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3      José Ruy • ”A Ilha do Tesouro”
                     e “Aristides Sousa Mendes”
A 23 e 29 de Outubro de 2004 integrado
no Festival Internacional de Banda Desenhada 
da Amadora, apresentámos duas importantes 
exposições de um dos nomes maiores
da NonArte.

2     José Raimundo • ”Coisas de Música”
Ao olhar para as obras do artista,
sentíamos o swing de Harlem e New Orleans.
Por vezes ouve-se melhor com os olhos.

EXPOSIÇÕES

1    António Moreira • ”Multiplicidades”
Rectrospectiva do trabalho deste artista 
multifacetado, realizada nos últimos 
quatro anos.
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Cursos de Nível III
Ensino Profissional
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• Condução de Obra;
• Desenho;
• Medições e Orçamentos;
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Informática

•  Informática / Manutenção
de Equipamento;

• Informática Fundamental;

•  Gestão de Sistemas Informáticos.

Electricidade e Electrónica

•  Electrónica Industrial e Automação;
•  Electrónica / Telecomunicações;
•  Electrónica Áudio, Video, TV;

•  Instalações Eléctricas.

Informação, Comunicação
e Documentação

• Multimédia;
•  Informação BAD / Biblioteca

e Serviços de Documentação.

Intervenção Pessoal e Social

• Animação Sociocultural.

Design e Desenho Técnico

• Design Industrial;

•  Design de Equipamento
(Interiores e Exteriores).

Administração, Serviços e Comércio

• Gestão;
• Contabilidade;
•  Banca Seguros;
•  Comércio / Marketing;
•  Transportes.

• Informática;
• Técnico de Contabilidade e Gestão;
• Medidor Orçamentista;
• Técnico de Marketing;
• Assistente Comercial Bancário;
•  Técnico de Electrónica / Computadores

Sistema Aprendizagem

Cursos de Nível IV
CET’s - Cursos de Especialização Tecnológica

Formação Pedagógica de Formadores

• Inicial (96 horas);

• Contínua (60 horas).

Comércio*

•  Qualifi cação Inicial
de Empregado Comercial;

• Técnico de Vendas;

• Técnico Comercial.

Motorista de Táxi

•  Tipo I (550 horas) 
 Tipo II (224 horas);

•  Actualização (24 horas) e 
Aperfeiçoamento (30 horas)
- Homologado pela DGTT.

Construção Civil

•  Técnico de Desenho
de Construção Civil;

• Técnico de Topografi a;

•  Técnico de Medições
e Orçamentos;

• Técnico de Obras;

• Gerente de Empresas.

Electrónica e Automação

•  Electónica Industrial, Automação
e Controlo;

•  Automação, Robótica e Controlo 
Industrial.

Construção Civil

• Condução de Obra.

Gestão Adminstração/
/ Secretariado e Trabalhos 
Administrativos

• Gestão.

Ciências Empresariais

•  Aplicações Informáticas de Gestão.

Tecnologias da Informação
e Comunicação

•  Instalação e Manutenção
de Redes e Sistemas Informáticos;

•  Desenvolvimento de Produtos
Multimédia;

•  Tecnologias e Programação
de Sistemas de Informação.

Biblioteconomia, Arquivo
e Documentos (BAD)

•  Documentação
e Informação.

Madeiras e Mobiliário

• Design de Mobiliário.

CAP - Certificados
de Aptidão Profissional

•  Organizamos soluções de formação 
à medida das suas necessidades.
– Contabilidade;
– Gestão;
– Informática;
– Segurança e Saúde;
– Construção Civil;
– Transportes;
– Electrónica;
– Banca e Serviços

Formação para Empresas
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SEDE
Amadora / Venda Nova:
Rua Elias Garcia, 29
2700-312 AMADORA
Telef.: 214 996 440
Fax: 214 996 449
E-mail:  direccao@cooptecnica.pt

secretaria.vn@cooptecnica.pt

Amadora (Centro):
Rua Luís de Camões, 4 e 6
2700-535 AMADORA
Telef: 214 987 950
Fax: 214 987 970
E-mail: secretaria.amd@cooptecnica.pt

Queluz:
Rua César de Oliveira, 15
2745-091 QUELUZ
Telef: 214 362 521 / 24
Fax: 214 36 45 77
E-mail: secretaria.qlz@cooptecnica.pt

Entroncamento:
Rua Mouzinho de Albuquerque, 8
2330-183 ENTRONCAMENTO
Telef: 24 971 82 46
Fax: 24 971 98 62
E-mail: secretaria.ent@cooptecnica.pt

REPÚBLICA
PORTUGUESA

PROGRAMA
DE DESENVOLVIMENTO

EDUCATIVO PARA PORTUGAL

PROGRAMA OPERACIONAL 
REGIÃO LISBOA
E VALE DO TEJO

UNIÃO EUROPEIA
FUNDO SOCIAL

EUROPEU

A l e x a n d r e  H e r c u l a n o
R e c o n h e c i d o  p e l o  M i n i s t é r i o  d a  E d u c a ç ã o

UMA OPORTUNIDADE PARA SI OU PARA OS SEUS FILHOS

A M A D O R A

V E N D A
N O V A

n  3.º Ciclo do Ensino Básico
Recorrente

ENSINO POR UNIDADES CAPITALIZÁVEIS

n Ciências e Tecnologias
n Ciências Socioeconómicas
n Ciências Sociais e Humanas
ENSINO POR UNIDADES CAPITALIZÁVEIS

Rua Luís de Camões, 4/6 • AMADORA • Tel .  /  Fax: 21 492 81 70
Junto à Estação da CP-Amadora

  Área central da Amadora a 1 minuto da estação da CP
 Autocarros à porta

E para obter
melhores notas:

CENTRO
DE EXPLICAÇÕES

E APOIO ESCOLAR
ENSINO INDIVIDUALIZADO 

OU EM GRUPO

PORTUGUÊS - MATEMÁTICA
INGLÊS - FRANCÊS
FÍSICA-QUIMÍCA

CURSOS DIURNOS

n Ciências e Tecnologias
n Ciências Socioeconómicas
n Ciências Sociais e Humanas

n  Cursos Tecnológicos  e Informática
n  Cursos Tecnológicos de Administração
n  Cursos Tecnológicos de Marketing

