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Escola Profissional Gustave Eiffel
CONTACTOS

Amadora – Sede
Rua Elias Garcia, 29
2700-312 Amadora
Tel: 214 996 440
divulgação@gustaveeiffel.pt

Amadora – Centro
Rua Luís de Camões, 4 e 6
2700-535 Amadora
Tel: 214 987 950
secretaria.amd@gustaveeiffel.pt

Lisboa – Lumiar
Alameda das Linhas de Torres, 179
1750-142 Lisboa
Tel: 210 100 328
secretaria.lum@gustaveeiffel.pt

Entroncamento
Campus Escolar
R. D. Afonso Henriques
2330-519 Entroncamento
Tel: 249 717 055 | Tel: 249 718 246
secretaria.etn2@gustaveeiffel.pt
secretaria.ent@gustaveeiffel.pt

Arruda dos Vinhos
Pavilhão Multisusos – Vale Quente
2630-233 Arruda dos Vinhos
Tel: 263 978 900
Secretaria.av@gustaveeiffel.pt

Queluz
Rua César de Oliveira, 15
2745-091 Queluz 
Tel: 214 362 524
secretaria.qlz@gustaveeiffel.pt

Projetos e Iniciativas

O que se faz na EPGE
Todos os dias, vários alunos da Escola Profissional Gustave Eiffel (EPGE) desenvolvem projetos den-
tro e fora da sala de aula, de forma a aplicar os seus conhecimentos. Em grupo ou a título individual, 
estes estudantes desenvolvem as suas competências nas mais diversas áreas: da tecnologia à co-
municação, passando pela ecologia ou até pela culinária. Fica a conhecer alguns exemplos. 

MediTrack

Um amigo na saúde

Com o objetivo de facilitar a relação dos cidadãos com a saú-
de, Emanuel Vitorino, aluno do curso Técnico de Gestão e Pro-
gramação de Sistemas Informáticos, encontra-se a desenvolver 
uma aplicação em Android: a MediTrack.
O produto – que passou a 1.ª fase do concurso “Ciência na Es-
cola” – permite o registo de todas as consultas, cirurgias, tera-
pias, análises ou sessões de fisioterapia. Por outro lado, permite 
definir alarmes personalizados para os medicamentos, definir 
lembretes para os apontamentos clínicos e efetuar o registo de 
alergias.
Por fim, através desta aplicação, será ainda possível ao utiliza-
dor encontrar os serviços de saúde disponíveis na sua área de 
residência.

Base2u

Pipocas na mão e não no chão
Partindo do slogan “mais vale tudo numa mão do que pipo-
cas no chão”, seis alunos do curso Técnico de Gestão cria-
ram a empresa Base2u, que desenvolveu o conceito de um 
suporte único para o balde de pipocas e para a bebida que 
facilita o transporte dos produtos numa ida ao cinema. A 
equipa é composta por António Silva, Gonçalo Pereira, João 
Mendes, Marco Pires, Nuno Mendes e Patrícia Vieira.
No âmbito da sétima edição do Programa “A Empresa” – Junior 
Achievement Portugal, a equipa Base2u arrecadou, no dia 25 de 
maio, o Prémio CIDOT – uma semana de estágio na Empresa 
Estúdio de Comunicação e o Prémio Alumni – Aluno Revelação. 
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CEER

O carregador renovável 

Criado por cinco alunos do curso Técnico de Eletrónica Auto-
mação e Comando, o Carregador Elétrico de Energia Reno-
vável (CEER) pretende dar resposta à questão “como carregar 
aparelhos móveis de forma ecológica e portátil?”. Assim, este 
dispositivo consiste num carregador que permite a utilização 
de rede elétrica convencional mas também o uso de um painel 
solar.
Segundo os autores deste projeto – Gonçalo Sousa, Márcio Guer-
ra, João Cancelinha, Rafael Bento e Márcio Dias – a ideia surgiu 
“porque já todos nos deparamos com situações em que não po-
demos utilizar aparelhos móveis ou tecnológicos (telefones, mp4, 
Tablet) devido à falta de energia”. Por vezes, estas situações acon-
tecem, realçam os alunos, “em locais onde a rede elétrica não 
está acessível, como, por exemplo, nos transportes públicos, num 
passeio a pé pela cidade ou a meio da corrida matinal”.
Já com um protótipo construído, o CEER caracteriza-se por ser 
userfriendly, leve e portátil, permitindo ainda o carregamento de 
baterias através de ligação USB. Segundo os criadores, existe ain-
da o objetivo de criar dispositivos adicionais que utilizem este 
sistema como um localizador GPS, um sinalizador de emergência 
e um sistema de som portátil. Este investimento, explicam, tem 
em vista impulsionar “a criação de uma marca de gadgets eletró-
nicos” e “rentabilizar a compra da central de carregamento”, com 
objetivo último de “melhorar o quotidiano das pessoas”.
O projeto CEER conta com participações nos concursos INOVA 
e “Atreve-te a Pensar”, onde alcançou o terceiro lugar.

