




Editorial 1

A Cooptécnica Gustave Eiffel está a comemorar 25 anos de 
existência. Em 1989, a convite do Ministério da Educação, criámos 
a Escola Profissional Gustave Eiffel, com instalações em Queluz. O 
nome de Gustave Eiffel, como designação da nossa escola, sur-
giu por considerarmos este Engenheiro Químico e Arquiteto, um 
exemplo a seguir para nossos futuros alunos e uma personali-
dade de referência internacional com trabalho feito no nosso país.

À frente do denominado GETAP (Gabinete para o Ensino       
Tecnológico, Artístico e Profissional) do Ministério da Educação, 
o Dr. Joaquim Azevedo e a Dr.ª Margarida Marques incentivaram-
-nos a fazê-lo. A técnica do GETAP que nos acompanhou neste 
processo, a Dr.ª Teresa Patrício, sempre nos apoiou e entusiasmou, 
para que colocássemos em prática as nossas ideias e os objetivos 
que nos propúnhamos alcançar. 

Criar de raiz uma Escola Profissional, naquela época, não foi 
tarefa nada fácil. Estava tudo por fazer. Foi preciso reunir uma boa 
equipa e elaborar um projeto educativo que se adequasse ao novo 
modelo de formação. Simultaneamente, foi necessário selecionar 
e admitir docentes e técnicos capazes de abraçar com empenho 
e dedicação este projeto inovador, assim como selecionar e ape-
trechar instalações com as condições físicas e os recursos mate-
riais necessários para o ensino profissional, com uma componente 
muito prática e virado para o mundo do trabalho. Com o apoio 
incondicional do GETAP e o envolvimento e esforço da nossa 
equipa levámos o projeto por diante.

Agora, passados que estão 25 anos, reconheço que muito se 
tem exigido a todos os envolvidos na construção e solidificação 
desta escola. O esforço e o empenho têm sido enormes para que 
a Gustave Eiffel possa prestar, com qualidade, um serviço público 
à comunidade.

Procuramos que connosco trabalhem docentes e técnicos 
qualificados e esforçados. A melhoria das condições de trabalho 
e os equipamentos são uma das nossas prioridades e neles são 
aplicados recursos financeiros significativos.

Alguns dos nossos formandos são oriundos de classes sociais 
desfavorecidas e vivem mesmo no limiar da pobreza. A nossa         
escola surge, para muitos deles, como um elevador social que 

lhes poderá permitir quebrar o ciclo desfavorável em que vivem. 
O acesso ao conhecimento e à cultura são, certamente, contribu-
tos para que eles possam melhorar as suas condições de vida e 
as condições de vida das suas famílias. Assim o queiram e traba-
lhem para isso.

Como refere o estudo da OCDE publicado em 18 de fevereiro 
de 2014, “o sistema de ensino português não consegue reduzir assi-
metrias sociais”. Esta é, entre outras, uma preocupação constante e 
um desafio que se nos coloca permanentemente. É urgente tomar 
medidas que contrariem esta situação. Muitas escolas, públicas ou 
privadas excluem, sistematicamente, os alunos com mais dificulda-
des e menos bafejados pela sorte, empurrando-os para percursos 
alternativos e condenando-os à exclusão e à pobreza. 

E se o Estado continua a apoiar a nossa escola é porque sabe 
(e precisa) que façamos o que outros não querem (ou não con-
seguem) fazer. E nós, não só o fazemos como o fazemos de bom 
grado, por sabermos que dentro de pouco tempo, os alunos que 
concluem os seus cursos nos estão agradecidos e reconhecidos 
por lhes termos proporcionado as ferramentas fundamentais para 
singrarem na vida: a competência, uma postura de seriedade no 
trabalho e o conhecimento cultural, científico e técnico.

Em jeito de balanço, confesso que ao longo destes 25 anos, 
o desânimo e o confronto com enormes dificuldades já me leva-
ram, por vezes, a pensar mudar de rumo. No entanto, em consci-
ência, sei que não devo fazê-lo. Como poderia fechar as portas a 
todos os que necessitam do nosso empenho para alcançar uma 
vida com mais dignidade e competência? A tarefa é, por vezes, 
bastante árdua mas temos que seguir em frente e trilhar o cami-
nho que escolhemos há 25 anos.

Agradeço a todos os que connosco têm colaborado ao 
longo destes anos. Cumpre igualmente um agradecimento 
particular às empresas que, ano após ano, recebem os nos-
sos alunos em estágio, proporcionando-lhes um tempo fun-
damental em contexto de trabalho. São muitos os que acre-
ditam no nosso trabalho e nos permitiram chegar até aqui. 
Contem comigo. Unidos pelo mesmo ideal iremos ser capa-
zes de enfrentar e superar os desafios que o tempo e o des-
tino nos vai colocar pela frente.

                                                     Presidente da Direção
Augusto Ferreira Guedes

25 Anos ao Serviço 
da Educação



À conversa com2

Foi criada recentemente a rede nacional de CQEP - Centros 
para a Qualificação e o Ensino Profissional. Qual o papel 
destas estruturas no âmbito da atual política de Qualifica-
ção e de Aprendizagem ao Longo da Vida?

Os Centros para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP) 
são estruturas centrais do Sistema Nacional de Qualificações, 
assumindo um papel determinante na relação entre os cida-
dãos, a educação, a formação e o emprego. Nesta ligação, estes 
centros inserem-se num novo paradigma em que os conheci-
mentos e competências são entendidos como fundamentais 

nas diferentes etapas de vida dos cidadãos, independentemente 
da sua faixa etária. Ao invés de se associar a educação a uma 
altura específica da vida, procura-se utilizá-la como uma ferra-
menta essencial nas transições que os cidadãos enfrentam, por 
exemplo, na obtenção do primeiro emprego, na passagem da 
situação de desemprego para um retorno à profissão ou na 
mudança de contexto profissional. 

Por este motivo, os CQEP destinam-se a todos os que pro-
curam uma qualificação, jovens ou adultos, quer pretendam a 
transição/reconversão para o mercado de trabalho, quer dese-
jem prosseguir estudos. 

Qual a sua opinião sobre a coexistência no terreno de múl-
tiplas modalidades formativas e de que forma esta diver-
sidade pode contribuir para responder ao desafio do cum-
primento da atual escolaridade obrigatória?

A diversidade da oferta educativa e formativa atualmente 
existente permitiu dar resposta às expetativas, interesses e 
perfis dos jovens, contrariando potenciais situações de aban-
dono escolar precoce, prevenindo outras e ainda colmatando 
falhas que vários cidadãos adultos evidenciavam por falta de 
qualificação.

A este respeito importa ainda mencionar que, tendo em 
vista a melhoria da atratividade e da qualidade destas ofertas, 
bem como a permeabilidade das mesmas e as condições de 
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“Com a criação dos Centros 

para a Qualificação e o Ensino 

Profissional formalizou-se uma 

rede dinâmica e flexível que 

possibilita uma aproximação 

entre o mercado de trabalho e 

a oferta formativa.”



À conversa com 3

acesso ao ensino superior, foi criado um grupo de trabalho 
que procederá à sua revisão e proporá as medidas a execu-
tar considerando a constituição de um sistema integrado de 
educação e formação profissional, que articule as modalidades 
atualmente existentes, reforce a formação em contexto de tra-
balho e a ligação com as empresas, bem como a participação 
destas no processo de formação.

Tendo em consideração que uma das atribuições mais          
significativas dos CQEP é a informação, orientação e enca-
minhamento de jovens e de adultos, que fatores importa 
considerar neste processo para garantir o sucesso educa-
tivo e potenciar a futura (re) integração qualificada no mer-
cado de trabalho?

Será essencial ter em conta as necessidades de todos os 
agentes no terreno. A ação dos CQEP insere-se numa lógica 
de aproximação ao mundo da educação, da formação e do 
emprego. Isto significa que os processos de informação, orien-
tação e encaminhamento integram uma dinâmica de comple-

mentaridade de esforços, através do estímulo de sinergias com 
outros agentes como empregadores, escolas, operadores de 
formação, municípios, associações, etc.

“Os Centros para a Qualificação 
e o Ensino Profissional (CQEP) 

destinam-se a todos os que 
procuram uma qualificação, 

jovens ou adultos, quer 
pretendam a transição/

reconversão para o mercado 
de trabalho quer desejem 

prosseguir estudos.“



À conversa com4

Assim, através da criação dos CQEP, formalizou-se uma 
rede dinâmica e flexível que possibilita uma aproximação entre 
o mercado de trabalho e a oferta formativa. O encaminha-
mento a efetuar pelos CQEP é diferente do que tem vindo a 
ser realizado, por levar em conta o contexto local específico 
do cidadão, bem como as nuances regionais do tecido empre-
sarial e da oferta qualificante.

Qual a importância das parcerias no âmbito da intervenção 
dos CQEP, tendo em conta a sua função na identificação de 
necessidades de qualificação e na organização de respostas 
educativas e formativas relevantes? 
  

Para além da rentabilização de esforços, o estabelecimento 
de parcerias potencia sinergias com o objetivo de aproximar 
a oferta qualificante às reais necessidades das empresas, em 
complemento ao trabalho que já é realizado, envolvendo 
empresas e parceiros sociais, através dos Conselhos Setoriais 
para a Qualificação que intervém na atualização do Catálogo 
Nacional de Qualificações. Estes são mecanismos fundamen-
tais para se resolver o desajuste existente entre as qualifica-
ções proporcionadas pelos sistemas de educação e formação 
e as competências requeridas pelo mercado de trabalho. De 
resto, este é um problema que atravessa a Europa e que ape-
nas será resolvido com a aposta numa formação de qualidade, 
orientada para o emprego. Isto não significa que as necessida-
des empresariais moldem por completo a oferta qualificante. 

Existe também o entendimento que a formação é fundamen-
tal no crescimento pessoal dos cidadãos. Porém, existe um 
desencontro entre a qualificação e o mercado de trabalho a 
que é preciso responder.  

Tem-se vindo a apostar nas formações profissionalizantes 
como forma de responder às necessidades de qualificação 
do país. Em sua opinião, qual o papel das escolas profis-
sionais neste contexto e que desafios se perspetivam para 
o futuro?
 

Os cursos para jovens que conferem um nível escolar e 
que preparam para o exercício de uma profissão abrangiam, 
no ano letivo de 2011/2012, 42,8 % dos alunos matriculados no 
sistema de educação e formação. Existe o objetivo de elevar 
esta percentagem, ao consciencializar jovens, pais e emprega-
dores para a importância das valências do ensino profissional 
na resolução dos problemas que foram descritos.  

Para o efeito, a ANQEP preparou, para o presente ano, uma 
campanha de divulgação e de promoção do ensino profissio-
nal. Estão a ser executadas uma série de iniciativas concertadas 
que procuram desconstruir o estigma social existente relativo 
ao ensino profissional, posicionando esta opção nas primeiras 
escolhas dos jovens portugueses.    

Neste processo, as escolas profissionais serão peça fun-
damental ao continuarem a contribuir para aquela que será 
sempre a melhor promoção deste tipo de ensino: a for-
mação de bons profissionais, preparados para o mercado 
de trabalho.

“As escolas profissionais 

serão peça fundamental ao 

continuarem a contribuir 

para aquela que será sempre 

a melhor promoção deste 

tipo de ensino: a formação 

de bons profissionais, 

preparados para o mercado 

de trabalho.”
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Educação/Formação na União Europeia
ERASMUS+ o novo programa europeu para a educação, formação, 
juventude e desporto 

O Erasmus+ integra num só, os atuais programas da UE 
nos domínios da educação, formação, juventude e desporto: o 
programa «Aprendizagem ao Longo da Vida» - Erasmus (ensino 
superior), Leonardo da Vinci (formação profissional), Comenius 
(educação escolar), Grundtvig (educação de adultos), o pro-
grama «Juventude em Ação» e cinco programas de coopera-
ção internacional (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa e Edulink e o 
programa de cooperação com os países industrializados). O 
Erasmus + vem também abrir condições para o apoio ao des-
porto, particularmente o desporto de massas. Com um único 
programa, lançado no passado dia 12 de março em Budapeste, 
será mais fácil para os candidatos compreenderem e benefi-
ciarem das oportunidades disponíveis. 

O novo programa assenta na experiência e no sucesso 
dos programas existentes, tais como o programa Erasmus, mas 
pretende-se que venha a ter um impacto mais significativo 
junto das pessoas e dos sistemas que dele poderão beneficiar. 
Baseia-se no pressuposto de que investir na educação e 
na formação é essencial para promover o potencial das 
pessoas, valorizá-las, independentemente da sua idade 
ou dos seus percursos. 

O que distingue o Erasmus+ dos programas anteriores

O novo programa é mais ambicioso e tem uma natureza 
mais estratégica. Mantém os principais objetivos dos progra-
mas anteriores, conjugando-os, objetivos esses que se centram 
na melhoria das competências das pessoas e consequente-

mente da sua empregabilidade, bem como no apoio à moder-
nização dos sistemas de educação e de formação, juntando a 
estes os programas para a juventude. Irá desenvolver sinergias 
entre os diferentes subsistemas de educação e de formação e 
destes com o mundo do trabalho. Para além disso, do ponto 
de vista do desenvolvimento do programa e da sua gestão, 
um programa único terá como resultado uma simplificação 
das regras de candidatura e dos procedimentos, uma desbu-
rocratização, evitando também a fragmentação ou a duplica-
ção de projetos, de iniciativas e de candidaturas. 

O programa apresenta várias características novas que 
vêm facilitar o acesso ao programa. Prevê um sistema de garan-
tia de empréstimos, para ajudar os estudantes de mestrado 
a financiar os seus estudos no estrangeiro. Pretende criar as 
chamadas “Alianças de conhecimentos”, parcerias em grande 
escala entre instituições de ensino superior e empresas para 
promover a criatividade, a inovação e o empreendedorismo, 
oferecendo novas oportunidades de aprendizagem e de qua-
lificações. As “Alianças de competências sectoriais”, parcerias 
entre as escolas, as instituições de formação e as empresas, a 
fim de promover a empregabilidade e reduzir os deficits de 
competências através da criação de novos currículos específi-
cos e de formas inovadoras de ensino profissional.

Por outro lado, Erasmus+ integra programas atualmente 
separados, que têm a ver com a dimensão internacional do 
ensino superior. Isto significa que com o novo programa inte-
grado a mobilidade no ensino superior entre os países da UE e 
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os países terceiros é possível, bem como os projetos de reforço 
da cooperação com instituições de ensino superior dos paí-
ses terceiros.

Quem pode beneficiar do Erasmus + 

Na Europa, e no período de 2014-2020, podem beneficiar 
deste programa: 2 milhões de estudantes do ensino superior; 
650 000 alunos e aprendizes do ensino e formação profissio-
nais; 800 000 docentes universitários, professores, formadores, 
profissionais dos setores da educação e da juventude; 500 000 
jovens em ações de voluntariado e regimes de intercâmbio de 
jovens; 200 000 estudantes de mestrado poderão beneficiar 
do sistema de garantia de empréstimos; mais de 25 000 estu-
dantes para diplomas conjuntos de mestrado; 125 000 escolas, 
estabelecimentos de ensino e formação profissional, institui-
ções de ensino superior e de educação de adultos, organi-
zações de juventude e empresas através de 25 000 parcerias 
estratégicas; 2 000 instituições de ensino superior e empresas, 
criando mais de 150 “Alianças de conhecimentos”; 2000 esta-
belecimentos de educação e formação e empresas criando 
150 “Alianças de competências setoriais”; mais de 200 000 pro-
fessores colaborando em linha, envolvendo mais de 100 000 
escolas através de geminação eletrónica.

Como vai o programa Erasmus+ abordar o desem-
prego dos jovens?

O Erasmus+ contribuirá para combater o desemprego 
dos jovens, dando-lhes uma oportunidade para melhorarem 
as suas competências-chave, como por exemplo o conheci-
mento de línguas estrangeiras, a comunicação, a adaptabili-
dade, ou a possibilidade de aprenderem a viver e a trabalhar 
com pessoas de diferentes nacionalidades e culturas.

O programa irá facilitar uma melhor cooperação entre as 
escolas e as empresas, o mesmo acontecendo com as organi-
zações de juventude e as empresas. Apoiará reformas políticas 
em domínios prioritários, como o das competências digitais, 
e concederá maior relevância ao ensino e à formação profis-
sional no âmbito do mercado de trabalho.