 Autocarros à porta
 A 1 minuto do Metro

Rua El ias Garcia, N.º 27-B •  VENDA NOVA
Tels. :  21 496 47 33/9 - Fax: 21 496 47 40
Junto à Estação de Metro da Amadora

CURSOS NOCTURNOS

n  Tecnológicos de Construção Civil e Edifi cações
n Tecnológicos de Administração
n Tecnológicos de Marketing
n Tecnológicos de Multimédia
n  Tecnológicos de Design e Equipamento
ENSINO POR MÓDULOS CAPITALIZÁVEIS

n Técnicos de Construção Civil
n Técnicos de Contabilidade
n Técnicos de Informática
ENSINO POR UNIDADES CAPITALIZÁVEIS EM 2 ANOS

 A 8 minutos do Colombo
 Estacionamento assegurado

E
X

T
E

R
N

A
T

O
A l e x a n d r e  H e r c u l a n oA l e x a n d r e  H e r c u l a n o
R e c o n h e c i d o  p e l o  M i n i s t é r i o  d a  E d u c a ç ã o

UMA OPORTUNIDADE PARA SI OU PARA OS SEUS FILHOS

n Ensino Secundário Recorrente
ENSINO POR UNIDADES CAPITALIZÁVEIS

n  Cursos Tecnológicos de Informática
n  Cursos Tecnológicos

de Electrotecnia e Electrónica
n  Cursos Tecnológicos

de Ordenamento do Território
e Ambiente

ENSINO POR UNIDADES CAPITALIZÁVEIS

CURSOS NOCTURNOS



E d i t o r i a l

Augusto Guedes
Presidente da Cooptécnica - Gustave Eiffel

A Escola Profi ssional Gustave Eiffel, cuja entida-

de proprietária é a “Cooptécnica - Gustave 

Eiffel, Cooperativa de Ensino e Formação Téc-

nico-Profi ssional, CRL”, comemorou, em 2004, os seus 

15 anos de existência. 

O espírito que nos levou em 1989 a iniciar este projecto 

foi uma vontade imensa de empreender, de contribuir 

para o desenvolvimento do País. 

Então, como agora, sentimos que a nossa missão se 

cumpre quando, no dia a dia, vamos contribuindo para 

que muitas pessoas vão adquirindo as competências 

necessárias para enfrentar os desafi os da sociedade do 

conhecimento e do desenvolvimento.  E já vai longa a 

lista de pessoas que foram formadas na nossa Escola e 

que seguiram os seus percursos de vida. E que regres-

sam para prosseguirem o seu projecto de qualifi cação 

pessoal, como tem sido o exemplo dos CET (Cursos de 

Especialização Tecnológica). 

Por esse motivo, o projecto que iniciámos em 1989 

não tem fi m. Porque se constrói e se renova diaria-

mente.

Num tempo em que tudo é efémero, posso garantir-

vos, em nome da Cooptécnica-Gustave Eiffel e das 

E x i s t e  u m  p r i n c í p i o  q u e  s e m p r e  n o s  
n o r t e o u  e  a o  q u a l  n o s  m a n t e m o s  f i é i s :
Apesar  de  pr i vados ,  p res tamos
um serv i ço  púb l i co .

suas Associadas, que os projectos que iniciámos são 

para continuar e que, independentemente das difi cul-

dades que tivermos que enfrentar, não baixaremos os 

braços.

Quem nos conhece acha que raramente se valoriza o 

que se faz bem. Essa constatação é uma realidade e 

deriva directamente de “medirmos” o que está feito e o 

que ainda está por fazer. 

Temos hoje uma responsabilidade directa para com 

cerca de 300 trabalhadores. A Cooptécnica presta o 

seu agradecimento a todos os professores, funcioná-

rios, cooperadores e colaboradores os quais, ao longo 

destes anos, contribuíram, com maior ou menor envol-

vimento, para que pudéssemos chegar até aqui. Infe-

lizmente, alguns fi caram já pelo caminho. Uns, porque 

seguiram outros trajectos, outros porque nos deixaram 

fi sicamente, fi cando nas nossas memórias. 

Aos que fi caram pelo caminho, qualquer que seja o 

motivo, queremos agradecer e valorizar os seus con-

tributos e seguir em frente. Essa é a ordem natural das 

coisas. É, com os que fi caram connosco, que contamos 

dar continuidade aos projectos actuais, bem como, ini-

ciarmos outros, num futuro próximo. 1
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E d i t o r i a l
O espírito que nos levou em 1989 a iniciar este 

projecto foi uma vontade imensa de empreender, 

de contribuir para o desenvolvimento do País.
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A g e n d a  E u r o p e i a
A Conferência de Maastricht insere-se no desenvolvimento

da Agenda de Lisboa, instrumento privilegiado e enquadrador, 

na União Europeia para o desenvolvimento das políticas 

económicas, sociais, de inovação e investigação, de ambiente

e também de educação/formação.
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P r o g r a m a  V a l t e j o
Formação Valtejo: um novo desafi o.

Página 24
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Í n d i c e

O p i n i ã o
P o r f í r i o  S i l v a

Na data em que escrevo, o país prepara-se para novas eleições. 

Na forma como entendo a educação, em particular aquela que 

se desenvolve no quadro do ensino profi ssional, a comunidade 

escolar não deveria nunca alhear-se dos problemas vividos pela 

comunidade mais vasta, a sociedade em geral.
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E n t r e v i s t a

Eng.º Técnico Augusto Guedes • Presidente da Cooptécnica - Gustave Eiffel

Demos um contributo
para o desenvolvimento do país
A Escola Profi ssional Gustave Eiffel é uma referência de profi ssionalismo e de rigor no Ensino Profi ssional. Augusto 

Guedes, presidente da Cooptécnica - Gustave Eiffel, faz um balanço positivo dos 15 anos da instituição que considera 
ter sido pioneira no processo de formação das pessoas.  A expansão da escola a outros locais do país e o alargamento 

da sua actividade a outros graus de ensino fazem parte dos projectos a desenvolver num futuro próximo. 

AUGUSTO FERREIRA GUEDES

Nasceu em Angola, Huambo, em Novembro de 1957.
Estudou no Huambo onde completou o curso Complementar

de Electricidade.
Em 1976 ingressa na Função Pública.

Em 1984, forma-se em Engenharia Civil no Instituto Superior de 
Engenharia de Lisboa (ISEL) na especialidade de Transportes.