EcoGest

Gerir o lixo com maior eficiência

“O EcoGest nasceu da vontade em melhorar o sistema de 
recolha de lixo para reciclagem”. Conforme explicam os 
quatro alunos dos cursos Técnicos de: Eletrónica e Teleco-
municações, Gestão e Programação de Sistemas Informá-
ticos e Multimédia, relativamente à recolha e encaminha-
mento de resíduos recicláveis, esta “poderia ser efetuada 
de uma forma mais eficiente”.
Para os responsáveis do projeto – Bruno Costa, Diogo 
Gama, Paulo Maurício e André Rodrigues – existem duas 
razões para esta margem de progressão: “assistimos a 
recolhas em EcoPontos que não estão completamente 
cheios” e, simultaneamente, “observamos quantidades 
imensas de lixo à volta de alguns EcoPontos”.
Procurando colmatar essa insuficiência, a equipa propõe- 
-se criar “EcoPontos inteligentes”, ou seja, uma estrutura 
com “capacidade para detetar o nível de enchimento e 
enviar essa informação para o exterior”. Na posse dessa 
informação, explicam, os serviços de recolha de lixo “po-
derão gerir e organizar as rotas dos camiões”, tendo por 
base os mapas Google.
Para que a quantidade de lixo seja monitorizada, os alunos 
pretendem construir um sistema que inclua um sensor de 
distância, um microcontrolador, um módulo de comunica-
ções GSM e um sistema de energia. A equipa aponta ain-
da algumas potencialidades futuras deste sistema. Através 
deste equipamento poderá ser realizada uma georreferen-
ciação dos dados enviados pelos EcoPontos”, de modo a 
criar mapas de zonas com maior utilização ou volume de 
recolha, permitindo identificar, inclusive, zonas onde seja 
necessário reforçar a sensibilização das populações.
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PiRain

Um estendal smart 

Com participações nos concursos INOVA e Junior Achievment 
Portugal, o projeto PiRain foi desenvolvido por quatro alunos 
do curso Técnico de Comunicação – Marketing, Relações Públi-
cas e Publicidade: Catarina Pinto, Inês Garcias, Luís Fernandes 
e Melissa Fernandes. O projeto tem o objetivo de automatizar 
os estendais exteriores, evitando a exposição da roupa à chuva. 
Desta forma, o produto consiste numa cobertura de plástico 
automática que cobre a roupa quando está a chover.
Para alcançar este objetivo, o PiRain funciona graças a um 
sensor de água que aciona o mecanismo, fazendo com que 
o plástico seja transportado através de um carril colocado 
nos suportes laterais. Depois de o plástico cobrir na totali-
dade a roupa, a cobertura é trancada ficando assim imóvel.
Este mecanismo é também autossustentável, graças a um 
pequeno painel solar colocado por cima de um dos supor-
tes e, de um acumulador que lhe permite funcionar mesmo 
quando não há sol.

Speed Control

O verdadeiro limite de velocidade 
Um sistema que impede automaticamente o excesso de velo-
cidade nos automóveis. Este é o propósito do Speed Control 
– um projeto criado por seis alunos dos cursos Técnicos de Ele-
trónica e Telecomunicações e Mecatrónica Automóvel.
Para concretizar este objetivo, o Speed Control inclui dois siste-
mas eletrónicos. O primeiro é instalado na estrada, emitindo um 
sinal de rádio com um código que assinala o início de troço ou 
tipo de via de circulação (como uma localidade ou uma autoes-
trada). O segundo é colocado no veículo, de forma a controlar 
a rotação do motor, impedindo a ultrapassagem do limite de 
velocidade de cada zona de circulação.
Dividido em quatro fases, o projeto prevê: a elaboração de um 
protótipo, a sua ligação ao motor, a divulgação do produto para 
angariação de clientes e, a criação de uma unidade de produ-
ção nas instalações da Escola Gustave Eiffel.
Como uma das maiores dificuldades, os membros do projeto 
referem “a mudança de mentalidades”, de modo a que os con-
dutores aceitem que o seu automóvel, apenas ,circule a 120 
Km/h, ao invés dos 250 Km/h obtidos pelos 507 cavalos”.

Cozinha

Jovens talentos da Eiffel

São seis os alunos da EPGE que participaram no Concurso Na-
cional dos Jovens Talentos da Gastronomia 2015. Dois dos con-
correntes frequentam o curso Técnico de Restauração – Cozinha 
/ Pastelaria, enquanto quatro são alunos do 2.º do Curso de 
Educação e Formação (CEF) de Cozinha. Dos seis participantes, 
Filipe Santana e Lúcia Rodrigues disputaram a etapa regional, 
sendo que a aluna marcará presença na final nacional do con-
curso.