O Erasmus+ valorizará a aprendizagem informal e não for-
mal. A experiência demonstra que os empregadores apreciam 

“Programa europeu para 

a educação, formação, 

juventude e desporto que 

pretende enriquecer as 

competências das pessoas, 

através de períodos de estudo 

e de formação no estrangeiro 

e apoiar a inovação e a 

modernização das instituições 

de ensino e de formação.”
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as competências adquiridas através de experiências de apren-
dizagem não-formal, tais como o voluntariado. 75 % dos parti-
cipantes no Serviço Voluntário Europeu afirmaram que as suas 
perspetivas de carreira melhoraram, graças a essa experiência. 
Alguns estudos têm revelado igualmente que os estudantes 
que efetuaram parte dos seus estudos no estrangeiro estão 
mais disponíveis e interessados em aceitarem um emprego 
num outro país quando entram no mercado de trabalho.

Por que razão é necessária uma nova abordagem da 
UE à educação e à formação? 

O mundo mudou consideravelmente desde que os pro-
gramas em vigor, atualmente, foram criados. A UE está numa 
fase de recuperação de um dos períodos económicos mais 
tumultuosos da nossa época. Cerca de 6 milhões de jovens 
estão desempregados na UE, ao mesmo tempo que 36 % 

dos empregadores dizem ter dificuldade em encontrar pes-
soas dotadas das competências de que eles necessitam. O 
défice de competências na Europa é alarmante, com quase 
20 % dos jovens de 15 anos de idade com falta de compe-
tências em leitura e 73 milhões de adultos com baixo nível de 
(ou sem quaisquer) habilitações. 

O mercado europeu do trabalho está também ele a 
mudar. O número de empregos qualificados está a crescer e 
o número de empregos pouco qualificados está a diminuir. 
Estima-se que, em 2020, quase 35 % dos postos de trabalho 
exigirão um nível elevado de qualificações (equivalentes a qua-
lificações de licenciatura). O programa Erasmus+ pode contri-
buir para este objetivo, ao ajudar as pessoas a enriquecer as 
suas competências, através de períodos de estudo e de for-
mação no estrangeiro, e ao apoiar a inovação e a moderniza-
ção das instituições de ensino e de formação. 

O Erasmus+ pode contribuir para a redução tão desejada 
da taxa do abandono escolar precoce, dos atuais 12,7 % para 
menos de 10 %, apoiando a modernização de todos os níveis 
de ensino e de formação, nomeadamente do ensino básico 
e secundário, da primeira infância até ao nível secundário e 
à formação profissional inicial. Apoiará também a aprendiza-
gem não formal através de intercâmbios e de voluntariado.

A cooperação e as parcerias com as empresas tam-
bém podem colmatar a lacuna existente a nível das compe-
tências, garantindo uma maior pertinência dos programas 
curriculares.

“O Erasmus+ contribui para 

combater o desemprego 

dos jovens, dando-lhes 

uma oportunidade para 

melhorarem as suas 

competências-chave, como 

por exemplo o conhecimento 

de línguas estrangeiras, a 

comunicação, a adaptabilidade, 

ou a possibilidade de 

aprenderem a viver e a 

trabalhar com pessoas de 

diferentes nacionalidades e 

culturas.” Margarida Marques

Comissão Europeia 
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Os Cursos de Ensino Vocacional, uma oferta formativa do 
ensino básico e do ensino secundário, surgem pela primeira 
vez mencionados no Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de Julho, 
com o objetivo de “…proporcionar a todos os estudantes 
opções adequadas e diversificadas, adaptadas a percur-
sos diferentes de educação que possam ser orientados tanto 
para o prosseguimento de estudos superiores como para qua-
lificação profissional, tendo em conta a formação integral do 
indivíduo, bem como a sua inserção no mercado de trabalho.” 

A 26 de setembro, a Portaria n.º 292 – A/2012 cria, no 
âmbito da oferta formativa de cursos vocacionais no ensino 
básico, uma experiência-piloto de oferta destes cursos, para 
o ano letivo de 2012-2013, e regulamenta os termos e as con-
dições para o seu funcionamento, lançando o desafio do seu 
alargamento, a partir do ano letivo seguinte, a todas as esco-
las interessadas, através do Despacho n.º 4653/2013, de forma 
a garantir uma maior sustentabilidade na concretização desta 
oferta formativa. 

Estes cursos destinam-se a jovens, a partir dos 13 anos 
de idade, que manifestem constrangimentos com os estudos 
no ensino regular e procurem uma alternativa a este tipo de 

ensino, designadamente aqueles que tiveram duas retenções 
no mesmo ciclo ou três retenções em ciclos diferentes. O enca-
minhamento dos alunos para estes cursos é precedido de 
um processo de avaliação vocacional, a desenvolver pelos 
psicólogos escolares, que demonstre ser esta via a mais 
adequada às necessidades de formação dos alunos, bem 
como as áreas vocacionais que lhes possam trazer uma 
maior motivação.

O currículo destes cursos desenvolve, para além das com-
ponentes de Formação Geral e Complementar, a componente 
Vocacional, integrada pelos conhecimentos correspondentes 
a três atividades vocacionais distintas e por uma prática simu-
lada, em empresas que desenvolvam atividades no âmbito da 
formação vocacional ministrada. 

Pretende-se que, através da experienciação das diferen-
tes áreas vocacionais desenvolvidas em cada curso, aliado 
à grande proximidade com o desempenho de uma profis-
são, estes alunos consigam uma melhor identificação com 
o seu percurso escolar, ajudando-os a encontrar um rumo 
e, pelo incremento da sua motivação, a “lutar” por ele, per-
mitindo-lhes efetuar uma melhor escolha para o prossegui-
mento de estudos, facilitando, futuramente, a sua integração 
no mundo do trabalho.

Cursos Vocacionais do Ensino Básico

Cursos vocacionais: uma nova formação
Formação para os jovens que procuram um ensino mais técnico e 
prático e com uma forte ligação ao mundo das empresas
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Em agosto de 2013, através da Portaria n.º 276/2013, e pro-
curando dar uma continuidade da oferta dos cursos vocacio-
nais do ensino básico, é lançado, também, o desafio para a 
experiência piloto de oferta de cursos vocacionais de ensino 
secundário, aberta às escolas interessadas, a partir do ano letivo 
de 2013-2014.

Sendo cursos dirigidos para jovens, a partir dos 16 anos, 
que pretendem reorientar o seu percurso escolar para uma 
oferta educativa mais técnica, designadamente os que se 
encontrem em risco de abandono escolar, pretende-se, tam-
bém aqui, aumentar a motivação dos alunos para a sua 
formação, através da grande proximidade com o desem-
penho de uma profissão, da vida prática e do mundo de 
trabalho.  A área vocacional resulta da seleção prévia feita pelo 
aluno e de um processo de orientação vocacional.

A introdução destes cursos visa, segundo aquela Portaria, 
“criar condições para o cumprimento da escolaridade obrigató-
ria, reduzir o abandono escolar precoce e desenvolver conhe-
cimentos e capacidades, científicas, culturais e de natureza 
técnica, prática e profissional que permitam uma melhor inte-
gração no mercado de trabalho e o prosseguimento de estu-
dos ”e ainda contribuir“ para combater o desemprego jovem 
e o desenvolvimento económico das regiões.”

Estes cursos, para além das componentes de Formação Geral 
e Complementar, desenvolvem também a componente Vocacio-
nal. O Estágio Formativo, com 1400 horas, ocorre em sistema de 
alternância, ao longo do processo formativo, nas empresas proto-
coladas, e que têm atividades no âmbito da formação ministrada.

A estreita ligação que estabelecemos ao longo dos 
anos com o mundo empresarial proporciona importantes 
mais-valias:

•	 Construção de um currículo que responde às neces-
sidades reais do mundo de trabalho, permitindo 
dotar os nossos jovens das skills necessárias à sua 
futura empregabilidade, devolvendo-lhes o gosto 
por aprender e ajudando-os a construir um percurso 
coerente;

•	 Criação de locais para o desenvolvimento da Prática 
Simulada e de Estágio Formativo, permitindo aos 
jovens visualizar/experimentar na prática e “on spot” 
e aplicar os conhecimentos teóricos e teórico – prá-
ticos adquiridos;

•	 Construção de um relacionamento estreito entre 
empresa e escola, levando os jovens a olhar para a 
empresa como fazendo parte integrante da sua es-
cola/aprendizagem, através de workshops e outras 
atividades.

A Gustave Eiffel tem experiência no desenvolvimento de cur-
sos de dupla certificação, tanto no ensino básico como no secun-
dário e uma estreita ligação com as empresas. Por outro lado, 
estabelecemos parcerias com instituições de Ensino Superior que 
permitem a construção de um projeto global e integrado. Ao 
longo destes 25 anos de experiência procurámos sempre con-
tribuir para ajudar os jovens que buscam um caminho diferente 
e alternativo para o seu futuro, quer pessoal, quer profissional.

Pedro Rodrigues e Cristina Marques
Direção Pedagógica

Cursos Vocacionais do Ensino Secundário

A EPGE ministra, no presente ano letivo, três Cur-
sos Vocacionais de Ensino Básico: Práticas Comer-
ciais/Comunicação/Criação de Páginas Web, no 
polo da Amadora (centro), Expressão Plástica/
Fotografia/Eletricidade, no polo da Amadora 
(sede) e Cozinha/Intervenção Comunitária/Socor-
rismo, no polo de Lisboa (Lumiar). 

O Curso Vocacional de Ensino Secundário de Téc-
nico de Cozinha/Pastelaria é ministrado no polo 
de Lisboa (Lumiar).
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O Centro de Transportes Gustave Eiffel, em funciona-
mento há cerca de 10 anos, centra a sua atividade numa 
formação qualificante, com qualidade, e virada para o 
emprego. 

A partir do momento em que os motoristas de táxi 
passaram a ter que obter um Certificado de Aptidão Pro-
fissional para exercer a sua atividade criou-se uma altera-
ção significativa na valorização e na credibilização daquela 
profissão. Na altura, esta medida da então Direção-Geral 
de Transportes Terrestres foi apoiada por uns e criticada 
por outros. Olhando, hoje, para o caminho traçado nestes 
10 anos, podemos comprovar o sucesso da medida, uma 
vez que rompeu com algum imobilismo instalado, impondo 
novos desafios e abrindo novas oportunidades cada vez 
mais importantes e necessárias nos nossos dias. Sem dúvida, 
que uma instituição como a Cooptécnica Gustave Eiffel não 
podia deixar de dar o seu contributo para uma melhoria da 
qualificação daquele setor de atividade profissional e, simul-
taneamente, assumir as suas responsabilidades enquanto 
entidade formadora.

Porque acreditamos que o conhecimento é o bem mais 
valioso e premente, no mundo atual, onde tudo muda num 
instante, é importante termos a capacidade de adaptação e 
de ajustarmos o nosso desempenho às exigências de cada 
momento. A concorrência é cada vez maior e as pessoas têm 
sempre várias opções de escolha. Este desafio foi ultrapassado 
com a individualização do nosso produto, tornando-o inova-
dor, com qualidade e apetecível, e onde a análise do risco é 
uma constante. Desta forma, podemos ter êxito no mercado 
da formação, evitando sermos surpreendidos por situações 
imprevistas e menos favoráveis. 

O tempo que vivemos transforma o que é novo, hoje, 
em matéria obsoleta amanhã, o que, por sua vez, impõe ajus-
tamentos permanentes no mundo do trabalho. O conceito 
aceite até ao final do século XX de um emprego para toda a 
vida, é algo que está completamente ultrapassado. Ao nível 
do espaço também se deram transformações relevantes. Atu-
almente, não trabalhamos apenas com os nossos concidadãos 
nem sequer com os nossos parceiros do mesmo espaço geo-
gráfico, trabalhamos sim num mundo global.

Centro de Transportes Gustave Eiffel                     
Responder às necessidades de formação dos indivíduos e das 
empresas na área dos transportes e de serviços complementares 
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A concorrência não se pode limitar, aceita-se. É através 
da inovação e do conhecimento que se disputam os luga-
res e se ganham as batalhas. Por isso, num Centro que per-
tence a uma Escola Profissional, que centra a sua atividade no 
desenvolvimento do conhecimento, consideramos fundamen-
tais três pilares:
•	 A excelência da formação desenvolvida através de 

metodologias e técnicas adequadas que, no seu con-
junto, facilitam a aquisição de conhecimentos e compe-
tências, indicando o caminho do sucesso profissional e 
da realização pessoal;

•	 Uma oferta formativa diversificada de forma a respon-
der às necessidades existentes mas, também, às que são 
emergentes e que, em breve, farão parte da história de 
um tempo que passou a correr;

•	 A valorização das pessoas pois apesar das transforma-
ções a que assistimos se processarem a um ritmo alu-
cinante, não podemos deixar de nos centrar na ques-
tão essencial, ou seja o valor e o desenvolvimento do 
homem. É o homem, que com o conhecimento adqui-
rido vai gerando mais conhecimento e mais desenvolvi-
mento. É esse homem que nos propomos acompanhar, 
de forma personalizada, ajudando-o a ultrapassar bar-
reiras e orientando-o nas escolhas ao longo do seu per-
curso formativo.

Para aglutinar estes três pilares, de uma forma coerente, 
surgem hoje dois novos requisitos, a Inovação e a Avaliação 
do Risco. Estas são as sementes que fazem gerar o sucesso 
da nossa ação. 

A formação do Centro de Transportes destina-se, 
sobretudo, aos que pretendam adquirir o Certificado 
Aptidão Profissional (CAP) de Motorista de Táxi e/ou o 
Certificado de Motorista de Transporte Coletivo de Crian-
ças, emitidos pelo Instituto de Mobilidade dos Transpor-
tes (IMT). No mercado de trabalho atual, esta formação 
perspetiva uma elevada empregabilidade, dada a procura 
de motoristas Certificados pelo IMT. Pelas inúmeras par-
cerias e contactos que estabelecemos com entidades da 
região, facilitamos a integração dos nossos formandos em 
postos de trabalho.

Com a realização de uma formação de qualidade, estare-
mos, seguramente, a contribuir para um futuro melhor.  

Adelino Serras
Diretor do Centro de Transportes

Formação de Motoristas de Táxi
•	 Tipo I  e Tipo II
•	 Formação para a Renovação de CAP de 

Motorista de Táxi (à distância)
•	 Formação Welcome by Táxi

Formação de Motoristas de Transporte Coletivo 
de Crianças

•	 Formação Inicial de Motorista de Transporte 
Coletivo de Crianças

•	 Formação Complementar de Motorista de 
Transporte Coletivo de  Crianças

Formação para Velocípedes
•	 Formação de Código de Estrada para 

Velocípedes

Formação de Inglês para Motoristas
•	 Formação Inicial de Inglês para motoristas
•	 Formação Avançado de Inglês para motoristas

Workshop ‘Código da Estrada: Principais Alterações’

Formação de Motoristas de Transporte em Veícu-
los Pesados de Mercadorias e Passageiros*
*(A aguardar homologação)

Serviços Complementares

Carta de Condução
•	 Renovação da Carta de Condução e/ou Aver-

bamento da Carta de Condução no Grupo 2
•	 Exames Psicotécnicos
•	 Atestados Médicos
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Externatos Alexandre Herculano e 
Mouzinho de Albuquerque                      
Ir ao encontro da necessidade e do sonho de alguns jovens e 
adultos: oportunidade de concretizar uma formação académica

Os Externatos Alexandre Herculano e Mouzinho de Albu-
querque ministram cursos de ensino recorrente básico (3.º ciclo, 
9.º ano de escolaridade) e secundário (12.º ano de escolaridade), 
em regimes diurno e noturno.

Ano após ano, têm sido inúmeros os alunos, jovens e adul-
tos, que se realizam academicamente com a conclusão do seu 
ciclo de estudos.

Muitos dos alunos que terminam o 12.º ano optam por 
ingressar no Ensino Superior, pois tal como no Ensino Regu-
lar podem prosseguir os seus estudos.

São muitos os jovens e adultos que têm encontrado a 
solução para a sua vida académica nestes Externatos. A maio-
ria, sem esta oportunidade, não terminaria os seus estudos, ou 
por incompatibilidade horária – nomeadamente nos casos de 
trabalhadores, ou por não serem elegíveis no Ensino Regular 
devido à idade.