Em 1981 é eleito para o Conselho Directivo do ISEL. 
A partir de 1985 faz parte da Direcção do Sindicato

dos Engenheiros Técnicos. 
Fundador, com outros elementos,

da Escola Profi ssional Gustave Eiffel, em 1989.
Nesse mesmo ano, funda a Associação Nacional das Escolas 

Profi ssionais (ANESPO) onde ocupa o lugar de membro
da Direcção até 1997.

Faz parte da  Direcção dos Jovens Empresários de Lisboa, em 1990.
Em 1992 é consultor para a Formação Profi ssional

do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento (IED).
Fez várias missões em Angola - Luanda, Lobito

e Huambo – (1992-2000), cria o Centro
de Formação Fadário Muteka, no Huambo

e é Supervisor de Projectos e Actividades em Angola pelo IED. 
É, desde 1999, chefe de Gabinete do Presidente

da Câmara Municipal da Amadora.
Foi director da Revista Técnica “Engenho” e actualmente é o director 

da revista “Engenharia” editada pela Associação Nacional
de Engenheiros Técnicos - ANET.

Participa em projectos de Formação em Timor Leste, em 2000.  
Em 2002 é eleito Presidente da ANET - Associação de Direito Público. 

Em 2004 é reeleito para o mesmo cargo.
É eleito Presidente da COOPAM – Cooperativa de Ensino Superior, em 2003.
Em Janeiro de 2005, conclui a Pós-Graduação em “Gestão das Cidades”.4



E n t r e v i s t a

tuguesa. Este discurso é um erro conceptual que tem 

de ser combatido a todo o custo. Daqui a 15 anos, as 

pessoas estarão a dizer uma coisa completamente dis-

tinta ao reconhecer a importância das escolas como a 

Gustave Eiffel. 

P – O ensino profi ssional já começa a ser encarado 

de uma forma diferente pela sociedade portuguesa. 

Acha que o processo de mudança de mentalidade 

já começou?

R – Existe alguma abertura nesse sentido, mas sem 

convicção. Há pessoas que utilizam este discurso por-

que está na moda ou dá votos. Não é um discurso de 

convicção profunda ou sentida. Penso que só daqui a 

alguns anos é que esta convicção será real. 

O país tem uma história que não nos deixa mentir. A 

sociedade foi eliminando, ao longo do tempo, as suas 

elites. A maioria das pessoas tem medo que as compe-

tências profi ssionais se alarguem e consolidem porque 

isso vai trazer à luz do dia a sua própria competência. 

A opção é eliminar as pessoas mais competentes e com 

uma visão futurista. 

Penso que o novo enquadramento da União Europeia 

vai obrigar a uma mudança de discurso, não por convic-

ção, mas por necessidade de sobrevivência. 

P – A percentagem de licenciados desempregados 

em Portugal é elevada. Apesar das difi culdades de 

inserção no mercado de trabalho, a maioria dos jo-

vens continua a optar pelo ensino superior. Acha que 

existe um desperdício de recursos humanos no país?  

R – Há e tem uma razão. Nós temos licenciados que 

estão no desemprego ou desempenham funções me-

nores. Não é uma situação que acontece por acaso. 

Os empresários têm medo de admitir gente qualifi cada 

P – A Escola Profi ssional Gustave Eiffel comemorou 

no ano passado 15 anos. Que balanço é que faz 

desta década e meia de actividade?

R – O balanço é bastante positivo. Em 15 anos cons-

truímos uma escola que actualmente é uma referência 

de profi ssionalismo e de rigor. Simultaneamente, demos 

um contributo para o desenvolvimento do país numa 

altura em que se falava, e fala, muito da necessidade 

de qualifi car os portugueses. 

A Gustave Eiffel foi pioneira no processo de formação 

das pessoas. Quando este projecto começou pouca gen-

te acreditava na sua criação e tinha a percepção que o 

país só podia ser diferente se fosse por via da educação e 

da formação. Felizmente tivemos esta visão em 1989. 

Portugal benefi ciou, durante anos, de milhões de euros 

oriundos da União Europeia destinados à formação, 

mas pouco ou nada fi cou deste dinheiro. Felizmente 

há casos de excepção e a Gustave Eiffel é um deles. 

Não delapidámos esta oportunidade e hoje somos uma 

escola que não só produz formação e contribui para o 

desenvolvimento do país, como demos sentido prático 

aos recursos que vieram da União Europeia. 

P – Foi difícil concretizar este projecto numa altura 

em que o ensino profi ssional em Portugal era enca-

rado como um ensino de segunda escolha?

R – Foi bastante difícil. Ninguém imagina o quanto sofri 

e, ainda sofro, para validar uma instituição como esta. 

Desde logo, porque a massa crítica existente em Portu-

gal é muito diminuta e as pessoas continuam a achar 

que a vertente profi ssional do ensino secundário é uma 

questão menor destinada a quem tem menos resultados 

escolares, menos recursos e para os que culturalmente 

estão mais afastados daquilo que seria a média por- 5



E n t r e v i s t a

ou com formação superior para as suas empresas porque evidencia 

a sua própria incapacidade. O mesmo acontece em organismos do 

Estado e em várias instituições. Penso que há uma tentativa de manu-

tenção do poder por ausência de concorrência e que vai levar anos 

a alterar-se. 

Além dos jovens licenciados, existe desperdício de recursos humanos 

ao nível dos imigrantes, das mulheres e dos reformados precoce-

mente. A sociedade continua a ver os imigrantes, sobretudo os de 

origem lusófona, como mão-de-obra barata e desqualifi cada, não 

são criadas condições sociais para que as mulheres possam exercer a 

sua profi ssão normalmente e não sintam que estão a deixar os fi lhos 

sem apoio e não temos capacidade para absorver os reformados e 

pugnar para que sejam úteis e possam continuar a produzir riqueza 

para a sociedade.  

P – O que é preciso fazer para que o ensino profi ssional seja 

aceite como uma via capaz de formar e qualifi car pessoas com 

qualidade? 

R – É preciso continuar a trabalhar como a Gustave Eiffel tem feito. 

Sem desanimar e sem perder a determinação e convicção, mesmo 

nos momentos mais desanimadores. Mas é necessário continuar a ter 

muita paciência e saber esperar para que a sociedade perceba que 

a qualifi cação profi ssional é quase o único caminho para inverter a 

situação do país a nível profi ssional. 