Interface Público Ecológico

Ligação à natureza

Rui Sénica e Francisco Mendes, alunos do curso Técnico de Ener-
gias Renováveis, estão a desenvolver um um recurso sustentá-
vel e autónomo a implementar nas Paragens e/ou Interfaces 
públicas: o Interface Público Ecológico. O objetivo, nesta fase 
do projeto, é estudar a imagem e a viabilidade de adaptação 
deste recurso, procurando a melhor forma de implementação e, 
consequentemente, o interesse das entidades competentes. O 
projeto Interface Público Ecológico foi selecionado para parti-
cipar na 12.ª edição do Concurso Fundação Ilídio Pinho, tendo 
sido distinguido com um diploma e um prémio monetário.
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Luz Verde para a Vida

Na estrada, a vida tem prioridade

Dois alunos do curso Técnico de Eletrónica e Telecomunicações 
criaram o projeto Luz Verde para a Vida: um sistema que ga-
rante a alteração do estado dos semáforos de vermelho para 
verde, para permitir a passagem de um veículo prioritário em 
marcha de urgência. Como é realçado pelos alunos responsá-
veis (Muller Pereira e Trópio Pereira), “mais importante do que 
alterar a cor do semáforo para verde, é conseguir fazê-lo com a 
antecedência necessária” para que seja possível “escoar o trân-
sito acumulado”. Tudo isto, com o objetivo final de “facilitar a 
circulação da ambulância”.
Para alcançar este objetivo, este projeto, participante no concurso 
“Ciência na Escola”, é composto por dois equipamentos: um siste-
ma de localização de ambulâncias (a instalar nos veículos prioritá-
rios) e um interface para o sistema de gestão e controlo do tráfego 
de Lisboa (a instalar no Centro de Controlo de Tráfego).
Em conjunto, os dois equipamentos abrem um “corredor de 
luzes verdes”, através do envio automático de uma mensagem 
SMS, com a localização da ambulância, utilizando a rede de sa-
télites de GPS.
O objetivo final é contribuir para uma melhoria do “serviço pres-
tado pelas equipas de socorro, aumentando de forma significa-
tiva a capacidade de intervenção e as possibilidades de sobre-
vivência das vítimas”.

ROTABARANG

Um passo para o desenvolvimento

Inserido na categoria “Negócio” do Concurso INOVA 
2014-2015, o projeto ROTABARANG, Ecrã 3D POV con-
siste na execução de um ecrã de varrimento bidimen-
sional que, segundo os criadores, é um “passo lógico 
seguinte ao desenvolvimento feito em matrizes de LED”. 
Esta criação está a cargo de Diogo Duarte e Rafael Luzio, 
alunos do 2.º ano do curso de Técnico de Mecatrónica.

Escrita sem Limites

Um caderno global

Apurado para a fase seguinte do Prémio FAQtos, o projeto Es-
crita sem Limites propõe-se a “revolucionar o mundo da escri-
ta”, criando um produto inovador que facilitará “a vida de quem 
utiliza a escrita em papel no seu dia-a-dia: estudantes, professo-
res, escritores, entre outros”. 
O produto consiste num caderno que se conecta a qualquer 
dispositivo móvel e/ou fixo, nomeadamente através da comu-
nicação sem fios, como as tecnologias Bluetooth e Wireless. O 
desenvolvimento deste produto está a cargo de Tatiana Simões, 
aluna do 3.º ano do curso Técnico de Comunicação – Marketing, 
Relações Públicas e Publicidade.
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Têmper’INK

Pintar de forma sustentável

Desenvolvido por três alunos do Curso Vocacional (Instalações 
Elétricas/Hotelaria e Restauração/Desenho Aplicado), o projeto 
Têmper’INK prevê a produção de Tintas Naturais de forma a 
sensibilizar para as técnicas e práticas ambientais sustentáveis. 
Da responsabilidade dos alunos Mariana Melo, Daniela Ferreira 
e Leonardo Lino, este projeto está incluído no concurso INOVA 
2014-2015, na categoria “Criatividade”.

Tecnosoft

Cinco alunos na fase regional

Os cinco alunos, dos cursos Técnicos de Restauração-Co-
zinha/Pastelaria e Restauração - Restaurante/Bar, respon-
sáveis pela criação da empresa Tecnosoft, no âmbito do 
concurso Junior Achievement Portugal, foram selecionados 
para participar na Feira Ilimitada de Leiria, fase regional 
deste concurso, que decorreu no dia 21 de abril, na Escola 
Superior de Gestão de Leiria.
No âmbito desta participação, Diogo Gameiro, Lúcia Ro-
drigues, Hugo Pereira, Gonçalo Batista e Cláudia Mendes 
defenderam a sua empresa ao longo do dia, em Português 
e em Inglês, perante um painel de jurados composto por 
representantes de diversas entidades locais. 
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Ainda que possua uma forte ligação ao 
mundo industrial, o Curso de Técnico(a) 
de Eletrónica, Automação e Comando 
não se limita a preparar um aluno para o 
trabalho numa fábrica. Para além de po-
deres realizar a instalação, manutenção 
e reparação de vários tipos de sistemas 
industriais (elétricos, eletrónicos, eletro-
mecânicos, pneumáticos, hidráulicos e 
de automação), fi carás ainda habilitado a 
instalar, por exemplo, sistemas de teleco-
municações em edifícios.   
Para que te tornes um profi ssional com-
pleto e de competências certifi cadas, a 
componente curricular técnica deste cur-
so é composta pelas disciplinas de Auto-
mação e Comando, Tecnologias Aplica-
das, Eletricidade e Eletrónica e Sistemas 
Digitais.