Os Externatos têm uma equipa de docentes habilitados e 
experientes e instalações e equipamentos de qualidade, carac-
terísticas fundamentais para os alunos poderem alcançar uma 
formação e educação qualificadas. O ensino é personalizado e 
vai ao encontro das necessidades próprias de cada um.

A Sociedade de Ensino Studium, Lda. é proprietária dos 
Externatos Alexandre Herculano, (sediado na Amadora), Mou-
zinho de Albuquerque (sediado no Entroncamento) e O Novo 
Alexandre Herculano (sediado no Lumiar).

“Um Rumo, Um Futuro!” é o lema da Sociedade de 
Ensino Studium: orientar os alunos no seu percurso forma-
tivo, de modo a permitir o prosseguimento de estudos (nível          
Secundário ou Superior) ou ingressar no mercado de trabalho 
com uma certificação escolar.

 Acreditamos no potencial de cada indivíduo. Em cada 
pessoa, um rumo. Em cada rumo, um futuro. 

O Externato Alexandre Herculano, na Amadora, foi fundado 
em 3 de outubro de 1910 e iniciou a sua atividade lecio-
nando ensino infantil e instrução primária. Foi, durante muito 
tempo, considerado como um dos melhores colégios da área 
da Grande Lisboa e por ele passaram algumas personalida-
des da cultura portuguesa, como Roque Gameiro, Delfim 
Guimarães e Fernando Piteira Santos. Em 1990, foi adquirido 
pela Sociedade de Ensino Studium.
O Externato Mouzinho de Albuquerque, no Entroncamento, 
fundado em setembro de 1945, lecionava, naquela época, os 
cursos Liceal, Comercial e Industrial nas áreas de serralheiro 
mecânico, eletricista e de costura e bordados. Recebeu mui-
tos elogios pelos resultados atingidos e foi classificado como 
um dos melhores colégios da região. Mais tarde acabou por 
ser encerrado e em 1993, reiniciou a sua atividade.

3º Ciclo
Unidades Capitalizáveis

Ensino Secundário
Módulos Capitalizáveis

Ensino Básico Recorrente
7.º, 8.º, 9.º anos num 

ano letivo

Condições de acesso: Idade 
igual ou superior a 15 anos, 6º 

ano completo ou frequência do 
3º ciclo

10.º, 11.º, 12.º  em 1 ou 2 
anos letivos

Artes Visuais | Ciências 
e Tecnologias | Ciências 

e Socioeconómicos | 
Línguas e Humanidades

Condições de acesso: Idade 
igual ou superior a 18 anos, 9º 

ano completo ou frequência do 
ensino secundário

Amadora | Lisboa | Entroncamento
969772165 / 214928170 | 937310767 | 937310766 / 249717929

secretaria. amd@sestudium.pt | secretaria.ent@sestudium.pt
www.sestudium.pt

Curiosidades:
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A Sala de Acolhimento da Cooptécnica Gustave Eiffel nas-
ceu da necessidade de dar um contributo aos colaboradores 
e a alguns alunos da Escola Profissional Gustave Eiffel de Lis-
boa (Lumiar), proporcionando uma melhor conciliação entre a 
vida profissional (ou escolar) e a vida familiar. Este espaço aco-
lhe os seus filhos, dos 0 aos 3 anos, num local próximo do seu 
trabalho, sem necessidade de deslocações ou custos acresci-
dos. Por outro lado, os pais podem acompanhar as crianças 
de perto, principalmente em situações de doença, e também 
estar com os filhos nos intervalos para as refeições. Este ser-
viço é para uso exclusivo dos filhos de alunos e colaborado-
res/funcionários do Campus de Lisboa, Lumiar.

É nossa missão promover atividades que contribuam 
para o desenvolvimento global das crianças potenciando 
as suas capacidades de observação, criação, expressão e 
relacionamento e que simultaneamente estimulem o seu 
crescimento social, afetivo e intelectual.

Os nossos principais objetivos são criar um ambiente 
favorável que contribua para a estabilidade e segurança afe-
tiva da criança, promover situações que despertem a curio-
sidade, desenvolver a autonomia e o sentido de responsabi-
lidade respeitando o ritmo de crescimento de cada criança.

O horário de funcionamento é entre as 7:30 e as 19:00 
horas, nos dias úteis. No entanto, os pais ou encarregados 
de educação podem decidir qual o período de perma-
nência da criança, tendo em conta as suas necessidades.

A Sala de Acolhimento é constituída por três espa-
ços: sala de atividades, dormitório e copa. O acesso dos 
adultos à sala de atividades deve ser feito sem sapatos 
ou com proteções próprias para o calçado, de modo a 
evitar a sujidade vinda do exterior. A sala de atividades é 
um local lúdico e organizado para os jogos e brincadei-
ras das crianças. Os pais podem participar nestas ações, 
desde que, previamente seja combinado com a educa-
dora. O dormitório, destinado ao repouso das crianças, 
está ligado à sala parque, permitindo que os adultos res-
ponsáveis as vigiem durante o sono.

Na copa preparam-se leites, papas e aquecem-se as 
refeições confecionadas em casa e também está prepa-
rada para a lavagem de louças e biberons.

O trabalho desenvolvido na sala de acolhimento tem 
especificidades próprias, uma vez que se destina a crianças 
pequenas com necessidades de cuidados básicos essenciais 

Sala de Acolhimento                  
Apoiar os nossos colaboradores facultando-lhes um espaço, junto do local 
de trabalho, que se ocupa do desenvolvimento dos seus filhos
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ao seu desenvolvimento, e que se integram num conjunto 
de opções-prioridades educativas.

 A criança aprende fazendo, seguindo exemplos e des-
cobrindo o mundo que a rodeia, passo a passo. Por isso, 
deixamos as crianças tentarem resolver as suas próprias 
dificuldades, promovendo a qualidade do desenvolvimento 
em cada fase etária.

O educador deve incentivar e estimular a ação da 
criança, pois a experiência facilita o desenvolvimento cog-
nitivo. O afeto, a sabedoria e a segurança estão sempre 
presentes no dia-a-dia ofereçendo confiança à criança para 
partir à descoberta.

Para as crianças entre os 3 e os 22 meses, as atividades 
torneiam em prol do desenvolvimento intelectual e físico. 
O equilíbrio é ainda bastante instável e as atividades de 
subir e descer escadas, dançar, pular, bater palmas, segu-
rar objetos, vai estimulando e desenvolvendo capacidades. 
Jogos de memória, músicas, lengalengas e visionamento de 
imagens e livros contribuem para desenvolver o intelecto.

A linguagem do bebé começa a adquirir tons de voz 
diferentes para transmitir significados diferentes, pelo que 
vamos dando ordens simples tais como: “vai buscar a 
boneca”, “dá cá o carro”, “diz adeus” e também através de 
perguntas. Diariamente, reforça-se o diálogo entre o adulto 
e a criança para que ela vá adquirindo linguagem oral. 

A Sala de Acolhimento Gustave Eiffel orgulha-se do 
trabalho que tem vindo a realizar e sobretudo de poder 
contribuir para uma melhor qualidade de vida, quer para 
as crianças, quer para os seus pais.

Sofia de Melo

Jogos de encaixe que desenvolvem a motricidade fina, 
ou seja, a capacidade para realizar movimentos finos 
com controlo e destreza.

Jogos de movimento para favorecer a atividade motora 
espontânea

Técnicas de Pintura para explorar diferentes materiais, 
entre os quais os recicláveis.

Jogos de memória para desenvolver a linguagem e per-
mitir a identificação de imagens.

Algumas das atividades realizadas na Sala de Acolhimento
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Ana Elias - Coordenadora            
do Curso

O Curso Profissional de Técnico de Animação 2D e 
3D visa formar jovens com competências técnicas e pro-
fissionais nas áreas da representação gráfica e da cria-
ção visual e estética, tecnologias e ferramentas digitais e 
na realização e coordenação de projetos de desenvolvi-
mento de produtos e objetos de animação em 2D e 3D. 

Após a finalização do curso, os jovens diplomados estão 
aptos a desempenhar várias funções, tais como: criar perso-
nagens, objetos, acessórios, veículos, cenários e ambientes 
em 2D ou em 3D de um produto de animação produzir os 
modelos que definem os parâmetros expressivos dos movi-
mentos dos personagens assim como a criação das fases 
principais, intermediárias e complementares da animação 
dos personagens; organizar, dirigir e acompanhar todos os 
trabalhos de execução e de montagem necessários à rea-
lização de duma animação em 2D ou 3D conforme os cri-
térios técnicos adotados e os requisitos artísticos exigidos; 
efetuar a pintura, texturização e iluminação dos elementos 

de uma animação 2D ou 3D; digitalizar todos os elementos 
necessários à realização de um produto de animação 2D ou 
3D; animar e gerir os vários componentes de um produto 
de animação 2D ou 3D, utilizando as técnicas apropriadas, 
quer analógicas, quer digitais.

Os alunos diplomados poderão aplicar os seus 
conhecimentos em empresas de Comunicação Visual, 
Publicidade, Multimédia, Produtoras de Cinema de Ani-
mação, Vídeo e Televisão.

Curso Profissional de Técnico de 
Animação 2D e 3D
Curso para os que gostam de criar animações de imagem, 
grafismos e movimentos em duas e três dimensões 

Animação de recortes e animação 2D
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Ângelo Elias                      
aluno diplomado

Entrei na Gustave Eiffel porque a escola tinha o curso 
de Animação 2D e 3D que era mesmo o que eu preten-
dia. Sempre fui um apaixonado por 3D e foi isso que me 
levou a inscrever-me no curso. Eu pensava que a escola 
era igual a tantas outras mas depressa descobri que não. 
Os professores, em geral, são também nossos amigos, algo 
que nunca tinha sentido antes, porque sempre me depa-
rei com uma distância entre professores e alunos, distân-
cia que aqui se estreitou. 

Em relação aos equipamentos que a escola disponi-
biliza, eles são sempre ajustados ao curso. Animação 2D e 
3D é um curso recente na Gustave Eiffel e constatei que foi 
feito um esforço para adquirir o equipamento indispensá-
vel e necessário para a realização dos projetos e sempre foi 
facilitada a sua utilização. A escola organiza, regularmente, 
atividades de modo a que os alunos não fiquem apenas 
na rotina das aulas, como por exemplo atividades despor-
tivas, voluntariado, festas alusivas a determinadas épocas, 
etc. Gostei tanto da escola que até a recomendei ao meu 
irmão, que hoje é lá aluno.

Bárbara Brandão                   
aluna do 1.º ano do curso

Descobri a Escola Profissional Gustave Eiffel através de 
amigos. Falei com vários, que já a tinham frequentado, e 
confesso que fiquei curiosa. Foi a minha primeira opção, e 
pelos vistos, acertei!

Quando entrei na escola, pela primeira vez, senti várias 
coisas. Foi uma mistura de emoções. Primeiro foi aquele 
“medo” de entrar num sítio desconhecido, mas também senti 
felicidade por um novo começo, a curiosidade de explorar a 
escola, e até tive dúvidas sobre a minha integração.

Antes de escolher o curso consultei o site da escola à 
procura de informações. Acabei por encontrar vídeos de 
alunos e ex-alunos, que falam detalhadamente sobre cada 
curso. E foi assim que escolhi o que mais se identificava com 
os meus gostos e com a minha vocação: Animação 2D e 3D.

O ambiente escolar é diferente, mas no bom sentido. 
A maior parte dos dias sinto entusiasmo por ir para a es-
cola, porque todos os dias aprendemos coisas novas e temos 
sempre alguém que apoia as nossas ideias, sejam alunos ou 
professores. E para que haja um bom ambiente também é 
preciso ter uma boa relação com as pessoas com quem tra-
balhamos, e isso é fácil, pois os nossos professores mostram-
-se bastante acessíveis e ajudam-nos sempre que podem.

O curso está estruturado de forma simples, em termos 
de organização, mas é muito trabalhoso. O facto de existirem 
módulos ajuda a forma como nós, os alunos, organizamos 
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o estudo. Por exemplo, se for lecionado um conteúdo mais 
complicado e não obtivermos um resultado positivo, temos 
a oportunidade de efetuar uma nova prova e de obter uma 
avaliação positiva. Se estivermos a dar uma matéria menos 
interessante, ou que é menos do nosso agrado, não temos 
que nos preocupar muito pois os módulos são curtos.

A escola proporciona imensas atividades extra curricu-
lares. Já participei em workshops, em comemorações - Dia 
da Vítimas do Holocausto, Dia Mundial da Luta Contra o 
Cancro da Mama - assisti a uma Masterclass de Animação e 
ainda a uma formação sobre bullying. No 1.º período letivo 
fui selecionada para o Quadro de Mérito da escola e pre-
miada com um curso sobre Empreendedorismo.

Testemunho de uma empresa 
acolhedora de estágios

Tive o prazer de acompanhar o aluno Ângelo Elias, que 
desde o início mostrou muita dedicação à aprendizagem. 
Em apenas 2 meses de estágio teve uma evolução notória, 
bastante diferente do que é habitual na maior parte dos casos. 

Apesar de já ter um forte conhecimento na área, notava-se 
ainda inexperiência a nível do mercado profissional, mas que 
foi rapidamente adquirida através do seu enorme empenho. 
O Ângelo conseguiu ganhar a confiança da empresa para 
participar em projetos de grande dimensão e foi convidado 
para fazer um estágio profissional connosco.

Esta, é apenas uma das muitas boas experiências que 
a Black Ink, já teve com alunos estagiários da Gustave Eiffel. 
Numa altura em que os estabelecimentos de ensino pare-
cem ensinar um pouco de tudo, e não se focar em nada, os 
alunos da Gustave Eiffel correspondem ao que uma empresa 
procura e que hoje em dia é tão difícil de encontrar. Os alu-
nos têm-se mostrado, regra geral, empenhados e dedicados, 
e no final do estágio ficam aptos para enfrentar o mercado 
de trabalho, ou seja com conhecimento técnico, específico 
e especializado.

Manuel Santiago

Série de animação 3D Efeito de rotoscopia em Animação 2D
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“Multimédia é a combinação, controlada por computador, de pelo 
menos um tipo de média estática (texto, fotografia, gráfico), com pelo 
menos um tipo de média dinâmica (vídeo, áudio, animação) “

Chapman & Chapman 2000 e Fluckiger 1995 

Quando se afirma que a apresentação da informação 
se faz de maneira multissensorial, quer dizer-se que mais de 
um sentido humano está envolvido no processo, facto que 
pode exigir a utilização de meios de comunicação que, até 
há pouco tempo, raramente eram empregues de maneira 
coordenada. O termo multimédia refere-se, portanto, a tec-
nologias com suporte digital para criar, manipular, armaze-
nar e pesquisar conteúdos.

O Curso Profissional de Técnico de Multimédia propor-
ciona ao aluno o contacto com as mais comuns ferramen-
tas utilizadas na produção de material multimédia. Ao longo 
dos três anos do curso, o aluno tem contacto com as várias 
ferramentas, em diferentes ambientes de trabalho. 

Do currículo fazem parte aplicações de tratamento de 
imagem, de desenho gráfico 2D e 3D, aplicações de pagina-
ção, criação de animações, pós-produção de vídeo e áudio, 
desenvolvimento web. 

As áreas privilegiadas são as seguintes: captação de ima-
gens e sons por meios digitais (fotografia, vídeo e áudio); 
digitalização e tratamento de som digital, de imagens fixas 
e de sequências de vídeo, tendo em vista a sua integração 
em aplicações multimédia; criação de animações digitais a 
duas e a três dimensões para aplicações multimédia e audio-
visuais; conceção e produção de aplicações multimédia inte-
rativas; conceção e produção de “sites” de Internet.

O Técnico de Multimédia é um profissional especiali-
zado no uso e integração das novas tecnologias de infor-
mação, tendo por objetivo tratar e difundir a informação 
em suportes digitais, criação de conteúdos com importân-
cia redobrada na interatividade.