P – De acordo com o Ministério da Educação, os índices de em-

pregabilidade do ensino profi ssional rondam os 75 a 90 por 

cento. Este índice não será um factor atractivo para captar mais 

alunos para este ensino?

R – Não há nenhuma difi culdade em recrutar alunos para a Gustave 

Eiffel. Não temos mais jovens a frequentar os cursos porque não há 

capacidade instalada para ter mais. Actualmente a dimensão da es-

cola ultrapassa aquilo que no início estava previsto. 

Existe uma procura enorme da oferta formativa. Não existem é muitos 

apoios do Estado para as pessoas frequentarem uma escola destas. 

6



O argumento que este tipo de ensino é mais caro é falso porque os 

custos são semelhantes ao ensino formal. Mas é fundamental que 

existam mais apoios pela parte do Estado. 

P – Quantos alunos é que a Gustave Eiffel já formou ao longo de 

década e meia nos seus quatro pólos de ensino?

R – Foram cerca de 3 500. A partir de agora, há a perspectiva de 

passarem cerca de mil alunos por ano nas mais variadas formações 

e acções de reciclagem. Só no ano passado, passaram pelas nos-

sas instalações quatro mil taxistas que estão em formação. Há muita 

gente a querer regressar à escola para melhorar a sua performance 

a nível profi ssional. 

P – Os estágios curriculares parecem ser uma forma de garantir 

a entrada dos alunos no mercado de trabalho. Esta é uma preo-

cupação da escola?

R – Na minha opinião, a escola não é só um sítio onde se ensina, 

é sobretudo um local onde se aprende. O papel da Gustave Eiffel 

só termina quando os alunos obtêm uma colocação no mercado de 

trabalho. A escola nunca teve como princípio formar para as estatís-

ticas, pelo contrário, preferimos apostar numa formação completa e 

integral que não termina quando se obtém um diploma. Assumimos 

um compromisso com os alunos, no acto da matrícula, que só termi-

na no primeiro dia de actividade numa empresa. 

P – A investigação parece ter assumido um papel muito impor-

tante na escola, sobretudo na área da robótica, que a levou a 

conquistar alguns títulos em certames nacionais e internacionais. 

Esta componente está presente noutras áreas da escola?

R – A investigação sempre foi uma das nossas apostas e desen-

volveu-se em várias áreas. Nos últimos tempos a robótica teve 

mais visibilidade junto do público. Mas temos investigação ao 

nível das publicações, com cerca de 40 títulos publicados, e da 

engenharia civil. 

P – A expansão da Escola Profi ssional Gustave Eiffel nos últimos 

anos tem sido notória. Tem dois estabelecimentos de ensino no 

concelho da Amadora, um em Queluz e outro no Entroncamento. 

Quais são os projectos para o futuro nesta área?

R – Temos alguns. Ao nível da Escola Profi ssional Gustave Eiffel va-

mos abrir brevemente o segundo pólo no Entroncamento e estamos 

em negociações para abrir um em Oeiras. A escola está ainda à 

procura de instalações para abrir um novo pólo em Sintra e está a 

desenvolver algumas iniciativas para abrir um no Algarve. 

Ao nível do ensino superior, a Cooptécnica é parceira da COOPAM 

(Cooperativa de Ensino, Educação e Formação) no projecto de cria-

ção de uma escola superior de engenharia na Amadora. Neste mo-

mento, aguardamos a autorização do Ministério da Ciência e Ensino 

Superior para a sua concretização. Estamos a trabalhar também num 

projecto de ensino superior nos Açores (Ponta Delgada), Madeira, 

Entroncamento e Cabo Verde. 

Os nossos projectos também se estendem ao ensino básico. A Coop-

técnica vai abrir durante o próximo ano, no concelho de Sintra, uma 

escola do primeiro ciclo e esperamos a qualquer momento fazer o 

mesmo na Amadora.

Os próximos anos serão de muito trabalho porque a nossa postura 

é continuar a trabalhar para melhorar a educação. Nos últimos 15 

anos consolidámos a nossa acção e situação fi nanceira, sendo possí-

vel, a partir de agora, avançar para novos projectos.  

P – Que mensagem gostaria de deixar aos funcionários, profes-

sores e alunos da Escola Profi ssional Gustave Eiffel?

R – Quero que continuem a acreditar neste projecto como o fi zerem 

até agora. Quero frisar que a direcção e, em particular o seu presi-

dente, estará sempre atenta e disponível para atender às suas preo-

cupações, mesmo nos momentos mais difíceis. Existem, seguramente, 

condições para um futuro sereno e tranquilo. 

Ana Paula Rodrigues

E n t r e v i s t a
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A  C o n f e r ê n c i a
d e  M a a s t r i c h t

Esta conferência insere-se no desen-

volvimento da Agenda de Lisboa, 

instrumento privilegiado e enquadra-

dor, na União Europeia, para o desenvol-

vimento das políticas económicas, sociais 

de inovação e investigação, de ambiente e 

também de educação/formação. 

Para os Ministros da Educação, reunidos em Maastri-

cht, as prioridades que exigem uma atenção imediata 

são as seguintes: “melhoria dos incentivos à formação 

no âmbito dos sistemas fi scais e das prestações sociais 

e utilização dos fundos estruturais europeus para apoiar 

o ensino e formação profi ssionais de modo mais incisivo 

e coordenado. É indispensável conjugar investimentos 

específi cos, avaliação da aprendizagem não formal e 

oferta de formação adaptada, a fi m de dar resposta 

às necessidades das pessoas e grupos em risco. São 

precisos percursos de aprendizagem fl exíveis e indivi-

dualizados para que os cidadãos possam gerir as suas 

próprias escolhas nesta área e orientar os seus próprios 

planos de aprendizagem ao longo da vida. É igualmen-

te necessário apoiar os cidadãos mediante orientação 

e aconselhamento. E os professores e formadores de-

vem estar habilitados a desempenhar plenamente o 

seu papel, utilizando as técnicas do ensino em linha 

(e-learning), por exemplo.”

Paralelamente, a nível europeu, é necessário suprimir 

todos os obstáculos que ainda impedem os cidadãos 

de obter qualifi cações compreendidas e reconhecidas 

em toda a Europa.

A economia, a sociedade, os cidadãos europeus pre-

cisam que a Europa se transforme numa Europa das 

competências.

