilidade com o aproveitamento 
das energias renováveis. Francisco Minau, empresário que 
criou várias empresas entre as quais a Marty Box, a Marty 
Cattering, Marty Burguer e ainda uma agência de viagens, 
tornou-se um grande empreendedor e atingiu os seus obje-
tivos alcançando sucesso pessoal e empresarial. 

Foi realçado nesta palestra que um bom empreendedor 
não pode desistir à primeira contrariedade, que é necessário 
ser muito persistente e que só com muito esforço e trabalho 

se consegue obter êxito.

PRND13

O projeto PRND13 enquadra-se no âmbito do Curso 
de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 
nas disciplinas de Sistemas Digitais e Arquitetura de 
Computadores, Instalação e Manutenção de Equipamentos 
Informáticos e Eletrónica Fundamental, do polo da Arruda 
dos Vinhos. No entanto, o seu desenvolvimento é feito em 
atividades extracurriculares, nomeadamente no Clube das 
Tecnologias.

PRND13 consiste no movimento de um veículo que se 
move através de um processo de carregamento de bate-
rias numa estação solar. Este 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.

Durante a exposição da Futurália, este veículo esteve 

no stand da EPGE e suscitou a curiosidade dos visitantes.

Apresentação da Academia PT

       A  Academia PT, do grupo Portugal Telecom, contactou a 
nossa escola, no  sentido de estabelecerem uma aproximação 
com os alunos que frequentam o 3º ano e/ou aqueles que 
já tenham terminado os cursos, mas que ainda não tenham 
iniciado um trabalho. Na sequência deste contacto, a escola 
abriu as portas à Academia PT que se deslocou ao polo da 
Amadora (sede), no dia 20 de março. Num Auditório repleto 
de alunos e ex- alunos, uma equipa da Academia PT fez a 
apresentação da entidade e dos seus objetivos.  

Os alunos presentes, sobretudo dos cursos de Gestão 
e Programação de Sistemas Informáticos, Mecatrónica, 
Comunicação e Marketing,  Multimédia  e  Gestão de 
Equipamentos Informáticos tomaram conhecimento de 
que a Academia PT acolhe e apoia, anualmente, cerca de 
300 alunos finalistas  de cursos técnicos e que proporciona 
estágios profissionais pelo período de 12 meses. 

Os alunos mostraram-se muito recetivos e alguns 
inscreveram-se na  Academia . Acreditamos, deste  modo, 
ter sido um veículo de  aproximação entre os alunos e uma 
entidade empregadora. 
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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.

Os alunos animaram a Feira, realizando jogos, vídeos 
e outras atividades como por exemplo os flashmobs e 
atividades de palco.

Importa realçar que durante dois dias, a escola esteve 
representada, com professores e alunos, no stand da 
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, a convite 
desta instituição. Estiveram presentes o Curso Profissional 
de Técnico de Mecatrónica, do polo do Entroncamento e o 
Curso Profissional de Técnico de Eletrónica Automação e 
Comando, do polo da Amadora (sede). 

Com a colaboração dos alunos Ricardo Morais, Diogo 
Calafate, Gustavo Mateus e André Gomes, do 3.º ano do Curso      
Profissional de Técnico de Mecatrónica e dos professores 
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 perfurar com 
mecanismos adequados. A animação e empenho foram uma 
constante e o balanço da nossa participação foi bastante 
positivo.

 A revista Forum Estudante online diz o seguinte: 
“Entre simuladores de elevadores, carros movidos a energia 
solar, robôs e casas autossustentáveis, o stand da Gustave 
Eiffel tornou-se num ponto de atração tanto para os mais 
curiosos como, principalmente, para os que procuram uma 
formação técnica de qualidade, aberta à inovação. A casa 
autossustentável é um projeto desenvolvido por alunos do 
curso de Design. A maquete apresenta uma casa rústica, 
tipicamente portuguesa, mas projetada a pensar no futuro, 
uma vez que a eletricidade é gerada a partir de energia 
solar e de energia eólica. O projeto de dois carros movidos 
a energia solar, na área da sustentabilidade, através de um 
painel que permite uma constante retenção e acumulação 
de energia, Pedro Soares, um dos criadores do projeto, 
refere que um dos carros contém um chip que lhe permite 
ser localizado através de uma aplicação desenvolvida para 
tablets e smartphones. A este carro será ainda adicionada 
uma tecnologia led que, na prática, poderia servir para 
missões de salvamento ou de investigação.