Curso Profissional de Técnico de Multimédia
O Técnico de Multimédia é o profissional especializado no uso e 
integração das novas tecnologias de informação, no tratamento 
e difusão da informação em suportes digitais e na criação de 
conteúdos com importância redobrada na interatividade
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O perfil conferido pelo curso permite o desenvolvimento 
de atividades profissionais em instituições diversas, tais como: 

•	 Empresas de conceção gráfica (publicidade ou pro-
dução de audiovisual);

•	 Empresas e departamentos na área das Tecnolo-
gias de Informação;

•	 Instituições de ensino e formação;
•	 Empresas de Produção de Multimédia;
•	 Empresas de WebDesign.

A EPGE estabelece protocolos com empresas de modo 
a proporcionar estágios aos seus alunos. As empresas pro-
tocoladas para os alunos do Curso Profissional de Técnico 
de Multimédia são as seguintes:

NGSistemas | Junta de Freguesia da Venteira | Deco-Pro-
teste | Luso3d | Unipessoal, Lda | TVAmadora | Engiarte, Enge-
nharia e Construções, Sa | Luso-Formatar | TransferPrint - Equi-
pamentos e Produtos de Impressão, Lda | DigitalMix  Música, 
Produções Musicais, Lda | Vende-se Filmes | Gedemos | Refor-
cideia, Publicidade, Design e Multimédia | Go!Net | Tecnolusa 
| Media Details | Fas, Sistemas de Informação | C.R.I.M Produ-
ções Audiovisuais, Lda | BrandTeam | Ensaio de Cor | RSPS - 
Promoções e Markleting, Lda | WebBase, Soluções de Software 
| ITA - Instituto de Tecnologias Avançadas Para a Formação 
, Lda | Jardim Infantil o Finório | Ocubo | BlackInk | CPE, Lda 
| Shaker-PT Cocktail Team | Media Capital Multimédia, Sa | 
Padrão Plural | IndianRose | Fotógrafo Nuno Jorge Henriques

Segundo notícia do jornal Expresso, no caderno Emprego, 
de 17 de maio de 2013,” para 78% dos empregadores nacionais 
que operam no sector das Tecnologias de Informação (TI), o 
mercado português tem escassez de profissionais qualificados 
na área. “. O mesmo artigo refere ainda algumas competên-
cias procuradas: “em matéria de hardskills, quem quer recru-
tar procura candidatos com conhecimentos em Java (42%), 
Java script (42%), HTML5 (38%), PL/SQL (34%), jQuery (30%), 
IOS (26%), Android (26%), PHP (26%), ASP.NET (26%) e ABAP 
(24%).” A grande maioria destas linguagens de programação 
são lecionadas no curso de Multimédia da EPGE. É também 
importante referir que a União Europeia considera prioritária 
a área de produção de conteúdos. 

Paulo Gonçalves
Coordenador do Curso de Multimédia
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Os Laboratórios no Ensino Profissional
A utilização dos laboratórios na preparação para uma profissão é 
fundamental

Os trabalhos desenvolvidos nos laboratórios/oficinas são fundamentais para a familiarização dos alunos com os equi-
pamentos utilizados em contexto de trabalho, na sua área específica de formação. Ao permitirem a aplicação prática dos 
conhecimentos adquiridos, os laboratórios são essenciais para um bom desempenho profissional.
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A palavra do primeiro Diretor Pedagógico

Quando há 25 anos participei no grupo que fundou esta 
instituição, tinha na mente que o embrião da Escola Profissio-
nal Gustave Eiffel, que então se formava, haveria de seguir o seu 
caminho evoluindo desde a gestação até à idade adulta. Con-
tudo, longe estava, mesmo nos meus sonhos mais recônditos, 
daquilo em que ela se transformaria: numa das maiores esco-
las profissionais do país, tendo formado, ao longo destes anos, 
alguns milhares de técnicos de que Portugal tanto necessita e 
de que esta escola tanto se orgulha. 

Embora a marca Gustave Eiffel tenha já um lugar de des-
taque entre as escolas profissionais, devemos ambicionar para 
os próximos 25 anos fazer desta escola uma referência no sistema de ensino em Portugal. Após todos estes anos onde nos 
expandimos, onde diversificámos as áreas de implantação, os modelos formativos e as áreas de intervenção, temos que 
encontrar um modelo sustentável que nos permita crescer em prestígio, em competência técnico científica e, sobretudo, na 
consolidação de um espaço motivador de aprendizagens, integrador de saberes, onde todos aprendam.

Como já escrevi noutro testemunho, encontrar os trilhos que levem a uma optimização dos percursos de ensino/apren-
dizagem, aumentando qualitativamente a ligação entre a escola e o tecido empresarial, proporcionando, paulatinamente, 
um maior grau de satisfação aos alunos, e aos funcionários docentes e não docentes será um desígnio da Escola Profissio-
nal Gustave Eiffel e, quiçá, o mais difícil.

Escola Profissional Gustave Eiffel    
25 Anos ao Serviço da Educação              
Testemunhos de vários protagonistas que revelam aspetos distintos da 
vida da nossa escola  

Hélder Pita
Primeiro Diretor Pedagógico da Escola Profissional 
Gustave Eiffel

A Escola Profissional Gustave Eiffel (EPGE) iniciou a sua atividade em outubro de 1989, ministrando cursos de 
Ensino Profissional, uma novidade naquela época. 

Ao longo do tempo foi surgindo a necessidade de outros tipos de formação sobretudo mais direcionada para 
os jovens que abandonam a escola e que se sentem desmotivados com o ensino regular. 

Sempre atenta a estas necessidades, a EPGE tem respondido de forma positiva aos desafios vindos da tutela. 
Implementaram-se diferentes cursos para os jovens que necessitam de mais apoios, de uma pedagogia diferencia-
dora e de grande proximidade com os docentes.

Têm sido muitos e variados os contributos para fortalecer e reforçar a qualidade do ensino na nossa escola, desde 
professores a coordenadores de curso, diretores pedagógicos, técnicos com diferentes valências, pessoas que “vestem 
a camisola” e dão o melhor de si para que o sucesso pessoal e académico dos alunos seja alcançado.

Os testemunhos que a seguir se apresentam são do primeiro diretor pedagógico da Escola Profissional Gustave 
Eiffel, de alunos diplomados pela EPGE, de funcionários docentes e não docentes e de empresas que têm proporcio-
nado estágios aos nossos alunos. Bem-haja a todos.
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A palavra dos alunos diplomados  

A minha opção pelo ensino profissional teve como estratégia, fazer um 
curso que me preparasse para entrar no ensino superior com as bases neces-
sárias para ser bem-sucedido. 

Desde muito jovem sempre tive paixão pelos computadores. Com 8 anos já 
tinha uma consola de jogos Atari e perdia horas com o ZX Spectrum. Enquanto 
adolescente e já com outra consciência, queria obter os conhecimentos neces-
sários e a capacidade de criar programas como tantos outros que via no dia-
-a-dia e que melhoravam a vida das pessoas. 

O plano curricular do curso tinha os temas que me interessavam e encai-
xavam-se nos meus objetivos. Na altura em que frequentei o curso não havia 
estágio curricular. Felizmente hoje em dia ele existe. 

A EPGE foi importante no meu percurso académico. Deu-me as bases 
para ter sucesso no ensino superior e na minha vida profissional, ensinando-
-me ainda outros valores que me permitiram também crescer como pessoa. 
Por outro lado, não posso deixar de realçar o papel preponderante do corpo 
docente que foi determinante no meu percurso durante os 3 anos do curso e 
mesmo depois. Os professores sempre mantiveram uma relação de respeito, 
de proximidade e de muita preocupação com os alunos, demonstrando uma 

grande disponibilidade sempre que necessário e esta sempre foi uma imagem 
de marca da EPGE. Tive o privilégio de fazer parte da EPGE como aluno e, mais 
tarde, como professor.

Esforço-me por estar informado sobre as atualizações e novidades tecnológicas que possam ser importantes para a 
empresa onde trabalho, bem como para as necessidades dos nossos clientes. Tenciono tirar um MBA com uma vertente 
forte em Gestão Internacional e Marketing, tornar-me CEO de uma empresa de referência a nível nacional ou internacional 
e também criar uma startup.

Depois de terminar o curso tenho trabalhado sempre na minha área 
de formação: Direção, Fiscalização, Medições e Orçamentos. Agora, traba-
lho numa empresa de Construção Civil, em Direção de Obra e Prepara-
ção de Concursos e também como freelancer, em Direção e Fiscalização 
de Obras. Optei pelo ensino profissional para poder começar a traba-
lhar mais cedo e em paralelo fazer um curso superior. Escolhi a Cons-
trução Civil por ser o único curso que me fazia sentido e também por 
ser uma tradição de família trabalhar naquela área. Também frequentei 
uma licenciatura em Engenharia Civil.

Da EPGE, destaco a proximidade com os professores, os laboratórios 
e as ferramentas de trabalho. Devido a um acidente que sofri quando 
frequentava o 2.º ano, estive ausente da escola durante 4 meses. 

Quando regressei foram os professores que me incentivaram a recu-
perar os módulos em atraso e me ajudaram a ultrapassar o tempo per-
dido e a transitar de ano.  Recordo com carinho a professora Ana Cor-
reia, pela sua proximidade com os alunos, o que se reflete sempre no seu 
desempenho. No futuro, gostaria de um dia abrir o meu próprio negócio.

Marco Soares 
Informática Fundamental, concluído em 
1994, no polo da Amadora (centro) 

Marco Narciso
Técnico de Construção Civil – Condução de Obra, 
concluído em 1997, no polo do Entroncamento
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Optei pelo ensino profissional por ir de encontro à profissão 
com que sonhei desde os 6 anos de idade: desenhador. Quando 
iniciei a formação profissional senti que era um momento de 
grande seriedade e importância na minha vida. Cortei o cabelo 
e iniciei uma nova etapa.

Considero o estágio - Formação em Contexto de Trabalho - 
muito útil e decorreu sem dificuldades, dado que já levava comigo 
muitos conhecimentos e competências técnicas que depois apli-
quei na prática. O estágio possibilitou-me travar e adquirir conhe-
cimentos na área de formação, em Gabinetes de Arquitetura, e 
foi “uma rampa de lançamento”.

Foi também o estágio que me fez crescer e ainda hoje noto 
diferença na formação e postura dos alunos da Gustave Eiffel. 
Agora, enquanto profissional, já recrutei alunos da Gustave Eiffel 
e a boa postura que eles apresentam continua a ser evidente e 
já vi anúncios de emprego em que se pede expressamente alu-
nos de Construção Civil da Gustave Eiffel.

O Curso Profissional e o CET de Construção Civil que entretanto concluí, proporcionaram-me inúmeros conhecimentos técni-
cos. Frequentei uma licenciatura em Engenharia Civil e houve cadeiras que fiz sem qualquer dificuldade, pois estava preparadíssimo.

Hoje, trabalho para uma das maiores empresas de construção portuguesas, a Teixeira Duarte, na Venezuela  e sinto-me rea-
lizado profissionalmente. 

Depois de ter frequentado o ensino regular e de não ter conseguido terminar o 12.º ano, 
é que optei pelo ensino profissional. Tinha reprovado dois anos e não tinha motivação para 
continuar. Decidi então procurar algo que me motivasse e que me abrisse as portas para a 
faculdade ou para o mercado de trabalho. Escolhi o curso de Design pois queria trabalhar 
nessa área ou então seguir arquitetura. 

No último ano do curso fiz o estágio profissional numa empresa, onde trabalho atual-
mente, e onde me foi possível aprender as fases de um projeto e o tipo de resposta e pron-
tidão de que os clientes necessitam.

Da minha passagem pela EPGE destaco sobretudo o empenho dos professores para nos 
ajudar. Muitos deles são profissionais da área que lecionam, o que, na minha opinião, é uma 
grande vantagem pois têm conhecimento do mercado de trabalho e das suas necessidades.

Edi Norte
Técnico de Construção Civil – Desenho, concluído 
em 2000, no polo do Entroncamento

André Freitas 
Técnico de Design, con-
cluído em 2007, no polo 
da Amadora (sede)



A nossa escola24

Escolhi o ensino profissional e este curso uma vez que queria especializar-me como 
técnico numa determinada área e ingressar logo no mercado de trabalho o que aca-
bou por acontecer. Neste momento estou a trabalhar numa empresa da minha área de 
formação.

O estágio que fiz numa empresa do sector da distribuição alimentar e comércio gros-
sista foi muito importante pois tive oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiri-
dos durante o curso e fiquei a conhecer as dificuldades próprias deste trabalho.

Na minha opinião, uma das grandes vantagens do ensino profissional é fazer o 12.º ano 
e ao mesmo tempo ficar com conhecimentos técnicos para começar a trabalhar. Agora 
estou a adquirir experiência e mais tarde penso prosseguir estudos no ensino superior.

Escolhi o ensino profissional para poder rapidamente entrar no mundo do traba-
lho e exercer uma profissão. Considero muito importante o estágio que fiz durante o 
percurso escolar pois permitiu-me ter uma experiência verdadeira com o trabalho que 
iria desempenhar. Da minha experiência enquanto aluno da EPGE realço a boa educa-
ção de todos os funcionários, a boa qualidade do ensino e o ótimo ambiente escolar.

Na minha opinião é fundamental estudar, pois é muito mais fácil encontrar 
emprego depois de se concluir um curso.

Tenho projetos para o futuro e alguns já se estão a realizar. Atualmente, traba-
lho na EPGE e tenho um negócio na área da minha formação que pretendo expan-
dir para milhões de portugueses.

Francisco Fernandes  
Higiene e Segurança no Traba-
lho e Ambiente, concluído em 
2012 no polo de Lisboa, Lumiar

Mário Picote 
Técnico de Gestão de Equipa-
mentos Informáticos, concluído 
em 2012, no polo de Arruda dos 
Vinhos
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A palavra aos da casa

Quando entrei para a Gustave Eiffel, há 25 anos, a minha atividade 
constava, sobretudo, no atendimento ao público, na divulgação da 
oferta formativa e no serviço administrativo de secretaria. Atualmente, 
o meu trabalho consta principalmente da organização e do apoio à 
Direção da Cooptécnica. A instituição cresceu imenso, nomeadamente 
na sua expansão por outros concelhos e na grande diversificação da 
oferta formativa, quer para a população jovem quer para a adulta.

O meu balanço destes 25 anos é positivo. Sinto que cresci pro-
fissionalmente e como pessoa. Constatei, frequentemente, que são as 
pequenas coisas que por vezes fazem a diferença e que, por outro 
lado, pelo percurso mais difícil e mais trabalhoso, obtém-se melho-
res resultados. Pelos jovens e adultos que se formaram e adquiriram 
mais-valias profissionais e pessoais na Gustave Eiffel, valeu e vale a 
pena continuar neste projeto. 

Sempre desempenhei as minhas funções com dedicação, profis-
sionalismo e também com alguma criatividade e inovação, contribuindo para reforçar o projeto Gustave Eiffel. A maioria das 
atividades que tenho vindo a desenvolver ao longo destes 25 anos deram-me muita satisfação pessoal. Mesmo quando as 
circunstâncias eram menos favoráveis, a perseverança prevaleceu. Senti sempre que faço parte integrante deste projeto que 
se encontra em constante crescimento e evolução e abraço com agrado as atividades, inerentes às mudanças que vão ocor-
rendo. Sinto orgulho por fazer parte desta instituição.

Iniciei as minhas funções na Gustave Eiffel em outubro 1989, 
como Auxiliar Administrativa. Ao longo destes 25 anos passei por 
várias categorias profissionais e, em 2000, cheguei a chefe de secre-
taria, cargo que desempenho até ao momento.

Durante estes 25 anos muita coisa se alterou. No primeiro ano 
de funcionamento, em Queluz, existiam apenas 3 salas de aula e 
dois cursos. Hoje somos a maior Escola Profissional do País e pro-
vavelmente uma das mais conhecidas. Em 1990 a Cooptécnica Gus-
tave Eiffel abriu uma novo polo nas instalações do antigo Externato 
Alexandre Herculano e daí para a frente foram abrindo outros polos: 
Amadora (Venda Nova), Entroncamento, Lumiar e Arruda dos Vinhos.

A oferta formativa, ao longo dos anos, foi sendo mais diversificada 
e fizeram-se parcerias com muitas instituições. Realmente a EPGE cres-
ceu muito, e eu penso que é a Escola do Futuro para os nossos filhos.