Podes trabalhar em: 
›  Empresas de manutenção industrial e re-

paração de equipamentos;
›  Empresas da área da automação e co-

mando, instalações elétricas, domótica e 
telecomunicações;

›  Reparação e instalação de equipamen-
tos eletrónicos;

›  Empresas de assistência técnica de de-
senvolvimento de projetos; 

Curso Profi ssional de Técnico(a)
de Eletrónica, Automação e Comando
Se as áreas da automação e eletrónica te fascinam, esta é a tua porta de entrada para uma via pro-
fi ssional com futuro. Torna-te um técnico especializado, com elevada empregabilidade, adquirin-
do um leque alargado de competências.

TESTEMUNHOS

Ussumane Seidi
21 anos, aluno do 
2.º ano 

O que é que te levou a 
escolher este curso?

Queria entrar num curso de instalações 
elétricas mas já não havia vaga. Como a área 
da Automação e Comando tem algumas 
semelhanças, acabei por fazer esta escolha. Aos 
poucos, comecei a identifi car-me com o curso e 
fi quei. 
Tendo em conta que não foi a tua primeira 
opção, estás satisfeito, hoje em dia, com a 
tua decisão?
Sim. Estou a gostar do curso, também porque 
é dos cursos, pelo que tenho ouvido, com 
melhores saídas profi ssionais para o mercado 
trabalho. 
O facto de ser um curso prático, em 
contacto com o contexto de trabalho e com 
o emprego, contribui, de alguma forma?
Motiva. Apesar de também ter uma componente 
teórica, é um curso que tem mais a ver com a 
prática. Isso faz-me sentir mais à vontade. Com 
as aulas práticas, consigo imaginar-me numa 
empresa a trabalhar e sinto-me bem com isso. O 
meu objetivo é, assim que acabar o curso, entrar 
no mercado de trabalho.

Fábio Tavares
20 anos, Diplomado 

Como surgiu o teu 
interesse neste curso?
Desde pequeno, sempre fui 
apaixonado pela robótica e 
pela eletrónica. Acho que a 
eletricidade é uma área de 

futuro. E sempre esteve nos meus planos ir ao 
encontro do futuro, adaptando-me ao mundo. 
Tendo esse interesse, este curso foi uma 
forma de te preparares para trabalhar 
nessa área?
Exato. Ao mesmo tempo que fazia o que 
gostava, preparava-me. O curso cumpriu essas 
expectativas porque tive uma boa preparação 
e consegui adaptar-me bem ao mundo 
profi ssional. Estagiei numa empresa e, no fi nal, a 
EPGE fez-me uma proposta para ingressar como 
técnico de Automação e Comando. Atualmente, 
sou o responsável pelo laboratório de Eletrónica, 
Automação e Comando da escola.
Quais são os teus planos para o futuro?
Estou empregado mas ainda gostava de estudar 
mais. Está nos meus planos diplomar-me numa 
engenharia. Quero continuar sempre a trabalhar 
nesta área, mas quero desenvolver os meus 
conhecimentos.
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Depois de concluíres este curso, poderás 
efetuar a instalação, confi guração, manu-
tenção e reparação de redes de teleco-
municações, equipamentos eletrónicos 

e redes de comunicação de dados. Para 
além de teres a oportunidade de selecio-
nar componentes e materiais, poderás 
ainda integrar equipas técnicas respon-
sáveis por equipamentos como redes de 
fi bra ótica, antenas, routers e amplifi cado-
res.

Podes trabalhar em: 
›  Empresas operadoras e prestadoras de 

serviços de telecomunicações;
›  Empresas instaladoras de redes de tele-

comunicações; 
›  Empresas fornecedoras de equipamen-

tos eletrónicos e de telecomunicações; 
›  Empresas de assistência manutenção e 

reparação técnica de equipamentos ele-
trónicos; 

›  Empresas de programação, confi gura-
ção e gestão de sistemas de telecomu-
nicações e redes de comunicação de 
dados. 

Curso Profi ssional de Técnico(a)
de Eletrónica e Telecomunicações
Estás interessado num futuro profi ssional ligado aos routers ou às redes de fi bra ótica? Este é o 
curso que te permite adquirir competências chave, numa área em constante crescimento.