A  E d u c a ç ã o  /  F o r m a ç ã o  

Margarida Marques
Representação

da União Europeia
em Portugal

E d u
D u a s  a c ç õ e s  s e  d e s t a c a m  n a  A g e n d a  E u r o p e i a  

E d u c a ç ã o / F o r m a ç ã o ,  n o s  ú l t i m o s  m e s e s :
a  c o n f e r ê n c i a  m i n i s t e r i a l  d e  M a a s t r i c h t  ( a n t e s  e s t a s  

r e u n i õ e s  e r a m  c o n h e c i d a s  p o r  “ C o n s e l h o  I n f o r m a l  
de Minis t ros  da Educação”)  e  a  i n s t i t u i ç ã o  d e  u m  

“ q u a d r o  c o m u n i t á r i o  ú n i c o  p a r a  a  t r a n s p a r ê n c i a  d a s  
q u a l i f i c a ç õ e s  e  c o m p e t ê n c i a s ” ,  ( n o v o )  Europass .

Um estudo realizado recentemente (Achieving the Lisbon 

goal: The contriburions of VET), mostra-nos que os pro-

gressos realizados pelos Países da União Europeia na 

realização dos objectivos de Lisboa, no campo da edu-

cação/formação, são díspares. Alguns países já alcan-

çaram um excelente nível, enquanto outros fi caram para 

trás. Esta diferença não é propriamente surpreendente, 

uma vez que as posições de partida também elas eram 

diferentes. Embora se tenham tomado medidas em áreas 

essenciais de garantia da qualidade como o desenvolvi-

mento dos sistemas de informação e orientação ou a 

fl exibilização e diversifi cação das vias de aprendizagem, 

há ainda um longo caminho a percorrer.

A Conferência de Maastricht estabeleceu prioridades 

para os sistemas de formação, para que estes possam 

contribuir decisivamente para os objectivos de Lisboa, 

centrando a sua abordagem na acção ao nível dos Es-

tados Membros. 8



E d u c a ç ã o / F o r m a ç ã o

sobre todas as suas qualifi cações e competências; o 

Europass--Mobilidade – que regista os períodos 

de aprendizagem efectuados pelo seu titular em países 

diferentes do país de origem; o Europass - Suple-

mento de  Diploma – que fornece informações sobre 

os estudos de ensino superior efectuados e concluídos 

com sucesso pelo seu titular; o Europass - Suple-

mento ao Certifi cado – que descreve as competên-

cias e qualifi cações correspondentes a um certifi cado 

de formação profi ssional; entre outros. Ou seja, para 

além destes documentos pré-defi nidos e já existentes ao 

nível europeu, outros podem integrar o Europass des-

de que correspondam a critérios como a pertinência, 

a dimensão europeia, a viabilidade. Para além disso 

devem estar disponíveis nas línguas ofi cias da União 

Europeia.

Para a implementação deste Europass, os Estados 

Membros devem criar Centros Nacionais Europass. 

Estes Centros, criados em todos os Estados Membros, 

devem facilitar ao cidadão o acesso a toda a infor-

mação necessária e apoiá-los, em estreita colabora-

ção com todos os organismos nacionais pertinentes. 

Em Portugal, administrações várias têm a ver com o 

percurso formativo da pessoa, portadora do Europass. 

Tendo este Europass um objectivo primeiro – facilitar a 

mobilidade das pessoas no espaço da União Europeia 

– estes Centros, um em cada Estado membro, funcio-

narão em rede. Esta decisão entrou em vigor em 1 de 

n a  A g e n d a  E u r o p e i a
A  i n s t i t u i ç ã o  d e  u m  
“ q u a d r o  c o m u n i t á r i o  ú n i c o  
p a r a  a  t r a n s p a r ê n c i a  d a s  
q u a l i f i c a ç õ e s  e  c o m p e t ê n c i a s  
(Europass)”
Muitos esforços têm vindo a ser feitos progressivamente 

ao nível europeu, para melhorar a transparência das 

qualifi cações e competência, com o objectivo central de 

facilitar a mobilidade das pessoas no espaço da União 

Europeia: desde a criação do Europass em 1998 (criado 

pela Decisão do Conselho de 21 de Dezembro, relativa 

à promoção de percursos europeus de formação em 

alternância, incluindo a aprendizagem), até à criação 

em 2002 de um “Modelo Comum Europeu para os 

Curricula Vitae” ou ao “Suplemento ao Diploma”. 

Impunha-se uma congruência e uma racionalidade nos 

instrumentos existentes e simultaneamente assegurar 

progressos. É neste espírito que é adoptada pelo Parla-

mento Europeu e pelo Conselho, em 15 de Dezembro 

de 2004, uma Decisão (2241/2004/CE) instituindo 

“um quadro comunitário único para a transparência 

das qualifi cações e competências (Europass)”.

Cria-se assim “um dossier pessoal e coordenado de do-

cumentos, designado Europass, que os cidadãos podem 

utilizar numa base voluntária para melhor comunicarem 

e apresentarem as suas qualifi cações e competências 

em toda a Europa”, quer com o objectivo de aceder 

a um emprego quer com o objectivo de aceder a uma 

formação qualquer que seja o nível e o momento do 

seu percurso.

Potencialmente integram este dossier Europass: o 

 Europass - CV – que permite aos cidadãos apre-

sentarem de forma clara e exaustiva informações 9



Artística e Profi ssional de Pombal, evidenciou, os méritos das Esco-

las Profi ssionais, sublinhando:

“A concepção e desenvolvimento do modelo educativo das escolas 

profi ssionais, modelo ímpar e inovador de intervenção na socieda-

de civil tem vindo a merecer os maiores encómios por parte de altos 

responsáveis do Estado e dos receptores deste tipo de formação 

– os jovens, as famílias e os próprios empresários.”

No painel Educação e Desenvolvimento a Dr.ª Ana Luís abordou a 

Educação e Desenvolvimento do ponto de vista do papel do ensino 

profi ssional no contexto de uma sociedade em mudança, assinalan-

do e sublinhando “a emergência de comportamentos e atitudes dos 

agentes sociais e económicos; a educação e a formação na agenda 

política europeia; o contexto nacional e os novos objectivos para a 

educação e a formação – alguns refl exos no ensino profi ssional”.

O Dr. António Lula enfatizou: “Emergindo de contextos territoriais 

concretos, interpretados por actores conhecedores e fortemente 

empenhados nessas realidades locais e regionais, no seu desen-

volvimento e convergência com a realidade nacional e europeia, as 

Escolas Profi ssionais ocuparam um espaço que a educação formal 

 1   Relato 
Estas Jornadas decorreram no Auditório “Brazão Farinha” no dia 

28 de Outubro de 2004, no Pólo da Venda Nova da Escola Profi s-

sional Gustave Eiffel.