É com imensa satisfação e dedicação que desempenho no dia-
-a-dia as minhas funções, contribuindo para o bom nome desta ins-
tituição. Tento dar o meu melhor e colaborar em todos os desafios 
que me propõem, mas claro nada disto seria possível sem o apoio e a 
colaboração de todos os meus colegas. O bom funcionamento de qualquer departamento, nunca é só trabalho de um, mas 
sim de uma equipa que joga para atingir o mesmo objetivo. Espero continuar nesta CASA, que sinto como minha, durante 
muitos mais anos, e assim contribuir para reforçar o projeto Gustave Eiffel. 

Cristina Silva
Administrativa de Apoio à Direção

Anabela Gouveia 
Chefe de Secretaria 
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Antes de trabalhar na Gustave Eiffel, era condutor de máquinas e aparelhos de 
elevação. Aqui, comecei por trabalhar na reprografia e só depois passei a motorista 
e a efetuar serviços externos.

Desde o meu ingresso na instituição, em 1992, tenho observado, sem dúvida, 
um grande crescimento, não apenas físico como também em termos de reconhe-
cimento exterior.

Do meu percurso na Gustave Eiffel faço um balanço positivo. As funções que 
fui desempenhando ensinaram-me muito, sobretudo a de motorista que me per-
mitiu aprofundar o conhecimento da cidade de Lisboa.

Sempre desempenhei as minhas funções de acordo com o Regulamento 
Interno, zelando pelo bom funcionamento da instituição e contribuindo para o seu 
crescimento.

Concluída a licenciatura em Química, enveredei pela docência e comecei a lecio-
nar na Escola Gustave Eiffel em 1993. Desde então, percorri um caminho extraordinário 
e profícuo que me levou para a inversão de papéis (outrora aluna, agora professora), 
com a consequente descoberta da riqueza da relação social com os jovens estudantes 
que estão na antecâmara da inserção na sua vida ativa. 

As exigências do percurso escolar dos alunos no presente e as expetativas proje-
tadas no futuro próximo que estes enfrentam interagem na relação aluno-professor 
comunicando riqueza, realização pessoal e uma dinâmica muito própria para ambos. 
Nós, os professores, somos privilegiados por poder contribuir para a realização pessoal 
e profissional destes jovens. Sempre me senti realizada como docente e estou muito 
satisfeita em permanecer tal como comecei: professora. 

Ao longo destes anos muita coisa se foi alterando. A sociedade atual está muito 
diferente. As dificuldades sempre existiram e vão continuar a existir, os ciclos da vida 
continuam. Assim como continuará a existir a necessidade de cada indivíduo se adap-
tar ao ambiente social onde está inserido e com o qual se identifica, de aprender, de 
trabalhar, de criar uma vida própria e autónoma. É uma característica humana. Na ver-
dade, reflete uma busca incessante do indivíduo no sentido da sua realização pessoal. 
Essa dinâmica evolutiva no sentido do aperfeiçoamento também é comunicada às instituições, pois elas são criadas e geridas 
por pessoas. A Escola Gustave Eiffel é um exemplo que reflete essa dinâmica. Sofreu grandes modificações pelo que houve 
necessidade de adaptações, o que conduziu a que se tornasse, quer pela dimensão que adquiriu, quer pela qualidade atin-
gida, uma realidade pujante no panorama do ensino, em particular, no respeitante ao ensino profissional.

De todos estes anos faço um balanço muito positivo. Foi nesta escola que passei uma boa parte da minha vida adulta 
e onde desenvolvi grande parte da minha atividade profissional. Aqui construí, ao longo de vários anos, um conjunto de 
vivências e criei amizades que muito prezo. Creio que a minha forma de estar e de conviver neste ambiente social da Gus-
tave Eiffel, e em sintonia com o que a diferencia de outras escolas, pauta-se pela criação e promoção de vivências enriquece-
doras, frutuosas e de relacionamentos interpessoais de proximidade e de apoio, em particular, com os alunos, mas também 
com todos os intervenientes no processo educativo. Enquanto docente de Física e Química, privilegio o rigor e a qualidade. 
Ao longo dos anos esforcei-me por ser uma referência, na medida do que aprendi na minha formação profissional e dos 
valores que são inerentes à área de conhecimento que represento. Entendo que cada um nós, docentes, funcionários e alu-
nos, de uma forma ou de outra, contribuímos para o “todo” que é a Gustave Eiffel e para o que ela representa. Os nossos 
atos do dia-a-dia traçam e definem o projeto da Gustave Eiffel, dão-lhe corpo e são determinantes na dimensão que poderá 
vir a alcançar no futuro. Cabe a cada um de nós dar a contribuição necessária a este projeto, nas suas diferentes valências.

José Bandeira 
Motorista de veículos ligeiros 

Isabel Domingues 
Professora de Físico e Química
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Em maio de 2004, entrei para a Gustave Eiffel, como formador de Cursos 
de Aprendizagem. Sou Psicólogo Clínico e tenho desempenhado inúmeras tare-
fas, desde a docência nas áreas de Psicologia e Integração, ao apoio inerente ao 
Centro de Recursos e ao Centro Novas Oportunidades. Hoje, estou no Centro 
de Recursos como Técnico de Apoio Psicopedagógico.

Hoje temos muitos cursos diferentes, novos serviços e valências. Aquilo que 
mais me agrada é “trabalhar com os jovens, em qualquer uma das suas funções”. 

A parte mais compensadora do dia é quando alguém diz “obrigado” ou 
“preciso de si”. É quando um jovem o aborda e pede ajuda. Não é só pelo reco-
nhecimento das outras pessoas, mas sim por sentir que algo deu certo: um pro-
jeto, uma ideia, uma mudança, por muito pequena que seja. Sinto orgulho em 
fazer parte desta equipa.

Entrei para a Gustave Eiffel quase sem querer: na altura 
trabalhava em Coimbra e vi, num jornal, um anúncio de 
recrutamento de professores para uma Escola Profissional. 
Nunca tinha pensado em ser formadora mas decidi arriscar. 
Estou na EPGE desde janeiro de 1997, ano em que incuti 
um rigor extra nos Projetos Tecnológicos.

Continuo na EPGE até hoje, sou uma das professoras 
mais antigas do polo do Entroncamento e dizem que uma 
das mais amadas pelos alunos.

Ao longo do tempo fui adquirindo novos conhecimen-
tos e experiências: o Mestrado em Direito do Território e 
Urbanismo, colaboração com Autarquias no Direito do Ter-
ritório e Revisão dos PDM, trabalho na área da Segurança 
de Obras e uma pós-graduação de Segurança e Higiene no 
Trabalho que tem sido uma mais-valia importante pois per-
mite-me aplicar novos conhecimentos em cursos de dife-
rentes áreas. Embora algumas das experiências não estejam 
diretamente relacionadas com a escola, são uma mais-valia 
para o meu trabalho, pois trazem conhecimentos e inova-
ção à escola. E isso é que enriquece toda a formação pro-
fissional, pois se não tivesse sido assim, e se estivesse de 
modo estanque dedicada à formação, não poderia trans-
por para o contexto de aula tantos casos práticos e experiências. Orgulho-me de formar técnicos intermédios de qualidade, 
uma necessidade constante do mercado de trabalho.

Para além de ser professora, sou Adjunta da Diretora de Polo pois sempre “vesti a camisola” da instituição e porque acre-
dito neste projeto. Considero importante a grande proximidade que se tem criado entre a formação e a envolvente do tecido 
socioeconómico, com uma constante adequação das áreas profissionais.”

A essência do projeto mantém-se: formar alunos bem preparados e com dinamismo que possam cooperar para o cres-
cimento da região.

Considero importante o meu contributo, assim como o de qualquer um dos outros colaboradores pois tudo é resultado 
de um trabalho de equipa. O bom desempenho profissional não depende só de uma pessoa, mas de todos os colaborado-
res e da Direção que nos estimula… Enfim, de todos nós.

Pedro Oliveira 
Técnico do Centro de Recursos

Ana Correia
Professora e Adjunta da Diretora de polo do 
Entroncamento
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Iniciei o meu trabalho na Gustave Eiffel, em 2002, para substituir tem-
porariamente uma professora e em simultâneo desempenhei a função de 
Orientadora Educativa de Turma.

Muita coisa mudou desde então. Aumentou a dimensão física da escola 
e o número de alunos e professores. Os alunos apresentam, agora, outros 
desafios. Muitos chegam à escola desmotivados e sem expetativas e cabe-
-nos a nós trabalhar com eles esses aspetos, para que consigam realizar um 
caminho académico de sucesso.

Ao longo de treze anos de trabalho nesta instituição considero que o 
meu percurso pessoal e profissional teve uma grande evolução. Cresci pro-
fissionalmente, acreditando no meu trabalho que diariamente me apresenta 
novos desafios. Desempenhar a função de Diretora de escola em duas esco-

las com realidades e particularidades diferentes, revelou-se uma experiência de constante adaptação. Todos os dias há pro-
blemas para resolver, respostas para dar, alterações a fazer. No entanto, esta atividade permitiu conhecer-me melhor, desen-
volver as minhas capacidades e o balanço é bastante positivo.

Acredito no projeto educativo da escola. As dificuldades e os problemas quando surgem, têm que ser encarados positi-
vamente de modo a melhor os superar. O projeto da Gustave Eiffel é fruto do trabalho de muita gente. É fundamental que 
as pessoas se sintam reconhecidas e valorizadas. 

Diplomei-me na EPGE com o Curso Profissional de Técnico de Informática 
Fundamental. Mais tarde, completei a licenciatura em Engenharia Mecatrónica e 
voltei às raízes, em 2002, desta vez como professor. Hoje, além de docente, sou 
também Coordenador de Curso e já fui Orientador Educativo de Turma.

Enquanto docente tenho acompanhado algumas alterações: a expansão para 
o Campus Escolar, a aquisição do pavilhão oficinal, a aposta em áreas de forma-
ção diversificadas e considero que a EPGE se está a desenvolver-se cada vez mais.

No início, tive algum “receio” de exercer a docência mas com a dedicação que 
me ficou desde a época em que fui aluno tenho vindo a construir uma carreira. 
Considero que tenho dado contributos para o desenvolvimento da Gustave Eiffel, 
não só como professor mas também como Coordenador de Curso, o “maquinista 
do comboio” que coordena os estágios, os projetos, motiva os alunos, e também 
os repreende quando é necessário. A Gustave Eiffel ajudou-me a crescer pessoal-
mente e como profissional. 

Iniciei funções em janeiro de 2009 como Técnica de Diagnóstico e Encami-
nhamento no Centro Novas Oportunidades. Em 2010 mudei de funções e pas-
sei a trabalhar como Técnica do Centro de Recursos, na Amadora (sede). Atual-
mente, desempenho essas funções na Amadora (centro). As tarefas que realizo 
são de caráter administrativo e funcional, tais como angariação de estágios 
para os alunos, formalização de Protocolos com as empresas, gestão de apoios 
económicos dos alunos, divulgação da nossa oferta formativa junto de escolas, 
empresas e associações. Participo em eventos, tais como feiras de emprego e 
formação profissional e ações de caráter lúdico e social, direcionadas para os 
alunos e em colaboração com professores, coordenadores de curso e orientado-
res educativos de turma. Há um contacto diário e permanente com os alunos.

Carlos Gaio 
Coordenador do Curso Profissio-
nal de Técnico de Mecatrónica

Anabela Pedro 
Diretora do polo de Lisboa, Lumiar

Favelina Santos 
Técnica do Centro de Recursos
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Procuro que o Centro de Recursos seja um local em que os alunos se sintam bem e onde possam encontrar respostas 
às suas necessidades. Enche-me de orgulho que o meu trabalho possa contribuir para o crescimento, orientação e forma-
ção de futuros adultos responsáveis.

Comecei a dar aulas de Matemática na Gustave Eiffel em 2008, no polo do Lumiar. 
Na época, o grupo de professores era pequeno e o número de alunos e turmas era 
reduzido. O ambiente na escola era muito tranquilo, o que permitia o conhecimento 
de todos os alunos e colegas, tornando possível a permanente troca de impressões 
e preocupações relativamente aos vários aspetos da prática docente. 

O meu desempenho enquanto professor vê-se pelos resultados que os alunos 
obtêm, não só na aprendizagem dos conteúdos programáticos, mas também pela 
participação que desencadeei em projetos, concursos e atividades diversas. Parti-
cipámos em Campeonatos Nacionais de Jogos Matemáticos (este ano obtivemos 
um campeão nacional num dos jogos), alcançámos o 3.º lugar no Prémio Estatístico 
Júnior e recebemos uma Menção Honrosa no concurso “Saber porquê”. “Bons Raios 
te Meçam” é outra atividade em que colaborámos com o objetivo de promover e 
valorizar a ciência como fator de motivação das aprendizagens.

Para além da docência também já exerci funções como, Orientador Educativo 
de Turma, o que me levou a conhecer profundamente as características e necessi-
dades dos alunos, e fui responsável de área curricular, diagnosticando problemas e 
lacunas, elaborando propostas e refletindo sobre métodos e práticas pedagógicas 
que possibilitam melhores aprendizagens. 

A minha principal motivação é o sucesso dos alunos. A adaptação dos conteúdos das disciplinas aos diferentes cursos 
profissionais é, no meu entender, uma das melhores formas para atingir os principais objetivos. Entendo que a adaptação dos 
conteúdos das disciplinas aos diferentes cursos não retira rigor ou teoria aos programas. Trata-se de libertar a disciplina da 
formalização e apostar na criação de situações problemáticas com as quais os alunos são confrontados. Para este trabalho, 
os professores precisam de ter espaços de trabalho em conjunto, com menos restrições burocráticas e uma total liberdade 
de propor e questionar. O projeto Gustave Eiffel sairá sempre reforçado com a capacidade de inovação dos seus docentes. 

As alterações recentes dos fatores económicos e sociais têm influenciado as características e os percursos escolares de 
um número significativo de alunos. A escola tem de procurar as respostas adequadas, envolvendo os professores em deba-
tes profundos e sem complexos, de modo a conseguir propostas relevantes e decisivas para a promoção de melhores prá-
ticas educativas.

Entrei para a Gustave Eiffel para exercer a docência sem saber se me adaptaria a 
essa nova função. Felizmente correu bem e o balanço é positivo. Hoje posso dizer que 
ser professor é um desafio constante e que estou a adorar esta experiência.

Já desempenhei o cargo de coordenador do Curso Profissional de Técnico de Ges-
tão e Equipamentos Informáticos e do CEF de Instalação e Reparação de Computadores, 
uma tarefa desafiante, que exige conhecimento, muita responsabilidade e criatividade. 

Atualmente, coordeno também o Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Auto-
mação e Comando. Vivi, entretanto, uma experiência com a formação de adultos que 
veio a revelar-se muito enriquecedora, quer pessoal quer profissionalmente. Com o 
meu esforço e desempenho, bem como de toda a equipa com quem trabalho, julgo 
estar a contribuir para reforçar o projeto da Gustave Eiffel. 

Rui Januário
Professor de Matemática

Tiago Rosa 
Coordenador do Curso de Técnico de 
Eletrónica, Automação e Comando 
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Nos últimos tempos, têm-se vindo a efetuar várias alterações no polo de Arruda dos Vinhos, quer melhorando as condi-
ções nos laboratórios, quer no aumento e no benefícios dos edifícios escolares, o que concorre para que os alunos estejam 
mais motivados, se sintam bem na escola e obtenham melhores resultados.

Comecei a trabalhar na EPGE em 2010 como formadora de um módulo de Comu-
nicação no curso de Educação e Formação de Adultos, de Segurança e Higiene no 
Trabalho, pós-laboral. Foi a primeira experiência na área da formação e aquela que 
considero ter sido a realização de um sonho, pois sempre desejei trabalhar na Gus-
tave Eiffel, pelo espírito que sentia em eventos da escola a que tive oportunidade 
de assistir, sobretudo pela dinâmica entre professores e alunos.

Depois de outras colaborações como formadora externa, em 2012 fui nome-
ada responsável pela Imagem e Comunicação, no polo do Entroncamento. Na altura 
estava efetiva num Gabinete de Comunicação de uma autarquia, no entanto arris-
quei e aceitei o convite. 

Gosto de trabalhar na Gustave Eiffel, nas duas áreas que me apaixonam: For-
mação e Comunicação. 