TESTEMUNHOS

Fábio Branco
21 anos, Diplomado 

O que é que te levou 
a optar por um curso 
de eletrónica e tele-
comunicações? 
Desde criança que esta 
área me fascina. Na 

altura, já abria aparelhos eletrónicos. Faltava era saber o 
porquê. Não basta abrir e fi car a olhar. E foi esse fascínio 
que me fez querer saber mais e entrar neste curso. 
Hoje em dia, já diplomado, sentes que a tua esco-
lha cumpriu esse objetivo?
Sem dúvida alguma. Hoje em dia, quando abro um apa-
relho já consigo perceber (risos). E essa lógica é tão pura e 
tão simples que continua a fascinar-me. 
Quando entraste no curso, o que é que encontraste?
No primeiro contacto com a eletrónica, pensamos “esta 
área é tão ‘gira’ que não pode ser tão complexa”. Mas a 
vertente prática do curso ajudou a compreender essa 
complexidade. 
Tiveste propostas de trabalho, assim que termi-
naste o curso?
Tive algumas propostas, entre elas, uma da escola EPGE. 
Acabei por escolher a escola por já conhecer o ambiente 
e para aprofundar os conhecimentos. Hoje em dia, sou o 
responsável pelo laboratório de Eletrónica e Telecomuni-
cações.
Para o futuro, quais os projetos que tens em mente?
A universidade. Em específi co, o curso de Engenharia de 
Telecomunicações. 
Sentes que a tua experiência acumulada no curso 
pode ajudar?
Sem dúvida e já tive alguns feedbacks nesse sentido. Mas 

também é só pensarmos um bocadinho. Um jovem que 
faça o secundário “regular”, em três anos, tem um contacto 
com a eletrónica e a eletricidade, imaginemos, de trinta 
horas. Eu tenho um contacto de três anos. É uma grande 
vantagem.

Muller Pereira e Joel Nunes Cá
23 e 20 anos, alunos do 3.º ano a realizar 
estágio em Madrid

Como tem sido a experiência de realizar o estágio 
em Madrid?

Joel: Estamos a apren-
der muitas coisas. Esta-
mos a aprender a lín-
gua espanhola, a 
conviver com outras 
nacionalidades, a saber 

lidar com pessoas e culturas diferentes… Para nós, isso é 
muito importante. 

Muller: Estamos a 
aprender muitas coi-
sas. Por exemplo, mora-
mos com um francês 
que também está a es-
tagiar e podemos tro-

car ideias e ganhar experiências. Estamos a gostar muito. 
Pensam que esta vai ser uma experiência impor-
tante para o vosso futuro?
Joel: Penso que vai ser muito importante. No mercado 
de trabalho, temos uma vantagem e isso é um passo em 
frente. Por outro lado, o nosso curso, atualmente, dentro 
dos cursos profi ssionais, tem muita saída no mercado de 
trabalho. 
Muller: Penso que as empresas valorizam este tipo de 
experiência internacional e que estaremos mais prepara-
dos para o mercado de trabalho. 
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Chegado a este curso, terás de tomar uma 
decisão, escolhendo entre as variantes de 
Restaurante/Bar ou Cozinha/Pastelaria. 
Durante os três anos do curso, estas duas 
vertentes trabalham em conjunto sema-
nalmente, assegurando o funcionamento 
do Restaurante Pedagógico, aberto ao 
público em geral. 
Se optares pela variante Restaurante/
Bar, fi carás apto a planifi car, dirigir e efe-
tuar serviços de alimentação e bebidas, à 
mesa e/ou ao balcão. Desta forma, pode-
rás acolher e atender clientes ou partici-
par na execução de ementas de restau-
rante, bar e de vinhos, por exemplo.  
Já na opção de Cozinha/Pastelaria, ad-
quirirás as competências que te permitem 
dirigir e planifi car trabalhos de cozinha, 
colaborando na planifi cação de ementas, 
e confecionar refeições num enquadra-
mento de especialidade (nomeadamente 
gastronomia regional portuguesa e inter-
nacional). 

Curso Profi ssional de Técnico(a)
de Restauração
A cozinha é a tua divisão favorita da casa? Ou preferes criar cocktails, de shaker em punho? No 
curso de Técnico de Restauração poderás especializar-te, mantendo um contacto constante com 
a prática. 

Podes trabalhar em: 

Restaurante/Bar
›  Hotéis e estabelecimentos similares, res-

taurantes, bares e cafetarias como dire-
tor de restauração, chefe de mesa, em-
pregado de mesa, empregado de bar e 
ecónomo.

Cozinha/Pastelaria
›  Hotéis, restaurantes e estabelecimentos 

similares; como chefe de cozinha, cozi-
nheiro, pasteleiro e técnico de catering.
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TESTEMUNHOS

Marco Santos e Vera Costa
18 anos, alunos do 2.º ano

Qual a razão para terem escolhido este curso?
Marco Santos: Inicialmente, 
estava interessado na área de 
cozinha. Queria seguir a 
vertente Cozinha/Pastelaria 
mas já não havia vagas. Acabei 
por vir para este curso, como 

segunda opção. No entanto, acabei por me apaixonar 
cada vez mais pela área e, agora, não quero fazer 
outra coisa [risos].