A EPGE é uma escola que oferece uma grande 
diversidade formativa, valorizando sobretudo a componente 
técnica e profissional de cada área. Mais do que uma 
instituição educativa, a EPGE é uma incubadora de projetos 
tecnológicos, inovadores, propostos pelos alunos”.

Projeto Energy Laptop

O projeto Energy Laptop, da Escola Profissional Gustave 
Eiffel, do Lumiar, Lisboa, do Curso de Comunicação - 
Marketing, Relações Públicas e Publicidade, foi distinguido 
no dia 26 de abril com o Prémio Comunicação e Marketing 
na Feira (I)limitada do Programa Junior Achievement 
Portugal, no Centro Comercial Colombo, sendo uma das 
11 mini-empresas selecionadas entre as 30 presentes.

Energy Laptop trata-se de um Projeto Tecnológico que 
consiste na criação de um carregador com um painel 

solar incorporado que capta a energia solar para alimentar 
equipamentos tecnológicos, tais como, portáteis ou tablets. 
Os valores da marca são  a sustentabilidade ecológica, a 
autonomia e a economia. Trata-se de um produto pensado 
para as gerações futuras.

As alunas Beatriz Canoa, Inês Gonçalves, Marta Santos 
e Patrícia Gaspar, da turma 339, são as autoras responsáveis 
por este projeto. Colaboraram professores da área da 
Comunicação e das Energias Renováveis, bem como os 
voluntários da Junior Achievement Portugal Ana Figueiredo 
(GFI), José Lopes (ZON) e Pedro Capela (JAP). O  estagiário 
Diogo Paz, aluno diplomado pela EPGE da Amadora Sede, 
com o Curso de Técnico de Energias Renováveis, colaborou 
neste projeto inovador elaborando o protótipo do produto.  
As alunas responsáveis pelo Energy Laptop vão participar 
numa Competição Nacional, a realizar-se no dia 27 de maio, 
no Museu da Eletricidade, em Lisboa.
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A Epidermólise Bolhosa (EB) é uma doença genética 
em que a pele se rasga ao mínimo toque, causando bolhas 
e feridas muito dolorosas. Esta enfermidade tem uma inci-
dência de 1/50 000 e, cinquenta em cada milhão de recém-
-nascidos, são diagnosticados com EB. 

Ter EB pode significar uma vida com dor extrema, 
deficiência e, no pior dos casos, morte na infância. As pes-
soas que sofrem da forma mais severa desta doença têm 
maior probabilidade de desenvolver um cancro de pele 
fatal e as crianças são, frequentemente, designadas por 
crianças borboleta pois a sua pele é tão frágil como as 
asas de uma borboleta. 

Epidermólise Bolhosa designa um conjunto de doen-
ças cujo principal sintoma é a formação de bolhas na pele 
causadas por pequenas feridas, calor, fricção ou arranhão. 
Há três tipos principais de EB, com numerosos subtipos. 
A maior parte dos tipos afeta bebés e crianças pequenas, 
embora algumas pessoas com formas leves da doença não 
desenvolvem sintomas até à adolescência ou entrada na 
idade adulta. Alguns bebés nascem já com bolhas. Algu-
mas formas leves da doença podem melhorar com a idade, 
mas as formas mais severas podem causar complicações 
sérias e podem ser fatais pois não há cura para esta doença 
e o seu tratamento depende da severidade, mas é dire-
cionado sobretudo para a prevenção das dores, da infe-
ção e de outras complicações.

A Associação Portuguesa de Epidermólise Bolhosa, 
constituída em setembro de 2010, por um grupo cívico 
maioritariamente formado por portadores desta doença 
ou e pais de doentes e surgiu da necessidade da sua 
divulgação, promovendo o conhecimento da doença 
e a melhoria de tratamentos. É objetivo primordial da 
Associação melhorar os cuidados de saúde, minimi-
zando a dor.