A mesa da Sessão de Abertura foi constituída pela Vereadora 

da Educação da Câmara Municipal da Amadora, Dra. Carla 

 Tavares, pelo Presidente da Direcção da Cooptécnica- Gustave 

Eiffel, Eng. Augusto Guedes e pelo Director Regional Adjunto, 

Dr. Lourenço Frazão.

O Presidente da Cooptécnica, abriu os trabalhos enquadrando a ini-

ciativa e atribuindo-lhe o mérito intrínseco de congregar várias com-

petências da escola, do saber, do ensino e do empreendedorismo e 

ainda, e não menos importante, no facto de se realizarem numa das 

mais antigas e claramente bem sucedidas Escolas Profi ssionais.

O Dr. Infante da Costa, Director da primeira Escola Profi ssio-

nal criada depois da reforma produzida pelo então Ministro 

Eng.º Roberto Carneiro, há já quinze anos, a Escola Tecnológica 

Jornadas de Educação
“Um evento presente com desafi os para o futuro”

Sessão de Abertura

E m  F o c o
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não tinha querido ou sabido ocupar e fi zeram-no numa dinâmica de 

afi rmação e de inovação”.

A Dra. Ana Maria Bettencourt, concentrou-se em aspectos que 

percorrem os grandes desafi os que hoje se colocam à educação, 

utilizando dados estatísticos de grande relevo para afrontar as duras 

realidades desta problemática estratégica para o nosso devir, como 

povo e nação:

• Reduzir as desigualdades, promover a Educação para todos;

• O Combate ao abandono escolar.

• A escola deve garantir que todos os alunos aprendam?

•  Importância do acesso à informação profi ssional e à orientação 

vocacional.

•  Alguns equívocos sobre formação profi ssional na história recente 

do ensino básico e do ensino secundário em Portugal.

Abordou ainda o tema “A geração escolarizada que nos “faz falta” e 

a educação ao longo da vida.” Colocou o acento tónico no Progra-

ma Educação e Formação para 2010, e ainda na Globalização e o 

desenvolvimento das sociedades do conhecimento e a “A insatisfa-

ção com os modos de funcionamento das democracias.”

O Dr. Júlio Gonçalves Dias, centrando a sua comunicação na 

Educação e Empreendedorismo, sublinhou que ainda temos um sis-

tema educativo marcado por preconceitos ideológicos e culturais. 

Destacando a “primazia que se atribui aos saberes livrescos sobre 

os saberes técnicos; a falta de hábitos de debate e de aprendiza-

gem da crítica; a pouca preparação das pessoas para tomarem a 

iniciativa e assumirem riscos.” Alertou para o fenómeno imanescente 

dum excesso de reformas, que têm ocorrido nos últimos anos eivadas 

de um experimentalismo e de um sectarismo exagerados. Sublinhou 

de modo enfático que “A responsabilidade das reformas no ensino 

não é apenas do Governo, mas de todos os cidadãos e das diversas 

instituições do País.”

O segundo painel incidiu na problemática do sistema educativo e, 

dentro dele, do papel do Ensino profi ssional.

Tanto a Dr.ª Ana Manso como o Dr. Amável dos Santos, que 

desde sempre percebeu os efeitos induzidos pelo ensino profi ssio-

nal e pelas escolas profi ssionais – no desenvolvimento sustentável 

e regional, como o Presidente do Instituto de Formação Turística 

e antigo Presidente da Escola Profi ssional de Ourém, referiram a 

excelência da reforma assumida nos fi nais da década de 80 pelo 

Eng.º Roberto Carneiro e os méritos provados, pela sua oferta es-

pecífi ca, por via das saídas profi ssionais e pela taxa de empregabi-

lidade deste subsistema.

Seguiram-se o debate e as conclusões que foram de grande utilidade 

e interesse, tanto para os organizadores, como para os oradores e 

participantes.

Encerraram estas Jornadas de Educação o Director Geral da Co-

optécnica-Gustave Eiffel, Eng.º Adelino Serras, que agradeceu a 

presença de todos e a participação de cada um, a Dra. Manuela 

Neves, da DREL, que referiu a importância das Escolas Profi ssionais 

e a Dra. Ana Luís, em representação do Secretário de Estado da 

Educação, que sublinhou o mérito e a excelência desta iniciativa.



2   Síntese das Comunicações
S e s s ã o  d e  A b e r t u r a

Lourenço Frazão

Direcção Regional de Educação de Lisboa

O tecido empresarial deve aliar-se ao ensino profi ssional, uma vez 

que a escola do futuro deve enfrentar desafi os de maior envergadu-

ra, primando pela inovação e qualidade, numa lógica globalitária. 

O exercício de cidadania deve ser o fi m último da educação.

Carla Tavares

Vereadora de Educação da Câmara Municipal da Amadora

A educação deve constituir um investimento fulcral da Administração 

Central e Local uma aposta forte no Concelho da Amadora, com 

tónica assente numa cultura de conhecimento e inovação, em que o 

ensino profi ssional deve assumir um papel fundamental.

Augusto Ferreira Guedes

Presidente de Direcção da Cooptécnica Gustave Eiffel

As Jornadas de Educação constituem uma iniciativa vital para a 

Escola Profi ssional Gustave Eiffel, tal como o incremento da esco-

laridade se afi rma cada vez mais um motor de desenvolvimento do 

país. A breve trecho, o sistema de ensino técnico-profi ssional em 

Portugal deverá abordar de forma crescente os espectros dos jovens, 

das mulheres e dos imigrantes, estes últimos grupos tradicionalmente 

ostracizados dos fóruns educativos do país. 

Deste modo, a estratégia a ser gizada deve assentar em três eixos 

basilares: a exponenciação das qualifi cações individuais, a integra-

ção social pela via do ensino e a conciliação entre a esfera laboral 

e a vida familiar. As jornadas afi guram-se um momento de refl exão, 

análise e propostas e um instrumento útil para a delineação de es-

tratégias para o futuro.