Também desempenho a função de Coordenadora do Curso Profissional de 
Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publicidade e continuo a lecionar, 
o que considero fundamental para obter bons resultados na Imagem e Comunica-
ção da escola. 

A Gustave Eiffel tem crescido e é hoje uma marca forte para a qual julgo já ter 
dado um contributo importante, não só ao nível da Comunicação junto do público, mas também junto das empresas parceiras que 
referem a escola como uma entidade formadora de técnicos qualificados.

Enquanto Coordenadora, julgo fundamental garantir o contacto permanente com as instituições e ir de encontro às suas necessi-
dades. A escola tem um papel fundamental, na afirmação da necessidade de algumas profissões, junto das empresas. A escola somos 
todos nós: colaboradores docentes e não docentes, alunos, encarregados de educação….

Na minha opinião, o projeto da Gustave Eiffel resume-me em três palavras: “dinâmico, rigoroso e inovador”.

Comecei por lecionar nos Cursos de Educação e Formação (de Jovens) no curso de 
Instalação e Reparação de Computadores, nos polos da Amadora (centro e sede) e, pas-
sado um ano, assumi a coordenação do curso. Agora leciono as disciplinas de Programa-
ção de Sistemas Informáticos, Redes de Comunicação e Arquitetura de Computadores.  

 A nossa escola está hoje diferente, para melhor. Alguns processos foram adapta-
dos e melhorados para benefício, principalmente dos alunos. A oferta formativa adap-
tou-se às novas necessidades do mercado de trabalho e os currículos dos cursos foram 
melhorados de modo a corresponderem às necessidades das empresas. Atualizaram-se 
as ferramentas de trabalho nos laboratórios, instrumentos indispensáveis para os alunos 
contactarem com as últimas tecnologias e, de alguma forma, também se poderem pre-
parar para enfrentar as alterações constantes no exigente mundo do mercado laboral.   

Trabalho na EPGE há cinco anos. Faço parte de uma excelente equipa de profissionais 
que todos os dias dão o seu melhor em prol do sucesso dos alunos. A profissão docente 
é  cada vez mais exigente e na sala de aula e no espaço escola temos diversas respon-
sabilidades e funções. Procuro impulsionar e motivar os alunos para as aprendizagens 
e servir de modelo em termos de conduta, postura e respeito pelas regras instituídas.   

Ana Madureira
Professora e Técnica no Gabinete    
Editorial e Relações Públicas 

António Beirós 
Professor de Programação de 
Sistemas Informáticos, Redes 
de Comunicação e Arquitetura

 
de Computadores
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A opinião das empresas acolhedoras de estágios

Tivemos o prazer de receber Andreia Silva, estagiária do Curso Pro-
fissional de Higiene e Segurança no Trabalho e que foi um exemplo de 
dedicação e profissionalismo desde o primeiro dia. Desenvolveu um exce-
lente trabalho sempre com disponibilidade para as tarefas profissionais que 
lhe foram solicitadas. Desempenhou com excelência as suas funções e foi 
uma mais-valia para a Workview pelo que proporcionámos que a Andreia, 

depois de concluir o curso, continuasse a trabalhar connosco. Foi uma experiência enriquecedora para ambas as partes e 
que desejamos repetir em breve recebendo outros alunos da Escola Profissional Gustave Eiffel.

Marco Silva é o Diretor-Geral da empresa que tem clientes em vários países, 
mas com incidência nos mercados de África, Leste da Europa e América Latina. 
Produzem as máquinas e fazem a sua montagem, mas também montam linhas 
de produção e fábricas completas. 

Revelou a importância da formação técnica da EPGE, mas também da socio-
cultural: “para conhecer um país, temos que conhecer as suas bases históricas, 
políticas e económicas”. Considera relevante dominar diferentes línguas, sobre-
tudo quando se trata de exportação, pois esta implica um contacto permanente 
com clientes de diferentes países.

A Esicomatic tem acolhido vários estagiários da Gustave Eiffel, em diversas 
áreas, desde Mecatrónica, Serralharia Mecânica e Comunicação – Marketing, Rela-
ções Públicas e Publicidade e considera-se muito satisfeita. A empresa tem uma política de contratação de inserção de esta-
giários nos quadros da empresa.

A experiência tem sido bastante positiva, quer em termos técnicos como de postura: considera que a escola ocupa o 
papel central num triângulo composto pela educação, formação social e formação profissional e que os ingredientes de 
sucesso que formam um bom profissional são o querer, a vontade, persistência e a constante atualização de conhecimentos. 
Na sua opinião, as piores caraterísticas são a falta de pontualidade, de respeito e desinteresse pela aprendizagem. 

O trabalho de equipa é fundamental e aproxima pessoas de diferentes idades, áreas e funções.
Para vingar na área da exportação, revela alguns segredos: “qualidade, honestidade e muito trabalho”.
Aos jovens que pretendam vir a abrir o seu próprio negócio, aconselha uma grande abertura de espírito, ter os pés bem 

assentes no chão, ter muita força de vontade, empenho e espírito de equipa para o negócio. Acredita que o ensino profis-
sional é uma mais-valia e a escolha acertada para os jovens que têm o perfil adequado para este tipo de ensino. 

A Webee recebeu dois estagiários da EPGE em 2013 e não podíamos estar mais 
satisfeitos com a sua prestação. Ambos os alunos demonstraram competências téc-
nicas e uma grande vontade de aprender de acordo com as espectativas que deles 
se esperava.

Tanto o Rafael como o Ricardo facilmente se adaptaram à empresa e ao seus 
colegas como também aprenderam a trabalhar com novas tecnologias. As suas atitu-
des e competências demonstram os valores e os conhecimentos que a escola trans-
mite e que são fundamentais para o futuro profissional dos alunos.

Felicitamos a EPGE pelo trabalho que desenvolve, contribuindo para formar téc-
nicos profissionais com as competências essenciais e necessárias para o mercado de 
trabalho.

Marco Silva
IPIAC – Nery Esicomatic, Lda. 
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O grupo Media Capital colabora com o programa de estágios 
da Escola Profissional Gustave Eiffel, com os alunos do Curso Pro-
fissional de Técnico de Multimédia.

Ao recebermos os alunos estamos não só a dar-lhes um pri-
meiro contacto com o mundo profissional, integrando-os nas nossas equipas como, ao mesmo tempo, lhes proporcionamos 
uma boa dose de empenho e criatividade.

Os alunos que temos recebido até hoje, já lá vão quatro anos, são jovens empenhados e trabalhadores e os resultados 
têm sido muito bons. Estamos extremamente satisfeitos com este programa de estágios e é uma situação para continuar. 
(Declarações produzidas na conferência realizada nos Recreios da Amadora em abril de 2013.)

Rui Gonçalves, representante da ACIS no Entroncamento é 
um dos parceiros da Gustave Eiffel e considera que felizmente 
o Ensino Profissional está a voltar em força.

Reconhece neste tipo de ensino um importante papel na 
formação de Técnicos Intermédios qualificados: “a Gustave Eiffel 
tem um ensino direcionado para o exercício de uma profissão, 
para a aplicação prática de conhecimentos e tem ao seu ser-
viço bons profissionais, gente muito boa e com muita vontade 
de trabalhar”. 

Considera que o Ensino Regular não serve para todos, que 
há profissões para as quais este ensino não dá resposta e o 
Ensino Profissional tem aí uma grande importância.

Rui Gonçalves diz que a escola tem integrado bem os seus 
alunos no estágio, e que esse processo é fundamental para com-
plementar a formação na componente prática. Considera tam-
bém que a EPGE tem desempenhado um papel fundamental na 
formação de técnicos qualificados: ”um jovem que obtém uma 
formação profissional tem hoje um grande valor pois o nosso 
mercado necessita sobretudo destes quadros médios”.

Já participou em júris de avaliação de Projeto Tecnológico. Dos projetos a que assistiu, que consistiam em trabalhos 
de consultoria externa em Comunicação para dar resposta a problemas assinalados por instituições da região, refere que a 
abordagem da escola sobre a área profissional é um dos caminhos válidos e que foi bem escolhido. Destaca que os projetos 
reforçam o papel desenvolvido pela Gustave Eiffel no que diz respeito à formação social e técnica dos alunos, preparando-
-os e aproximando-os da realidade profissional, mas dotando-os também de competências ao nível da organização de tra-
balhos académicos (bibliografia, estrutura, escrita) e ainda na postura em apresentações públicas: “a EPGE prepara os alunos 
para o trabalho e constatei que lhes lançam desafios, os estimulam intelectualmente e lhes dão ferramentas que os vão aju-
dar a adaptarem-se aos futuros desafios. Nos projetos apresentados, vi trabalhos muito válidos.”

Sobre as Provas de Aptidão Profissional de Construção Civil, em que os alunos apresentaram um levantamento topográfico 
do Bairro Camões (bairro ferroviário histórico do Entroncamento) e soluções para algumas das habitações, refere que já indi-
cou na Câmara Municipal que encontrou naqueles trabalhos excelentes ideias e propostas interessantes para se requalificar o 
bairro e uma qualidade técnica que revela exigência e conhecimento. Considera que a continuidade e a aplicação prática dos 
trabalhos pode ser um elemento fundamental para a motivação e realização pessoal e profissional dos alunos diplomados.

A todos os jovens que pretendam criar o seu próprio negócio, deixa um conselho: “não tenham medo de falhar, pois só 
falha quem tenta, falhar faz parte de um processo de aprendizagem.”

Espera que a EPGE continue numa senda de sucesso e que possa contribuir para o desenvolvimento da região do Médio 
Tejo.

Rui Gonçalves
ACIS – Associação Empresarial de Torres Novas, 
Entroncamento, Alcanena e Golegã
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João Patinha é gerente da empresa que é especializada na 
produção de portas e janelas, na maioria em PVC e mais recen-
temente também em alumínio e monobloco. Ficou surpreso ao 
saber que a Gustave Eiffel já completa 25 anos.

Ao longo de 13 anos, esta empresa tem acolhido estagiá-
rios da EPGE e tem integrado nos seus quadros vários alunos 
diplomados da nossa escola, nomeadamente na área da Infor-
mática. Está satisfeito com a sua formação e competência: “os 
jovens vêm preparados numa vertente mais profissional do que 
os do Ensino Regular e mais conscientes para começar a tra-
balhar. Esses diplomados que temos contratado têm-se man-
tido e alguns já estarão cá, possivelmente, há mais de 10 anos”.

Considera que o Ensino Profissional é uma mais-valia que 
colmata uma grande falta de mão-de-obra qualificada e que o 
papel da Gustave Eiffel tem sido muito importante.

Na sua opinião, as características essenciais de um estagiário 
ou de um profissional são a honestidade e pontualidade, a von-
tade de aprender, a iniciativa, a pró-atividade e muita vontade 
de evoluir, propondo alterações e novas formas de trabalhar.

Aos jovens que queiram criar o seu próprio negócio, acon-
selha: “é fundamental não querer crescer muito depressa e ter os pés bem assentes no chão, pois crescer rapidamente pode 
implicar deixar de ter capacidade para dar resposta às solicitações. Também é fundamental formar uma boa equipa e saber 
delegar tarefas.”

Tem sido benéfico para a TECMIC participar na formação 
em contexto de trabalho de alunos da Gustave Eiffel. A empresa 
tem recebido um ou dois estagiários nestes últimos anos, nas 
áreas de Eletrónica e/ou Sistemas de Informação. 

A parceria com a escola está bem estabelecida do ponto 
de vista formal (contratual) e informal (levantamento de necessidades e proposta de estágios). Processualmente as peças de 
documentação do estágio estão também estabilizadas e são funcionais. Os alunos estagiários têm correspondido em termos 
de formação de base, dedicação e interesse.

João Patinha
Cidade PVC – Indústria de caixilharia 
em PVC, Lda.  
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25 anos - 25 acontecimentos

Cooptécnica Gustave Eiffel
Criação da Cooptécnica Gustave Eiffel, Coope-
rativa de Ensino e Formação Técnico Profissio-
nal, CRL., com escritura a 4 de agosto de 1989. 

EPGE de Queluz  
Nasce a Escola Profissional Gustave Eiffel (EPGE), com ins-
talações em Queluz, em 1989, em resposta ao desafio do 
Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e Profissional 
(GETAP), do Ministério da Educação com os cursos profissio-
nais de Técnico de Construção Civil e de Técnico de Infor-
mática Fundamental. 

EPGE da Amadora e Entroncamento 
Abertura em setembro de 1990 do polo da EPGE da Amadora 
(Venteira) com os cursos profissionais de Técnico de Cons-
trução Civil, Informática Fundamental e Informática/Manu-
tenção de Equipamento, nas instalações do antigo Exter-
nato Alexandre Herculano, que para o efeito recebeu obras 
de beneficiação. Em 1991 abre o polo da EPGE do Entron-
camento, com os cursos profissionais de Técnico de Cons-
trução Civil, Informática Fundamental e Gestão nas instala-
ções do Externato Mouzinho de Albuquerque.P

Projeto Tecnológico 
Inserção do Projeto Tecnológico no 2.º ano dos cursos Pro-
fissionais, em 1992, iniciativa pioneira da EPGE em que os 
alunos aplicam as competências adquiridas, fundamental-
mente na componente tecnológica.

Coleção Aprender 
Publicação das primeiras edições Gustave Eiffel com a Cole-
ção Aprender, em 1993, com conteúdos na área de Infor-
mática e da Construção Civil e publicação das Normas de 
Funcionamento da EPGE: Projeto Educativo e Regulamento 
Interno.

 Rede de Escolas Profissionais 
Em 1995, a EPGE foi interlocutora, com um desempenho 
muito expressivo, na implementação e desenvolvimento 
da Rede de Escolas Profissionais que vieram a prestar um      
significativo contributo no desenvolvimento curricular dos 
cursos profissionais.
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Acolhimento de Timorenses 
Os primeiros jovens estudantes timorenses são acolhidos em 
1997, proporcionando-lhes uma formação básica ao nível da 
Língua Portuguesa e Matemática e, numa 2.ª fase, a sua inte-
gração nos cursos profissionais.

Edição dos Elencos Modulares 
A edição dos Elencos Modulares dos cursos profissionais, 
em 1997, são o resultado de um trabalho de equipa entre a 
direção pedagógica e o corpo docente. 

Cursos de Aprendizagem 
Esta nova modalidade de formação teve início em 1999 com 
os cursos de Técnico de Construção Civil, Administração, 
Contabilidade e Gestão. 

EPGE da Amadora 
Abertura do polo da Venda Nova, Amadora, em 2001. A 
sede da Cooptécnica Gustave Eiffel, Cooperativa de Ensino 
e Formação Técnico Profissional, CRL é transferida para estas 
instalações.

Ensino Profissional em Timor 
A EPGE participou na criação do Ensino Profissional em 
Timor, com a intervenção direta na Escola Técnica e Voca-
cional de Díli, em colaboração com os responsáveis de Edu-
cação em Timor-Leste e da Missão de Portugal em Díli.

Cursos de Especialização Tecnológica 
Início desta nova modalidade de formação, em 2002, com 
o curso de Condução de Obra.
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Revista EIFFEL 
Os dois primeiros números da revista são publicados em 
2003. 

Prémios para Tango Dancers 
Com os robôs Tango Dancers alcançámos o 1.º lugar na prova 
de Dança, no Festival Nacional de Robótica, e o  2.º lugar 
no RoboCup.

EPGE em destaque 
Em 2004 a EPGE encontrava-se em 2.º lugar na prefe-
rência das escolas profissionais na região de Lisboa e 
Vale do Tejo

Cursos de Educação e Formação (de Jovens)
Os primeiros cursos desta modalidade de ensino tiveram 
início em 2005.

Exposição no Pavilhão do Conhecimento 
Em 2006, participámos na exposição “Vida Fácil” no Pavilhão 
do Conhecimento, em Lisboa, com três OVNIS Telecoman-
dados que fizeram as delícias dos visitantes.

EPGE de Lisboa e Arruda dos Vinhos 
Abertura do polo do Lumiar, no Campus escolar do ISEC, 
em 2007, com os cursos de Técnico de Higiene e Segurança 
no Trabalho e Ambiente, Técnico de Comunicação – Marke-
ting, Relações Públicas e Publicidade e Técnico de Apoio à 
Infância. Em 2008, abrem as instalações do polo de Arruda 
dos Vinhos com os cursos de Técnico de Gestão de Equipa-
mentos Informáticos e Animador Sociocultural. 