A Diana nasceu em maio de 2009, de parto normal na 
Maternidade Alfredo da Costa. Na maternidade não deteta-
ram qualquer problema com a pele da bebé, pois embora 
apresentasse umas “borbulhas brancas” nas mãos, isso foi 
atribuído ao parto. Só em casa e após alguns dias, come-
çaram a aparecer umas bolhas nos pés, mantendo-se as 
“borbulhas” nas mãos. Com a indicação do pediatra, fomos 
alterando os sabões e os cremes pois poderia ser uma rea-
ção aos que utilizávamos. Foi também receitado Fucidine 
com a indicação de não rebentarmos as bolhas pois pode-
ria fazer ferida. Três meses depois saíamos de uma con-
sulta de pediatria de rotina com a seguinte frase escrita 
no Boletim de Saúde: ”Suspeita de Epidermólise Bolhosa”. 
Quando chegámos a casa e pesquisámos a doença na inter-
net, ficámos horrorizados com as descrições, as fotografias, 
e o excesso de informação que não soubemos muito bem 
filtrar. Foi só recentemente, e após uma biopsia e testes 
genéticos que foi confirmado o diagnóstico Epidermólise  
Bolhosa Distrófica Recessiva (RDEB).

Os primeiros anos de vida da Diana foram anos de 
inúmeras aprendizagens e idas ao hospital. Foi necessá-
rio aprender a manusear a Diana sabendo que qualquer 
toque nas mãos, pés ou joelhos pode criar uma bolha e 
tentando protegê-la das quedas, encontrões, brincadeiras 
normais da idade, ao mesmo tempo que se experimenta-
vam pensos, cremes, pomadas, sprays, compressas, liga-
duras, sapatos, roupas. Atualmente, com 3 anos, as feridas, 
bolhas e quistos ainda surgem nas mãos, joelhos e pés da 
Diana, com alguma frequência. As unhas sofrem malfor-
mações com regularidade, acabando por cair.

Não cumprimos horários. Demoramos algum tempo 
ainda a inspecionar o corpo da Diana, todos os dias, a hidra-
tar a pele, a mudar os pensos e a vesti-la. Um ritual matinal 
e noturno que se repete todos os dias, e que se irá repe-
tir todos os dias que virão. Há muitas coisas que nos con-
tinuam a preocupar sobre o seu futuro porque sabemos 
que ainda que venha a ter uma vida normal, será sempre 
associada às dores que as feridas lhe provocam. 

                 
                                             

    Rute (mãe da Diana)

Associação Portuguesa de 
Epidermólise Bolhosa
Promove a divulgação da doença e os cuidados de saúde a ter para 
minimizar a dor.
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Tem chovido muito este ano

É daqueles temas de conversa que fazem o seu 
aparecimento em qualquer lugar ou circunstância: “nunca 
mais acaba o inverno”, “não há maneira de chegar a 
Primavera”, “li no jornal que há não sei quantas décadas que 
não chovia tanto por cá”… Mais ou menos incómoda, essa 
situação tem uma característica boa: sabemos que a chuva 
não é culpa nossa. Convém lembrar que nem sempre foi 
assim. Lembremo-nos do terremoto, seguido de maremoto, 
de Lisboa, em 1755. Esses acontecimentos não abalaram 
apenas a cidade, nem o abalo foi apenas físico. Abalaram 
também o pensamento: desencadearam uma crise 
tremenda no pensamento teológico e filosófico da época. 
Foi um assunto discutido por essa Europa fora, por grandes 
figuras da intelectualidade de então. A questão estava n a 
dificuldade de compreender como pode acontecer o mal 
num mundo bem ordenado criado por Deus. Como pode 
um Deus bom deixar que aconteçam coisas más? Como 
pode Deus, ainda por cima, deixar que sejam vítimas dessas 
coisas más aqueles que são bons, tais como as criancinhas e 
demais inocentes? Se Deus é benevolente, se Deus é todo-
poderoso, como poder haver todo este mal no mundo? Claro 
que hoje, independentemente das nossas posições sobre 
o papel de Deus no mundo, percebemos mais facilmente 
uma diferença fundamental: uma coisa pode ser “má” (no 
sentido de causar sofrimento) e não ser provocada pelo 
“mal” (pela maldade); uma coisa pode ser “boa” (no sentido 
de ser agradável) e não ser sinal de “bem” (de bondade). 
Quer dizer: o prazer ou desprazer (uma coisa ser boa ou má) 
não estão necessariamente ligados à sua qualidade moral 
(o bem e o mal). Em particular, os acontecimentos naturais 
não são acontecimentos morais: o terremoto é mau se 
causa sofrimento ou estrago, mas não é um sinal do mal, 
da maldade. Depois do terremoto de 1755, houve entre 
nós quem tentasse explorar essa antiga confusão entre a 
natureza e a moral. Os que acreditavam no significado moral 
das coisas da natureza encararam os acontecimentos como 
castigo divino pelos pecados dos lisboetas e de quantos 
aqui partilhavam a grandeza, a riqueza e o brilho do melhor 
que havia no mundo dessa época. Os boatos de que o 
terremoto se repetiria num aniversário do primeiro“castigo 
divino”, e então de forma mais determinante, iam no 
sentido deconfirmar a interpretação moral do  facto natural. 