Vera Costa: Tal como o Marco, 
a minha opção também era 
cozinha e pastelaria. Não havia 
vagas e, por isso, vim para este 
curso com a ideia que talvez 
pudesse, no futuro, trocar para 

cozinha. Mas interessei-me realmente por este curso e 
acabei por ficar. Pode-se dizer que o curso me 
conquistou.  
Existe alguma vertente de que gostem 
especialmente?

Marco Santos: Neste momento, estamos mais 
centrados nos módulos de restaurante. Também acho 
interessante, na vertente de bar, a parte da preparação 
de bebidas e cocktails. Mas ainda havemos de 
chegar lá. Para já, estou a dar-me bem com a área de 
restaurante.

Vera Costa: Eu gosto mais da parte de bar – é a 
parte que mais me interessa. Vou ter de esperar pelo 
terceiro ano para ter esses módulos [risos]. 
Quando acabarem o curso, o que esperam ter 
como mais-valia para o mercado de trabalho?
Marco Santos: Aqui [na Gustave Eiffel] ganhamos 
muita prática com o trabalho realizado no restaurante 
pedagógico. Ao ingressarmos no mundo do trabalho, 
torna-se mais fácil, ao já sabermos com o que estamos 
a lidar. 

Vera Costa: Hoje em dia há muitos trabalhadores 
desta área que não tem formação e nota-se que ela faz 
a diferença. 
Como funciona o restaurante pedagógico?
Marco Santos: Todas as quintas feiras, fazemos um 
almoço prático, em que as pessoas vêm do exterior, 
depois de fazerem a marcação. A turma de cozinha/
pastelaria prepara o almoço e nós, de restaurante/bar, 
garantimos o serviço. Simultaneamente, uma vez por 
mês, fazemos também um jantar temático. 
Essa experiência acaba por vos motivar de 
alguma forma?
Marco Santos: Claro. Estamos a lidar com 
verdadeiros clientes, qualquer pessoa pode vir cá 
jantar ou almoçar. Isso garante-nos experiência, para 
quando fazemos estágio ou quando entrarmos no 
mercado de trabalho.
Vera Costa: O facto de termos serviços aqui na 
escola, permite-nos ver como funciona na prática. 
Isto porque na teoria tudo é muito mais simplificado. 

Permite-nos também perceber que não é assim 
tão fácil e que exige esforço e dedicação. Mas 
aprendemos o que é necessário. Quando vamos para 
estágio, é diferente, é certo, mas a experiência ajuda 
no aspeto de lidar com o cliente, entre outros. 

Luís Cardoso
20 anos, 2.º ano

Com que perspetivas é que 
entraste para este curso?
Eu estava num curso de 
artes mas descobri que não 
era bem o que eu queria. Já 
gostava de cozinha, e decidi 

experimentar este curso. Estou a gostar. Através do 
curso, nomeadamente com o estágio, pretendo entrar 
no mercado de trabalho e, a partir daí, continuar a 
minha carreira como cozinheiro. 
Quase dois anos após essa decisão, qual o 
balanço que fazes?
Estou a aprender bastante e já fiz um estágio que 
correu bem. Por isso, acho que estou a conseguir 
preparar-me para o mercado de trabalho.  

Quais são as principais mais-valias que pensas 
que podes levar para o mundo do emprego?
As principais mais-valias são as bases que 
aprendemos. Através destes conhecimentos podemos 
mesmo começar a criar coisas nossas. Ficamos com as 
bases para crescer.
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Criado no ano letivo 2014/2015, este cur-
so fornece-te as competências necessárias 
para que possas auxiliar na prestação de 
cuidados de saúde. O Técnico Auxiliar de 
Saúde possui também atribuições na reco-
lha e no transporte de amostras biológicas.

Integram ainda as responsabilidades des-
te profi ssional a limpeza, a higienização 
e o transporte de roupas, dos materiais 
e dos equipamentos, bem como o apoio 
logístico e administrativo das diferentes 
unidades e serviços de saúde.

Curso Profi ssional de Técnico(a)
Auxiliar de Saúde
Procuras uma qualifi cação que seja pautada por um constante contacto humano e que te permita “fazer 
a diferença”? Através deste curso, poderás tornar-te indispensável para aqueles que necessitam de ajuda. 

Podes trabalhar em: 
›  Hospitais e centros de saúde;
›  Clínicas médicas e centros de diagnós-

tico;
›  Lares de terceira idade e centros de dia; 
›  Unidades de cuidados continuados.
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Sendo que pretendem prosseguir os estudos, 
o vosso objetivo passa por complementar as 
vossas competências com uma formação mais 
prática que vos prepare para uma profissão?
Vanessa: Exato. Até porque eu também já estive no 
ensino regular, em ciências, onde não encontrei nada 
disto.  Apesar de eu ter o objetivo de seguir para o 
ensino superior, penso que no ensino regular não 
havia, de certa forma, uma aprendizagem prática. 