Moodle 
Implementação, em 2008, de uma plataforma de apoio ao pro-
cesso de aprendizagem com a utilização da ferramenta Moodle

Quadros interativos 
Mudança dos quadros a giz das salas de aula para quadros 
interativos, em 2010.
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Otimização do Espaço 
O projeto Otimização do Espaço foi selecionado para a IV 
Mostra Nacional de Ciência, em 2010.

Participação na Exposição Portugal Tecnológico 
Com os projetos de alunos dos polos de Arruda dos Vinhos, 
Entroncamento e Amadora (Sede) participámos na Exposi-
ção Portugal Tecnológico, em 2011 e finalizou-se a execu-
ção do Robô R2D2, desenvolvido por alunos do curso pro-
fissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Comando, 
com inspiração no filme Guerra das Estrelas.

Prémio MonIT e EPIS
A escola recebe o 1.º lugar no prémio MonIT, em 2012, com 
um projeto da autoria de alunos do Curso Profissional de 
Técnico de Eletrónica, Automação e Comando e ainda 1.º 
lugar no concurso EPIS – Escolas de Futuro, com um traba-
lho realizado por alunos do Curso Profissional de Técnico 
de Multimédia.

Guia do Aluno  
Publicação do Guia do Aluno, em 2013, com as normas e prin-
cípios que orientam os alunos da EPGE: regime de acesso, 
assiduidade e avaliação, medidas disciplinares, regulamento 
do projecto tecnológico, prova de aptidão profissional, for-
mação em contexto de trabalho, visitas de estudo, mérito 
escolhar e quadro de valor.

 Presença na Futurália 
A convite da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, 
participamos na Futurália, Feira de Educação, Formação e 
Orientação Educativa, em 2013, com o Curso Profissional de 
Técnico de Eletrónica, Automação e Comando e de Técnico 
de Mecatrónica. 
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Dia da não violência escolar e educação 
para a paz

Para comemorar este dia, alunos, professores e 
funcionários do polo da Amadora (centro) vestiram uma 
peça de roupa branca e, dentro e fora de sala de aula, 
destacaram para a importância de viver em paz e harmonia 
connosco e com os outros. 

Escreveram-se e leram-se poemas, debateram-se 
mudanças de comportamento e atitudes a evitar. Todos 
aprenderam alguma coisa para que se possam tornar 
melhores seres humanos.

Academia Empreender Jovem

O Projeto AC.EM.JOVEM, da Associação Industrial Por-
tuguesa (AIP), é um programa de intervenção sistemática 
para jovens do ensino técnico-profissional e secundário, 
no âmbito do empreendedorismo.

Este projeto pretende desenvolver nos alunos as com-
petências adequadas e necessárias para a entrada no mer-
cado de trabalho, mas também para serem utilizadas no 
Projeto Tecnológico e na Prova de Aptidão Profissional. 

O empreendedorismo entendido, atualmente, como 
um motor de desenvolvimento económico de um país é 
considerado uma das oito competências chave a ser adqui-
rida nas escolas. 

Pelo reconhecido valor deste projeto, o polo da Ama-
dora (sede) decidiu apostar nesta formação. Dois técnicos 
da AIP deslocaram-se à escola e numa ação muito dinâmica 
foram transmitidos conhecimentos fundamentais que vão 
permitir desenvolver o projeto em sala de aula.

Reunião de Delegados de Segurança 
EPGE

Na sequência da reunião do Grupo Pedagógico, tive-
ram início as reuniões de trabalho da equipa de Delegados 
de Turma e/ou de Segurança do polo do Entroncamento. 
Estas reuniões têm como objetivo aferir necessidades, esti-
mular a responsabilização de toda a comunidade escolar 
com a intervenção de todos, promover a adoção de atitu-
des e medidas que potenciem comportamentos mais segu-
ros e saudáveis.

Na primeira reunião analisou-se e debateu-se o regu-
lamento, planearam-se as reuniões seguintes e reforçaram-
-se as relações humanas entre todos.

Nesta equipa de trabalho, estão representadas para 
além da direção da escola, os coordenadores de curso, os 
orientadores educativos de turma, os técnicos do Centro 
de Recursos, colaboradores não docentes e alunos.

Atividades recentes realizadas        
nos polos da EPGE
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Concurso de Ideias EPIS 2014
Energy Laptop

A Energy Laptop criou um protótipo de um carregador 
solar autónomo, com um painel solar incorporado, que capta 
a energia proveniente do sol, armazenando-a, permitindo, 
assim, o carregamento de equipamentos tecnológicos, tais 
como telemóveis, tablets ou portáteis.

Este protótipo, elaborado por alunos do polo de Lisboa 
(Lumiar) foi um dos vencedores no Concurso de Ideias 
EPIS 2014 e vai ter apoios nas fases de desenvolvimento 
e implementação.

Ida ao Teatro

Os alunos da turma de CEF de Instalação e Operação 
de Sistemas Informáticos, do polo de Queluz, realizaram 
uma visita de estudo ao Teatro, onde assistiram à represen-
tação da peça “O Auto da Barca do Inferno”, de Gil Vicente, 
pela companhia de teatro “O sonho”.

InANIMAÇÃO / InMULTIMÉDIA / 
InTECNOLOGIAS 

Nas comemorações da SEMANA IN, os alunos do polo 
de Arruda dos Vinhos, do Curso Profissional de Animador 
Sociocultural, organizaram o evento InANIMAÇÃO do qual 
constaram workshops criativos de Hip-hop, Animação na 
Terceira Idade e de Cuidados de Saúde em Pessoa Doente. 
Foi um dia pleno de aprendizagens, onde o SABER FAZER e 
o SABER SER foram as palavras de ordem. 

InMULTIMÉDIA decorreu com a realização de atividades 
relacionadas com o Curso Profissional Técnico de Multimédia, 
preparadas e realizadas pelos alunos deste curso com a 
orientação dos professores e com o apoio de entidades 
locais como a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. 
Realizaram-se palestras, um VideoRun, e receberam-se os 
alunos dos Cursos de Aprendizagem de outros polos da 
EPGE que participaram em oficinas, mostra de trabalhos, 
atuações e workshops. 

InTECNOLOGIAS, organizado pelos alunos dos Cursos 
Profissionais de Técnicos de Gestão de Equipamentos 
Informáticos e de Técnicos de Eletrónica e Automação de 
Computadores, decorreu no Auditório Municipal de Arruda 
dos Vinhos. Participaram oradores de empresas parceiras de 
estágio e um professor do Instituto Politécnico de Santarém 
que falaram sobre sistemas embarcados, georeferenciação, 
segurança informática, postura em entrevistas de emprego 
e programação em Android.
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Formação sobre Cidadania e Projetos 
de Solidariedade Social

Project Young Volunteam é um programa de voluntariado 
que promove a cidadania através da realização de atividades 
de solidariedade social entre a comunidade escolar. Após 
uma sessão de formação para os alunos que desenvolvem o 
Projeto Escola Solidária, realizaram-se ações de formação e 
sensibilização com a turma do Curso Vocacional de Ensino 
Básico de Práticas Comerciais/Comunicação/Criação de 
Páginas Web, do polo da Amadora (centro) durante as aulas 
de OET Projeto, com vista a criar uma ação de solidariedade 
na escola.
Assim nasceu o “Ler para Crer”, que consiste na recolha 
de livros para posterior doação a uma instituição de 
solidariedade social. Estão programadas ações de formação 
e sensibilização, em parceria com outra escola do Concelho 
da Amadora. 

III Jornadas EPGE _“Integrar para Intervir”

De 24 a 28 de fevereiro, decorreram as III Jornadas 
EPGE_”Integrar para Intervir”, no âmbito da Semana da 
Cidadania e Ano da Integração, no polo da EPGE do 
Entroncamento. Este evento, que teve a colaboração de 
várias entidades, contou com a realização de diversas 
iniciativas e com a visita de muitos alunos de escolas do 
concelho do Entroncamento: Secundária com 3.º Ciclo e 

EB1 n.º2.

Make it Possible 

No âmbito do projeto “Make it Possible” - AIESEC, que 
decorreu durante os meses de fevereiro e março, os alunos 
da Amadora (sede) tiveram oportunidade de aprender e de 
interagir com três estagiários oriundos de diferentes paí-
ses - Alemanha, Itália e Sérvia - conhecendo e tornando-
-se verdadeiros embaixadores dos Objetivos de Desenvol-
vimento do Milénio das Nações Unidas. 

Estes objetivos são extremamente importantes e ambi-
ciosos, pelo que é fundamental dá-los a conhecer a todos, 
especialmente aos nossos jovens, para que se possam tor-
nar embaixadores de um mundo melhor através das suas 
práticas e vivências com todos: amigos, colegas, família e 
diferentes grupos.

X Campeonato Nacional de Jogos 
Matemáticos

Alunos e professores estiveram presentes no X Campeonato 
Nacional de Jogos Matemáticos, que se realizou no Fundão, no mês 
de março, e no qual obtiveram a melhor participação de sempre.
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A equipa formada pelos alunos Diogo Ferreira, Luís 
Guilherme e João Vigário obteve excelentes resultados. O 
Diogo Ferreira sagrou-se Campeão Nacional do Jogo do 
Produto.

Projeto Solidário na Casa da Criança 
de Tires

As alunas do Curso Profissional de Técnico de Apoio à 
Infância visitaram, no dia 5 de março, a Casa da Criança de 
Tires, tendo levado consigo os bens essenciais (produtos 
alimentares e de higiene, roupas e brinquedos) que reco-
lheram na comunidade educativa da escola, entre os meses 
de dezembro e fevereiro. Para além de terem levado uma 
boa dose de criatividade e boa disposição, representaram 
teatros mudos que foram preparados nas aulas de Expres-
são Corporal e Dramática.

Jogos Matemáticos

Os alunos do 3.º ano do Curso Profissional de Técnico de Apoio 
à Gestão Desportiva, do polo de Arruda dos Vinhos, participaram 
no Campeonato de Jogos Matemáticos. Desta competição 
saíram vencedores os alunos Paulo Moreira, na categoria de 
Damas, e Ruben Costa na categoria de Xadrez. 

Maqueta da Escola

No âmbito da disciplina de Matemática, no decorrer 
do módulo de Geometria, os alunos da turma do Curso 
Vocacional Básico, de Práticas Comerciais/Comunicação/
Criação de Páginas Web, sob a orientação da professora 
Rute Leitão, elaboraram uma maqueta da escola utilizando 
sólidos geométricos.

Dia do Estudante

No âmbito da comemoração do Dia do Estudante, a es-
cola realizou uma série de atividades relacionadas com cada 
curso. Pretendeu-se com esta comemoração chamar a aten-
ção dos alunos para a importância de ser estudante no sen-
tido de cada aluno construir uma melhor preparação para o 
seu futuro. As atividades realizadas foram as seguintes: Chal-
lenge Electrónica “Vem, prova que és capaz” (Técnico de Ele-
trónica e Automação e Comando), Maratona fotográfica “A 
envolvência da escola” (Técnico de Multimédia), Inaugura-
ção Electroclínica (Técnico de Gestão de Equipamentos Infor-
máticos), Objeto num minuto (Técnico de Design) e Master 
Class Animação (Técnico de Animação 2D3D).
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Visita do Bispo de Santarém

O bispo de Santarém, D. Manuel Pelino, no dia 6 de 
fevereiro, visitou a EPGE do Entroncamento no âmbito da 
Visita Pastoral às Paróquias. Dezenas de alunos do grupo 
de Delegados de Segurança EPGE receberam os visitantes e 
guiaram-nos para o auditório, onde a Diretora de Polo, Irene 
Guedes, e representantes das várias áreas de atuação da 
instituição deram as boas vindas e apresentaram o projeto 
EPGE. 

Foi descerrada uma placa para assinalar a visita, no ano em 
que a Cooptécnica Gustave Eiffel assinala 25 anos de existência. 
Seguiu-se uma visita pela exposição de trabalhos dos alunos e 
um cocktail, confecionado e servido por alunos dos Cursos de 
Restauração – Cozinha/Pastelaria e Serviço de Mesa.

Novos Projetos de Energia Solar 
Fotovoltaica e Térmica

Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Energias 
Renováveis estão a desenvolver vários projetos na vertente 
da energia solar fotovoltaica e térmica. Estes projetos têm por 
objetivo aplicar na prática os conhecimento adquiridos nas aulas, 
na componente técnica do curso.

Percurso Queirosiano em Sintra

No âmbito da disciplina de Português e do estudo da 
obra “Os Maias”, as turmas do 2.º ano do Curso Profissional 
de Animador Sociocultural e de Técnico de Apoio a Infância, 
do polo de Queluz realizaram uma visita de estudo a Sintra, 
acompanhadas pela professora Andrea Gil. O percurso 
Queirosiano iniciou-se no Museu de História Natural, com 
uma breve introdução sobre a obra em estudo, seguindo-se 
o Palácio da Vila, o antigo Hotel Nunes (hoje Hotel Tivoli), 
o Hotel Lawrence, a Quinta da Regaleira e por fim Seteais.
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Ida ao Teatro e Participação em   
Aula de Zumba

Os alunos das turmas finalistas de todos os cursos 
profissionais de Animador Sociocultural, Técnico de Gestão 
de Equipamentos Informáticos, Técnico de Multimédia, e 
Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, do polo de Arruda 
dos Vinhos, assistiram à dramatização do texto Felizmente 
Há Luar! de Luís de Sttau Monteiro. A peça, apresentada 
pela companhia de teatro A Barraca, decorreu no período 
da manhã. À tarde, e no âmbito da disciplina de Educação 
Física, os alunos participaram numa aula de Zumba, no 
Estádio Universitário de Lisboa.

Atividades do Sistema Aprendizagem

As turmas do Sistema Aprendizagem participaram 
nas provas de pré-seleção (Regional) do Campeonato 
das Profissões – Skills Portugal, promovido pelo Instituto 
do Emprego e Formação Profissional. Foram realizadas 
provas de Desenho – CAD Construção Civil, Eletricidade de 
Instalações, Eletrónica Industrial, Eletricidade de Instalações 
e Cozinha, nos dias 11, 12 e 13 de março. 

Os formandos selecionados para as provas tiveram uma 
participação ativa e atingiram bons resultados. Aguardamos 
os resultados da seleção que o IEFP irá realizar dos nossos 
candidatos para, posteriormente, levarmos uma comitiva ao 
Campeonato Nacional a realizar no mês de maio, no Porto. 

O 4.º Encontro Inter-Aprendizagens da Cooptécnica 
Gustave Eiffel, na Delegação de Arruda dos Vinhos, realizou-se 
no dia 14 de março. Este encontro foi organizado pela turma 
do Sistema Aprendizagem de Técnico de Multimédia, no 
âmbito do projeto In.multimedia. 

Ao longo deste dia, os formandos foram realizando 
várias atividades relacionadas com a profissão em estudo 
através de workshops e atividades de grupo. A sessão contou 
ainda com um concerto, um workshop de música eletrónica 
e espetáculo de luzes e projeções.
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A EPGE candidatou-se aos prémios da Fundação Ilídio Pinho, 
Inova e Junior Achievement Portugal. Incentivar a criatividade, 
o interesse pelas ciências e pelas áreas tecnológicas dos nossos 
jovens alunos é a principal motivação.

 Os projetos que a seguir se apresentam foram aprovados na 
1.ª fase de seleção dos concursos e transitaram à fase seguinte.

Prémios Fundação Ilídio Pinho ”Ciência na Escola”

Os Prémios da Fundação Ilídio Pinho “Ciência na Escola”, em 
parceria com os Ministérios da Educação e Ciência e o Ministério 
da Economia visam a aprendizagem das ciências e a escolha de 
áreas tecnológicas. Os projetos apresentados a concurso devem 
ter um caráter eminentemente prático e multidisciplinar.

Ecogest - EcoRecolha de resíduos recicláveis para otimização 
de recursos naturais 

Este projeto foi desenvolvido nas disciplinas de Eletrónica 
e Telecomunicações e considerado de mérito pelo júri regional. 
Pretende-se criar um dispositivo que permita o tratamento da 
informação ao nível do enchimento dos EcoPontos, permitindo 
a gestão e organização das frotas de camiões, viabilizando 
poupança de tempo, recursos humanos e recursos financeiros. 
Os autores do projeto são alunos do Curso Profissional 
de Técnico de Eletrónica e Telecomunicações e do Curso 
Profissional de Técnico de Programação e Gestão de Sistemas 
Informáticos.