Os jesuítas foram considerados responsáveis pelo 
boato e pela tese – que o padre Malagrida corporizou, 
desafiando numa série de sermões o intento prático 
do Marquês de Pombal (que desempenhava o cargo 
equivalente ao de primeiro-ministro no actual sistema). O 
Marquês de Pombal achava que preciso era deitar mãos à 
obra, “enterrar os mortos e alimentar os vivos”, aproveitar a 
oportunidade para refazer a urbe. Pretendia Malagrida, ao 
contrário, que a reconstrução era um assunto banal, que 
não devia distrair os portugueses do assunto realmente 
relevante, que era o arrependimento dos seus pecados. 
Em hora tão fatídica, construir e distribuir não eram as 
prioridades relevantes, mas antes jejuns e flagelos. 

Malagrida deu-se mal com a teoria, tendo sido 
condenado e morto. Mas entre nós na “capital do 
reino” continua a haver quem tenha um errado sentido 
das prioridades. Há quem esteja mais interessado em 
encontrar culpados “fáceis” para as nossas dificuldades, 
por vezes recorrendo a teorias fantasiosas, em vez de 
fazermos o que é necessário: encontrar maneira de 
minorar o sofrimento dos que são afectados nos seus 
direitos básicos pela crise que atingiu o nosso país. Para 
isso precisamos de muitos “Marqueses de Pombal”, que 
tratem de encontrar soluções para os problemas em vez 
de fazer sermões castigadores, como preferia Malagrida. 
Mas, por outro lado, a crise não é como a chuva: a chuva 
não é culpa nossa, esse é um assunto da natureza; mas, nos 
assuntos da nossa vida em comum, a responsabilidade é de 
todos nós, colectivamente. Temos de perceber o que nos 
trouxe até aqui: que Europa é esta que esquece os seus 
apregoados valores da solidariedade face aos países em 
dificuldades; que governos são estes que pensam em 
“resolver a crise” à custa de abandonar as pessoas à sua 
sorte. O que a natureza nos dá de mau não é por maldade, 
porque natureza e moralidade são coisas diferentes. Mas 
o sofrimento causado pelos outros homens e mulheres 
em sociedade não é como a chuva ou o terremoto:  desse 
há mesmo uma responsabilidade moral, que tem de ser 
assumida e compreendida. Só assim lhe poderemos  fazer  
frente.  

Porfírio Silva

A chuva não é culpa nossa, mas nos assuntos da nossa vida em 
comum, a responsabilidade é de todos nós, coletivamente
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Crónicas das viagens de um casal de apaixonados 
e com “o mesmo sonho”: partir, chegar, viver, partir 
novamente”. Para além de Portugal, residiram em muitos 
outros países. Este blog é como um livro aberto onde 
são contadas, na primeira pessoa, todas as viagens. São 
descobertas ilustradas do mundo, com fotografias de 25 
países. 

 http://cronicasdeumvagamundo.blogspot.pt/    

Almanaque Silva

Histórias da ilustração portuguesa apresentadas no blog 
por Jorge Silva, um designer editorial especializado na 
direção de arte de publicações periódicas. 

http://almanaquesilva.wordpress.com/

    Debaixo de Algum Céu 
                             Nuno Camarneiro

  Nuno Camarneiro, jovem de 35 anos, venceu o Prémio Leya 2012, com o livro 
Debaixo de Algum Céu. Este foi o segundo romance a que se dedicou o escritor 
nascido na Figueira da Foz, atualmente investigador na Universidade de Aveiro 

e professor do curso de Restauro na Universidade Portucalense do Porto. No 
Meu Peito não Cabem Pássaros foi a sua obra anteriormente publicada. 