Anaísa: Aqui, não só ouvimos 
o professor, como também 
pomos em prática. Isso é muito 
bom, no sentido em que, 
quando seguirmos a nossa 
carreira profissional, saberemos 

“como fazer” e não apenas a teoria. 
Pensam que o contacto humano que está 
presente nesta profissão reforça a importância 
dessa experiência no terreno?
Vanessa: Sim, até porque o nosso estágio vai ser 
num lar. De certa forma, nessa altura, vamos começar 
do zero. Vamos aprender a trabalhar com pessoas 
idosas que precisam de imensa atenção e interação, 
de forma a ter a noção do que é trabalhar nesta área. 
Anaísa: E vamos ter mesmo de lidar com pessoas. 
Seja num lar ou numa clínica, é uma forma de 
interagirmos com elas. No terceiro ano, temos o 
estágio num hospital e já teremos uma base, para que 
tudo corra melhor. São experiências diferentes e que 
vão ser o nosso dia-a-dia.

Vanessa Machado e Anaísa Brito
Ambas com 18 anos, alunas do 1.º ano

Como surgiu o interesse neste curso?
Vanessa: Foi uma área que eu 
sempre quis seguir. Sempre 
gostei da área da saúde e o 
meu objetivo é seguir 
enfermagem. Acho que vim 
para o curso certo para 

futuramente ir para a faculdade. 
Anaísa: Eu estive durante algum tempo numa área 
que não gostava. Tive de pensar bem no queria 
fazer. Como sempre quis seguir a área da saúde, 
descobri que a escola Gustave Eiffel tinha este curso 
e inscrevi-me. Também quero seguir enfermagem na 
faculdade e por isso penso que foi uma boa opção. 

TESTEMUNHOS

Diana Vasconcelos Silva
Coordenadora do Curso 

Quais os objetivos 
delineados neste primeiro 
ano de atividade?
Neste primeiro ano, penso 
que estamos a crescer 
mutuamente: eu ensino 

os alunos e eles ensinam-me a crescer enquanto 
coordenadora, o que também faz desenvolver o 
curso. Os objetivos traçados passam por transmitir 
a mensagem de que o auxiliar de saúde tem 
uma função muito importante numa equipa 
multidisciplinar. Esta é uma profissão que ainda está 
um pouco desvalorizada. Como profissional da área, 
penso que faz todo o sentido, quando olhamos a 
prática da área da saúde, uma qualificação relativa a 
esta profissão. Será uma mais-valia para os alunos.  
Qual o balanço do trabalho realizado até 
agora?
A turma é fantástica, são excelentes alunos e, por 
isso, tem-se tornado mais fácil. São alunos aplicados, 
sempre disponíveis. Por isso, as aulas práticas tornam-
se bastante dinâmicas.  

Quem acabar o curso, daqui a cerca de dois 
anos, com o que é que pode contar, quando 
chegar ao mercado de trabalho?
Tem emprego garantido [risos]. A maioria dos 
alunos quer seguir a área, muitos deles querem 
ser enfermeiros e enfermeiras. Mas tenho a certeza 
que, quando forem realizar o estágio, as entidades 
que os acolhem vão querer que eles fiquem. Como 
profissionais, queremos que eles cresçam em 
todas as áreas e, depois, que escolham, quando se 
identificarem com uma em específico. 
Sendo esta uma profissão muito baseada no 
contacto humano e nas relações interpessoais, 
existe também um crescimento nesse aspeto?
Sim, de resto, eles têm uma disciplina – Comunicação 
e Relações Interpessoais – que trabalha exatamente 
essa vertente. E não só relativamente ao papel dentro 
da equipa multidisciplinar como também na relação 
com o doente e com a família. Muitas vezes, achamos 
que o problema é só o doente. Mas a família também 
tem de ser trabalhada. No fundo, neste curso, os 
alunos podem crescer em muitos sentidos. 
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Através deste curso, estarás apto a fazer a 
instalação, manutenção e administração 
de equipamentos e redes. Nesse trabalho, 
terás de montar, testar e reparar computa-
dores, bem como encontrar soluções de 
hardware e software. Por outro lado, nas 

tarefas de administração de rede, poderás 
confi gurar servidores, routers, entre outros 
equipamentos.  
Há ainda espaço para a criatividade, nas 
tarefas de conceção e projeto de sistemas 
de processamento e transmissão de dados. 

Podes trabalhar em: 
›  Empresas de manutenção de equipa-

mentos informáticos e/ou fornecedores 
de soluções informáticas de hardware; 

›  Empresas de qualquer ramo que neces-
sitem de técnicos de suporte aos siste-
mas informáticos; 

›  Empresas de gestão ou de implementa-
ção de redes informáticos. 