Painel 1
E d u c a ç ã o  e  D e s e n v o l v i m e n t o
Moderador – Hélder Pita, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

No mundo actual, não existe desenvolvimento sem forte aposta na 

educação, e nesta esteira, na educação ao longo da vida. Importa 

fazer uma refl exão holística de imperativos educativos, que estimu-

le o prosseguimento de estudos e uma cultura de aprendizagem 

contínua.

Ana Luís

Presidente da Comissão Inst. da Dir. – Geral de Formação Vocacional

As sociedades actuais devem investir numa reconversão sócio-labo-

ral produtiva, numa nova cultura de aprendizagem e na interacção 

dinâmica com o tecido empresarial. A gestão da mudança deve 

assentar no recurso às TIC, e a novos comportamentos. A socide-

dade pós-moderna globalizada afi gura-se um organismo multipolar, 

resultante da internacionalização dos fl uxos de poder e de capital. 

Assiste-se à emergência de um novo paradigma social, marcado 

pela tecnocracia em articulação com um tecido empresarial dinâmi-

co que aposte na qualidade de vida.

 A mudança acarreta novos valores associados ao trabalho: diferente 

gestão do tempo, novas técnicas como o “just in time”. A actualida-

de laboral exige a adopção de mecanismos de trabalho em equipa, 

com uma atitude empreendedora e a formação profi ssional constitui 

uma janela para a aquisição de competências e para o desenvolvi-

mento de qualifi cações pessoais e de gestão de carreira.

A Cimeira de Lisboa de Março de 2000 objectivou a necessidade de 

um melhor nível de conhecimento no bloco comunitário e frisou a 

importância de uma aprendizagem ao longo da vida. A promoção 

da cidadania e da empregabilidade radica em políticas de forma-

ção: o objectivo fi nal será a consolidação de um espaço europeu de 

educação e combate à exclusão social. Deste modo, almeja-se um 

incremento geral de qualifi cações a médio e longo prazo. As novas 

apostas centrar-se-ão na educação e formação de jovens e adultos 

e na resposta a públicos subqualifi cados.

E m  F o c o
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Para tal, são imperativos categóricos a criação de um Ensino Secun-

dário de referência, a dotação das escolas com autonomia funcio-

nal, o aumento da qualidade nas aprendizagens, a revisão curricular 

do ensino profi ssional, a colmatagem de falhas técnicas subsistentes 

no tocante à formação de nível III e um sistema de avaliação que 

potencie o equilíbrio cinegético educação/desenvolvimento social na 

formação de adultos, crianças e jovens.

António Bordalo Lula

Vice-Presidente do Conselho de Administração da Fundação Alentejo

As escolas profi ssionais são elementos estruturais de desenvolvi-

mento do projecto educativo, existindo uma oferta diversifi cada a 

nível local e regional. Torna-se imperativa a construção de uma 

cooperação Estado/Sociedade Civil, através da dinamização de 

parcerias locais e de uma nova gestão de recursos humanos. A 

construção de uma escola com acesso directo ao mundo do traba-

lho deve efectivar-se através da veiculação de estágios curriculares 

que potenciem uma entrada qualifi cada na vida activa. A Escola 

Profi ssional Gustave Eiffel é um projecto educativo entrosado na 

realidade local.

Em Portugal, a frequência secundária é insufi ciente e há que apostar 

na qualidade da rede de ensino e formação profi ssional, em projec-

tos orientados por pessoas e entidades mobilizadas para o desenvol-

vimento sócio-económico sustentável e para a concepção de uma 

oferta profi ssional mais atractiva.

Ana Maria Bettencourt

Professora da Escola Superior de Educação de Setúbal

Um país desenvolvido é um país competitivo, com produção de 

meios culturais e científi cos. A educação científi ca e a cultura são 

o farol do futuro. Actualmente, grassa um desperdício de capital 

humano, para o qual um ensino de qualidade é decisivo. O passo 

mais signifi cativo deve centrar-se no Ensino Secundário, de modo a 

travar-se o ciclo vicioso do abandono escolar e da escassa ambição 

das gerações vindouras. Para tal, deve ser fomentado um investi-

mento colectivo em parcerias fortes que sejam alternativas de quali-

dade para os alunos. 

O conceito “educação para todos” apenas será uma realidade atra-

vés de redes de incentivo e apoio de prosseguimento de estudos, que 

represente uma mudança do paradigma do ensino em Portugal. A 

escola deve constituir um reduto de novos valores, que não se verga 

ao facilitismo. A conexão entre o ensino profi ssional e o mundo do 

trabalho é crucial: há que desenvolver aptidões vocacionais e a ideia 

de que é preciso trabalhar mais e melhor para a cimentação de uma 

cultura de formação técnica sólida e frutífera.

Continua a “fazer falta” uma geração de pessoas cultas, massa críti-

ca com pensamento pragmático e ideias defi nidas. As instituições de 

Ensino Superior não apostam em charneiras decisivas para o país. O 

investimento deve ser feito na educação para a cidadania: um país 

mais democrático, capaz de fazer opções e que possa desenvolver 

competências de cidadania e uma organização renovada do traba-

lho e dos recursos humanos.

Júlio Dias

Director do Instituto Europeu de Estudos Superiores e Formação

O sistema de ensino em Portugal continua soçobrado por atavismos 

e pela antinomia entre know how técnico e saber livresco. O desafi o 

actual não será outro que não a modernização global do país atra-

vés de um ensino unifi cado e de estímulos de debate democrático e 

de aprendizagem produtiva. As pessoas não estão ainda preparadas 

para assumirem riscos vitais: as reformas têm de ser implantadas por 

iniciativa do Governo, mas também da sociedade civil e de agentes 

sócio-económicos. É importante manter uma certa competitividade; 

a continuidade é fundamental, mas a evolução é uma responsabi-

lidade de todos.

A Rede Dinâmica XXI aposta na criação de iniciativas nas empresas 

e na organização de uma auto-gestão funcional. A capacidade de 

empreender e de auferir resultados é fundamental. O combate ao 

desemprego através do investimento no sector tecnológico é a me-

lhor gestão de recursos humanos.

E m  F o c o
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Amável Santos
Director-Geral do Desenvolvimento Regional

O objectivo do ensino profi ssional não reside tanto na preparação 

para o mercado de trabalho, mas que o país tenha cidadãos a tempo 

inteiro. A Escola Profi ssional responde a dinâmicas regionais locais 

e à sua vivência; a dimensão deve ser limitada e cada aluno deve 

ter proeminência. A família deve assumir as suas responsabilidades 

e acompanhar o investimento formativo. O Estado deve assegurar o 

fi nanciamento do Ensino Profi ssional.