Manuel Alegre, membro do júri, diz que este é um “retrato de uma                         
micro-sociedade unida pelo espaço em que vivem os personagens, organiza-se 
a partir de um conjunto de vozes que dão conta de vidas e destinos que o acaso 
cruzou num período de tempo delimitado entre um Natal e um Fim do Ano”.   

Cemitério de Pianos
       José Luís Peixoto

Cemitério de Pianos é o quarto romance de José Luís Peixoto, que recebeu o prémio 
Saramago em 2001. 

Os narradores, pai e filho desvendam, em tempos diferentes, que por vezes se 
sobrepõem, a história da família de artesãos, que vive em Lisboa. Francisco Lázaro 
foi um maratonista português que morreu, dramaticamente, na maratona dos Jogos 
Olímpicos de Estocolmo correndo até à exaustão sem conseguir cortar a meta. O 
desportista nasceu no dia em que o pai morreu. A morte é vista nesta obra como 
algo inevitável, que origina a continuidade, como um ciclo de renovação e elo entre 
gerações e não como o fim, coincidindo com momentos de nascimento, histórias de 
amor, traições, esperança, que se vão intercalando até ao final do livro onde se cruzam 
vidas de três gerações. Dentro de uma oficina de carpintaria encontrava-se o cemitério 
de pianos, espaço onde se encadeiam gerações.   

Livros

blogs
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Fábrica do Braço de Prata  
A Fábrica do Braço de Prata, é um espaço multicultural e multifacetado que funciona num 

edifício, ainda com vestígios da antiga fábrica de material de guerra. Nas salas deste edifício, 
podemos desfrutar de concertos, ver exposições de novos artistas em ascensão, apreciar um 
vestido ou uns sapatos na loja de roupas usadas, comer uma deliciosa tosta mista no bar, ou 

até descobrir na livraria aquele livro que há muito procurávamos.
No espaço exterior do edifício, e sobretudo durante o verão, acontecem diferentes eventos, 

desde exposições, a teatro ao ar livre e até performances. Nas paredes dos muros podem-
se apreciar algumas intervenções do já famoso artista urbano Alexandre Farto (vulgo 

Vhils) conhecido pelos seus “rostos” esculpidos em paredes. No facebook encontra-se a 
programação do dia-a-dia. Apareçam por lá! 

                                                  Fábrica do Braço de Prata - R. da Fábrica de Material de Guerra, 1- Lisboa 

(zona do Poço do Bispo, a seguir a Santa Apolónia)

Out Jazz 
O festival Out Jazz, também este ano, continua a fazer a diferença dos fins de tarde em 
Lisboa. 
De maio a setembro, às sextas-feiras e aos domingos à tarde, a música e a alegria 
invadem os jardins, escadarias, largos, miradouros e até estações de comboios. 
A música é para todos, dos mais novos aos mais velhos. As famílias e os amigos       
juntam-se e celebram a música, num ambiente de confraternização onde o piquenique 
também acontece. O lema é fruir a música e a cidade. 
“Uma experiência obrigatória para todos os que fazem de Lisboa uma cidade vibrante, 
singular e cheia de soul.”  

www.ncs.pt/outjazz

José de Almada Negreiros
José de Almada Negreiros, que nasceu a 7 de abril de 1893 em S. Tomé e Príncipe, é uma 

figura excecional do panorama artístico português do século XX.

Ao longo da sua vida desenvolveu uma enorme diversidade de áreas e meios de expressão, 
que vão do desenho e da pintura, aos romances, poesia, dramaturgia e até ao bailado.

Contemporâneo de Fernando Pessoa, de quem fez o seu retrato, celebrizou-se pelos seus 
espetaculares trabalhos, entre os quais os painéis trípticos que executou na  Gare Marítima 

da Rocha do Conde de Óbidos, em Lisboa.
Em 2013 vão-se realizar vários eventos para assinalar os 120 anos do seu nascimento, desde 

exposições, a tertúlias, percursos pedonais, visitas guiadas pelos edifícios públicos por ele 
decorados e um colóquio internacional. Vale a pena ficar atento.
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