Curso Profi ssional de Técnico(a) de
Gestão de Equipamentos Informáticos
Queres garantir uma relação direta com computadores, drivers e servidores? Este curso permite que te-
nhas uma intervenção ativa e em duas vertentes: hardware e software. 
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Optei por este curso por ser mais técnico e por 
ter uma profissão associada. Era isso que eu 
queria, para depois integrar o mercado de 
trabalho mais facilmente.  
Encontraste aquilo que te faltava na tua 
opção anterior? 
Encontrei. Estava a estudar uma profissão. 
Quando estava no primeiro agrupamento de 
ciências, não teria grandes saídas. Somente indo 
para a faculdade e escolhendo uma área mais 
específica, é que, possivelmente, teria facilidade 
em arranjar emprego. 

Em 2008, depois de completar o curso, 
tiveste logo a possibilidade de ficar na 
Escola Gustave Eiffel? 
Quando terminei o curso, passado três ou 
quatro meses, fui convidado a trabalhar na 
Gustave Eiffel. Foi muito bom arranjar emprego 
rapidamente. Sobretudo, num contexto em que 
ele é complicado de encontrar.
Continuas a apostar na tua formação e 
decidiste seguir os teus estudos no Ensino 
Superior... 
Entrei em 2014 e, neste momento, estou no 
primeiro ano de Engenharia Informática. Até 
agora, está a correr bem. Tomei esta opção no 
sentido de aprofundar os meus conhecimentos 
a nível de programação e administração que 
considero bastante importantes na área da 
Informática. 
Sentes que a experiência e o curso te 
podem ajudar a completar a licenciatura? 
Sem dúvida. Há disciplinas em que, 
inclusivamente, a matéria se repete. Ajuda 
bastante, sendo a mesma área, e sinto-me mais 
preparado para tirar o curso. 

entendermos. O estágio também é mais uma 
ajuda para nos habituarmos àquilo que é a vida 
fora da escola. 
Voltarias, portanto, a tomar a mesma 
decisão? 
Não estou arrependido. Voltava a fazer o mesmo. 
Se calhar fazia era mais rápido [risos].
Quais os teus objetivos, para depois do 
curso? 
Espero começar a trabalhar. E se for possível 
continuar os estudos, conciliando com o 
trabalho. Penso que será mais fácil estudar, 
tendo um rendimento vindo do trabalho. Porque 
ajuda também para o resto das coisas, como o 
transporte, a alimentação e o custo dos estudos 
em si. 
No âmbito do curso, em conjunto com 
os teus colegas, estás envolvido na 
“Electrocliníca” da Gustave Eiffel. Em que 
consiste esta iniciativa? 
De forma a treinarmos as nossas apetências, 
recebemos, em contexto de aula, computadores 
danificados e tentamos resolver os problemas, 
com o acompanhamento do professor. Não 
cobramos nada. É sempre uma motivação, não 
só aprender, mas também contribuir para a 
comunidade.

Vasco Silva
26 anos, Diplomado 

Voltando a 2005, qual a 
razão para teres 
escolhido este curso? 
Estava no secundário dos 
científico-humanísticos, no 
primeiro agrupamento, de 

ciências. A certa altura, pensei: “o que é que eu 
estou aqui a fazer?”. Não me revia naquela área. 

TESTEMUNHOS

Nuno Santos
20 anos, aluno do 2.º ano 

O que é que te levou a 
escolher este curso? 
Comecei por ingressar no 
secundário “regular” mas 
não correu como esperava. 
Não era aquilo que eu 

queria porque era muito teórico. Eu gostava de 
mexer em computadores e de tecnologia. Este 
curso pareceu-me mais apropriado para fazer 
isso, até por ter um certo reconhecimento. 

Estavas à procura de uma formação mais 
prática. Encontraste o que pretendias? 
Sim. Com a prática, as aulas tornam-se mais 
acessíveis e não são tão cansativas. Também 
é uma forma de aliviar algum do stress e da 
pressão das aulas teóricas e dos testes. Por outro 
lado, quando estamos a mexer naquilo que 
estamos a aprender – e não só a falar – é muito 
fácil para os professores explicarem e para nós 
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“Eu tenho trabalho porque 
escolhi um curso profissional da

Gustave Eiffel”

Júnior Gonçalves, 19 anos
Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos
Affinity

André Pimpão, 20 anos
Curso Técnico de Gestão de 
Equipamentos Informáticos
Tecnocom

Fábio Pedro, 23 anos
Curso Técnico de Comunicação – 
Marketing, Relações Públicas e Publicidade
AllMater

Inês Rodrigues, 20 anos
Técnica de Multimédia
RTP

Tânia Teixeira, 23 anos
Animadora Sociocultural
Escola Co(m)nVida

Sara Cipriano, 24 anos
Técnica de Higiene e Segurança do 
Trabalho e Ambiente
Empresa prestadora de serviços 
externos na área da HSTA

João Vigário, 20 anos
Técnico de Construção Civil
Refer

Duarte Filipe, 19 anos
Técnico de Proteção Civil
Bombeiro

Telmo Pereira, 24 anos
Multimédia
Páginas Amarelas