Gerador - Motor Stirling
O Gerador Motor Stirling consiste em usar “fontes de 

calor” pelas diferentes formas de energias: solar, biogás 
(por compostagem) para a produção de um movimento 
num mecanismo que irá gerar energia elétrica. O projeto é 
composto por dois êmbolos e um deles, ao ser aquecido, 
promove uma expansão que faz girar um volante, produzindo 
um movimento. Os alunos autores do projeto são Francisco 
dos Santos e Maria Inês Girão, do Curso Profissional de 
Energias Renováveis.

Equipamento Multifunções Solar Portátil
Criação de uma estrutura que produz energia e carrega 

dispositivos móveis. A estrutura é autónoma relativamente 
à fonte de energia, através do aproveitamento da energia 
solar e respetiva acumulação numa bateria gerando energia 
elétrica. É um equipamento pequeno que poderá ser utilizado 
em qualquer situação. Os alunos autores do projeto são Rita 
Ribeiro e Sérgio Salgueira do Curso Profissional de Energias 
Renováveis.

Cabine Pública Multifunções Autossustentável
Esta cabine, para utilização em serviço público, permite 

o carregamento de dispositivos móveis em contexto urbano. 
Reutilizam-se estruturas existentes em sucatas, nomeadamente 
cabines de triciclos motorizados, e a energia utilizada é gerada 
através de aproveitamento da energia solar, com recurso à 
instalação de células solares fotovoltaicas. Os autores são os 
alunos Duarte Oliveira e Marcelo Rosa do Curso Profissional de 
Energias Renováveis.

Participação em Concursos 
Inovar e estimular a criatividade e o interesse pelas ciências 

Polos Projetos apresentados

Amadora (sede e centro)
•	 Ecogest - EcoRecolha de 

resíduos para otimização 
de recursos naturais

Entroncamento

•	 Gerador - Motor Stirling

•	 Equipamento 
Multifunções Solar Portátil

•	 Cabine Pública 
Multifunções 
Autossutentável

Desenvolvimento do Projeto Motor Stirling
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INOVA - Jovens Criativos, Empreendedores para o 
Século XXI, Concurso de Ideias

O INOVA estimula os jovens a desenvolverem projetos inovadores 
em diferentes áreas: científica, tecnológica, empresarial, social, 
ambiental, entre outras. 

Luz Verde para a Vida 
Este projeto pretende melhorar a capacidade de resposta e de 

prestação de auxílio às equipas de socorro da zona metropolitana 
de Lisboa quando o trânsito é intenso. Contribui para ajudar, de 
forma significativa, o serviço prestado pelas equipas de socorro 
aumentando a capacidade de intervenção da equipa médica e 
de sobrevivência das vítimas. Os autores do projeto são os alunos 
Fábio Daniel Branco e Rodrigo Lopes Rodrigues.

Projeto Ciranda 
Criação de uma empresa online de venda e customização 

que crie e execute produtos amigos do ambiente que possam 
ser reutilizados. Este projeto pretende também envolver as 
comunidades locais no processo de construção, sobretudo os 
mais idosos.

Projeto Great 
Este projeto consiste na execução de um recipiente em 

formato de robô e com dois compartimentos, onde se podem 
colocar conteúdos diferentes.

Sistema de Rega Inteligente
Este sistema testa os níveis de humidade do solo para 

verificar a necessidade de iniciar o processo de rega. O envio 
de um sms, informa se a rega foi ou não iniciada, a temperatura, 
humidade, e níveis de água no depósito. Funciona remotamente, 
através de sms para a estação de controlo e contribui para a 
preservação e poupança de recursos naturais hídricos. Os 
autores são os alunos Gonçalo Jesus e Alexandre Dias, dos Cursos 
Profissionais de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos 
e de Técnico de Eletrónica Automação e Computadores.

Doce Reaproveitamento 
A finalidade é reaproveitar os recursos de forma sustentável, 

combater o desperdício alimentar e revitalizar o comércio 
tradicional. Recolhe-se açúcar, frutas e outros alimentos, junto 
de restaurantes, mercearias e frutarias e procede-se à sua 
transformação em compotas e outras doçarias. Os produtos, 
vendidos nos estabelecimentos parceiros, fomentam a 
apreciação de produtos diferenciados que vão angariar, atrair e 
fidelizar novos clientes. As autoras do projeto são as alunas Ana 
Isabel João e Mariana de Oliveira Canuto.

Book Navigator
O Book Navigator alia a literatura e o turismo nacional num 

único serviço e é da autoria da aluna Joana Gouveia, do Curso 
Profissional de Técnico de Comunicação-Marketing, Relações 
Publicas e Publicidade. Este projeto foi selecionado para a defesa 
presencial na final regional do concurso. 

Junior Achievement Portugal

A Junior Achievement Portugal promove e impulsiona o 
empreendedorismo, o gosto pelo risco, a criatividade e a inovação

Young Projects AE
Criação de uma empresa online de venda e customização 

que crie e execute produtos amigos do ambiente que possam 
ser reutilizados. Pretende-se envolver as comunidades locais, 
sobretudo os idosos, no processo de construção de modo a 
sentirem-se uteis.

GREAT
Este projeto encontra-se a desenvolver uma caneca com 

formato de robô, com dois compartimentos, onde se podem 
colocar conteúdos diferentes.

Colours B Side
É uma aplicação para smartphones e tablets que pretende 

revolucionar e facilitar a vida das pessoas. Permite a seleção 
múltipla de conjuntos de roupa, a pesquisa de roupas em 
catálogos online e a sua combinação variada. Um modelo em 
3D personaliza os vários conjuntos, sem que o consumidor tenha 
que experimentar a roupa e os acessórios. Projeto da autoria 
de alunos do Curso Profissional de Técnico de Comunicação-
Marketing, Relações Publicas e Publicidade.

Polos Projetos apresentados

Amadora (sede)
•	 Luz  Verde para a Vida
•	 Ciranda

Amadora (sede) e Arruda 
dos Vinhos •	 Great

Arruda dos Vinhos •	 Sistema de Rega Inteligente

Entroncamento •	 Doce Reaproveitamento

Lisboa (Lumiar) •	 Book Navigator

Polos Projetos apresentados

Amadora (sede)
•	 Young Projects AE
•	 Great AE

Lisboa  (Lumiar) •	 Coulours B Side
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Em 1986, os ministros da educação dos Estados-Membros 
da então Comunidade Europeia (atual União Europeia), numa 
orientação que depois veio a ser partilhada pelos parceiros 
sociais (representantes dos trabalhadores e dos empregadores) 
a nível comunitário, concordaram que todos os jovens deviam 
ter a possibilidade de, após a escolaridade obrigatória, sem inter-
rupção, fazer um, dois ou três anos de formação profissional, a 
tempo inteiro.

Portugal quis responder a esse desafio. Havia um enorme 
atraso a recuperar, já que, em comparação com os países mais 
avançados nessa matéria, apenas uma percentagem muito redu-
zida dos jovens portugueses escolhiam vias profissionais ao nível 
do ensino secundário. Como os subsistemas de ensino e forma-
ção profissional então existentes não tinham capacidade para 
uma viragem que mudasse rapidamente a situação, foi feito 
um apelo a uma multiplicidade de forças interessadas na qua-
lificação das pessoas. É assim que surgem em 1989 as Escolas 
Profissionais, promovidas por uma diversidade de atores sociais 
(como, por exemplo, municípios, associações empresariais e sin-
dicais, associações de interesse regional, escolas já existentes), 
que, espalhados por todo o país, criam de raiz um novo sub-
sistema de ensino. 

As Escolas Profissionais são uma resposta nova para neces-
sidades reais: formação de técnicos qualificados, adaptada às 
necessidades das regiões, da economia e da realização pessoal 
dos jovens; com currículos concebidos para o futuro e não para 
o curto prazo (currículos não apenas técnicos, mas de espectro 
largo, com componentes de formação geral, integrando neces-
sariamente uma língua estrangeira, de formação científica e for-
mação técnica); uma formação conduzindo a um diploma téc-
nico e a um diploma de estudos secundários, permitindo quer 
a continuação de estudos quer a integração no mercado de 
trabalho; forte ligação às empresas, potenciando o reconheci-
mento dos diplomados e a sua empregabilidade.

As Escolas Profissionais responderam de forma notável a 
uma necessidade real do país. Mobilizaram uma intensa e ino-
vadora cooperação entre as entidades promotoras das escolas 
e as estruturas ministeriais responsáveis pelo projeto. Constituí-
ram uma nova oportunidade para muitos jovens e ajudaram a 
colocar Portugal no mapa dos países com oferta de oportunida-

des de qualificação abundantes e de qualidade. E, nesta grande 
aventura, todos fizeram a sua parte. As Escolas Profissionais pas-
saram momentos de grande exigência, e até aperto, tanto em 
termos de apuramento dos seus projetos educativos como em 
termos financeiros, já que nada lhes foi oferecido gratuitamente: 
aprenderam que tinham de ser as melhores para sobreviverem.

As Escolas Profissionais são um exemplo do melhor que 
sabemos fazer em Portugal. Aqui deu-se uma aplicação cor-
reta e produtiva aos fundos comunitários, o que nem sempre 
aconteceu. Este projeto foi construído com base numa correta 
cooperação entre o Estado central (os departamentos relevan-
tes dos Ministérios envolvidos) e certas entidades privadas, asso-
ciativas, cooperativas, do poder local (apesar de os sucessivos 
governos nem sempre terem compreendido facilmente a impor-
tância deste projeto). As Escolas Profissionais, na sua diver-
sidade, são um exemplo notável da capacidade de ligar o 
global e o local: uma formação adequada a necessidades 
específicas, ou de uma dada região ou de uma dada ati-
vidade, mas sempre enquadrada por normas gerais que 
garantem o reconhecimento e a possibilidade de prosse-
guir. Neste projeto combina-se o esforço do Estado e o contri-
buto de muitas entidades privadas, associativas, cooperativas: 
uma combinação eficaz que nem sempre se tem conseguido. 
Por todas estas razões, Portugal deve estar orgulhoso das Esco-
las Profissionais. E orgulhosos devem estar todas e todos aque-
les que, num momento ou noutro, acreditaram nesta realidade 
e para ela contribuíram. Parece-me ser esta a forma correta de 
olhar para este projeto 25 anos depois dos primeiros passos: 
orgulho e determinação para continuar.

Escolas Profissionais, 25 anos depois
Portugal deve estar orgulhoso das Escolas Profissionais.                  
E orgulhosos devem estar todos aqueles que, num momento ou 
noutro, acreditaram nesta realidade e para ela contribuíram

Porfírio Silva
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Eu, Malala 
Christina Lamb, Malala Yousafzai 

Eu, Malala, a voz de uma adolescente que desafiou os talibãs, é uma biografia escrita com a jornalista 
Christina Lamb, que acompanha uma jovem paquistanesa desde o seu nascimento até à atualidade. 
Somos surpreendidos pelas diferenças de convivência que Malala tinha no Swat, lugar onde morava, 
antes do dia que mudou sua vida. 
Coisas que são consideradas comuns, entre nós, para ela e sua família são grandes novidades. 
Quando um menino nasce, todos comemoram, porém, quando Malala nasceu, poucos a foram visitar, 
somente pelo facto de ter nascido menina…
Eu, Malala conta a vida de Malala Yousafza e faz-nos refletir sobre o nosso papel no mundo, 
incentivando a lutar por um mundo mais justo. É um livro comovente, que mostra o medo e a aflição 
de viver no regime Talibã, e a luta através da palavra diante o mundo, para reverter tal situação. 
Malala foi baleada apenas por querer viver e estudar e esse foi o mote que veio intensificar a sua luta 
pela igualdade e direitos das mulheres. 

Livro

LX Factory  - Rua Rodrigues Faria , 103 | Lisboa

A LX Factory é um espaço eclético procurado sobretudo por gente que pretende produtos alternativos 
e originais e um local de cultura e de lazer, na zona de Alcântara. 
Um antigo complexo industrial, ali localizado, ganhou uma nova vida. São inúmeras as empresas que 
ali se instalaram para desenvolver novos produtos, em diferentes áreas profissionais e culturais.
Ateliês de design e customização de peças, workshops, aulas diversas, exposições (permanentes e 
temporárias), street art, eventos culturais e concertos são algumas das inúmeras atividades que ali 
acontecem.
Aos domingos, o LX Market costuma ficar bastante agitado com a feira semanal que ali decorre e 
onde podemos encontrar todo o tipo de produtos: artesanais, em segunda mão, queijos, doces, 
vinhos, azeites de pequenos produtores nacionais, entre outros.
A “Ler Devagar”, uma livraria carismática, que é simultaneamente galeria, biblioteca, bar, auditório 
enfim “de tudo um pouco” também está ali instalada, onde em tempos existiu uma tipografia. 
A LX Factory é “uma fábrica de experiências” onde se torna possível intervir, pensar, produzir, 
apresentar ideias e produtos num lugar diferente que é de todos e para todos” e que já conquistou o 
coração dos portugueses e turistas de todo o mundo.

Espaço

Bibliotecas - http://bibliotecas.wikifoundry.com/  

Dizer que não se lê porque os livros são caros é, quase sempre, uma desculpa para os que não 
querem ou não têm muita vontade de ler. Aqueles que gostam de ler mas não podem, ou não 
querem gastar dinheiro em livros, podem requisitá-los nas bibliotecas que existem um pouco 
por todo o país. A grande maioria das bibliotecas, para além dos livros, revistas, jornais, cds e 
dvds que colocam à disposição das populações, organizam periodicamente eventos culturais 
para gostos diferenciados. 
Ao fazer-se uma pesquisa neste site ficamos a conhecer todas as bibliotecas a nível regional e 
nacional. Depois é só escolher a que fica mais perto da nossa casa e ir até lá. Seguramente que 
vai valer a pena. As bibliotecas são todo um novo mundo para descobrir!

Internet
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Centro de Qualificação  
de Ativos Gustave Eiffel

Cursos de Especialização 
Tecnológica (CET)

Nível 5 

•	 Proteção Civil e Socorro

Cursos de Aprendizagem*
 Nível 4 

•	 Técnico de Eletrónica e Telecomunicações

•	 Técnico de Instalações Elétricas

•	 Técnico de Eletrotecnia

•	 Técnico de Mecatrónica

Centro de Transportes Gustave Eiffel

Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional (CQEP)

O Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional da Cooptécnica Gustave Eiffel CRL, em funcionamento no 
polo do Entroncamento, visa a informação, orientação e encaminhamento de jovens e de adultos, o desenvolvi-
mento de ações de informação e divulgação, bem como a implementação de processos de Reconhecimento, Vali-
dação e Certificação de Competências Escolares e Profissionais.

•	 Ciências Informáticas •	 Eletricidade e Energia •	 Construção Civil

•	 Engenharia Civil •	 Hotelaria e Restauração •	 Proteção de Pessoas e Bens

Formação de Motoristas de Táxi

•	 Tipo I e II

•	 Formação para Renovação de CAP de Motorista de Táxi (à 

distância)

•	 Formação Welcome by Táxi

Formação de Motoristas de Transporte Coletivo de Crianças

•	 Formação Inicial de Motorista de Transporte Coletivo de 

Crianças

•	 Formação Complementar de Motorista de Transporte Coletivo 

de Crianças

Formação para Velocípedes

•	 Formação de Código de Estrada para Velocípedes

Formação de Inglês para Motoristas

•	 Formação Inicial de Inglês para Motoristas

•	 Formação Avançado de Inglês para Motoristas

Workshop  “Código da Estrada: Principais Alterações”

Formação de Motoristas de Transporto em Veículos Pesados de 

Mercadorias e Passageiros *

Serviços Complementares

Carta de Condução

•	 Renovação da Carta de Condução e/ou Averbamento da Carta 

de Condução no Grupo 2

•	 Exames Psicotécnicos

•	Atestados Médicos

Formação Pedagógica de Formadores

Organizamos cursos de formação e workshops  à medida 

das necessidades

* a aguardar aprovação

Formação para Adultos 