Francisco Vieira
Presidente do Instituto de Formação Turística

O modelo do Ensino Profi ssional deve ser criado de raiz e abarcar as 

necessidades das escolas com sentido colectivo. O caminho ínvio da 

normalização e centralização do ensino pode ser uma mais-valia das 

escolas profi ssionais. A relação dinâmica face ao mercado passa pelo 

desmantelamento do rótulo remanescente das “escolas comerciais”. 

A título futuro, as escolas profi ssionais preservarão a sua personali-

dade e os seus objectivos, adaptando-se às suas realidades regio-

nais. A acumulação de uma massa crítica afi gura-se factor matricial 

para a manutenção dos padrões de qualidade. A oferta formativa 

deve ser sustentada e articulada com as necessidades do tecido em-

presarial, como resposta a necessidades visíveis ou previsíveis. As es-

colas devem procurar fontes alternativas de fi nanciamento e a oferta 

não pode ser excessivamente generalista. A qualidade tem custos, 

que não devem todavia ser impeditivos do acesso à formação. O 

modelo a seguir deve ser implantado no terreno e enveredar pela 

especialização crescente.

Painel 2 
A  R e f o r m a

d o  S i s t e m a  E d u c a t i v o
Q u e  E n s i n o  P r o f i s s i o n a l ?

Moderador – Eduardo Graça, Técnico Sup. do Ministério da Educação

O mais importante no que diz respeito à educação é o combate à 

cultura do esquecimento. O sistema acaba por ser penalizado pelo 

abandono escolar precoce. Os 10 países recém-aderentes à UE 

têm uma taxa de abandono escolar inferior à de Portugal, 30 % dos 

alunos do Ensino Secundário frequentam o Ensino Profi ssional.

Elsa Mano
Directora dos Serviços de Emprego  e Formação Profi ssional

Torna-se fundamental uma articulação entre a formação profi ssional e 

o mercado laboral. As modalidades Aprendizagem e Ensino Profi ssional 

são veículos de recuperação dos défi ces de qualifi cação escolar e pro-

fi ssional dos jovens. Os valores registados pelo Sistema Aprendizagem 

guindam-se a 8 000 formandos/ano na Direcção Regional de Educa-

ção de Lisboa e Vale do Tejo. O incremento de qualifi cações constitui 

um factor de realização pessoal e integração social. As preocupações 

futuras devem incidir num conhecimento estrutural do mercado para 

uma melhor adequação das necessidades de formação. Neste ensejo, 

revela-se também fundamental envolver famílias e empresas e investir 

no acompanhamento psico-pedagógico dos jovens. O grande desafi o 

é a preparação dos jovens para o Ensino Profi ssional qualifi cado, num 

mercado laboral cada vez mais competitivo.

E m  F o c o
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3   Conclusões
As primeiras jornadas de educação da EPGE, centraram-se em dois 

temas:

• Educação e Desenvolvimento

• A Reforma do Sistema Educativo – Que Ensino Profi ssional?

Foi sem dúvida um período interessante de análise, refl exão e 

debate, sobre temas que são para nós – Escola Profi ssional Gus-

tave Eiffel –, a razão da nossa existência ao longo dos últimos 

15 anos.

É um facto inegável, embora por vezes “esquecido”, que a Educa-

ção/Formação se afi rma cada vez mais como o elemento impul-

sionador, ou mesmo proporcionador, do desenvolvimento da nossa 

sociedade, das nossas regiões e do nosso país.

Existe, hoje em dia, uma sintonia de opiniões que defende a ideia 

de que não existe desenvolvimento sem educação, mas não é menos 

verdade que, para que isso seja possível, é também necessário que 

o sector da educação se desenvolva, passando por um processo de 

renovação e elevação dos seus parâmetros de qualidade.

Hoje, a sociedade está diferente, a concorrência é maior e mais 

“agressiva”, a realidade empresarial está, por isso, mais exigente, 

e a Educação terá que, inevitavelmente, evoluir no sentido de se 

adaptar às novas realidades, às novas necessidades e aos novos 

objectivos, do mundo contemporâneo.

Urge, pois, entrar num período de clara restruturação/modernização 

do nosso Ensino/Formação, tendo por base a construção de sólidos 

“pilares”, resultantes da análise de algumas das falhas apontadas 

ao sistema de hoje:

•  Alteração/Actualização de metodologias e programas curricula-

res, recorrendo às TIC e a novos padrões comportamentais da 

nossa sociedade, por forma a que exista um farol orientador do 

futuro, assente no gosto por aprender, na inovação, na ambição 

pessoal, na utilidade das aprendizagens em função das perspec-

tivas de futuro profi ssional, e no rigor em detrimento do facili-

tismo, possibilitando assim o aumento dos níveis de motivação 

para quem aprende e consequentemente para quem ensina, num 

claro desígnio de combater o insucesso, o fl agelo do abandono 

escolar e o consequente baixo nível de qualifi cação profi ssional 

da população activa;

•  Maior envolvimento das famílias no processo ensino/aprendiza-

gem, complementando um suporte psicológico necessário a um 

bom desempenho do aluno/formando;

•  Consciencialização da sociedade e do tecido empresarial, para a 

necessidade objectiva de evoluir ao longo da vida, assumindo-se 

claramente a Educação/Formação como um investimento na 

qualifi cação profi ssional e um instrumento, capaz de fomentar 

a realização pessoal, indispensável à produtividade/competitivi-

dade do nosso país;

•  Constante articulação entre a escola e o mundo profi ssional, 

através da dinamização de parcerias, quer ao nível da veiculação 

de estágios curriculares, aos alunos, no sentido de perspectivar 

uma aprendizagem adaptada à realidade do país, quer atra-

vés da interacção dinâmica entre o triângulo – Escola, Mundo 

do Trabalho e Sociedade –, ao nível da troca de experiências 

e necessidades, por forma a potenciar uma cultura de forma-

ção baseada na qualidade, na inovação e no desenvolvimento 

sócio-económico sustentado e equilibrado;

•  Acompanhamento e avaliação de resultados, por parte de todos 

os agentes intervenientes no processo ensino/aprendizagem, por 

forma a garantir o cumprimento das metas traçadas pelos dife-

rentes Projectos Educativos.

É com algum orgulho e satisfação que constatamos que o caminho 

que tem vindo a ser traçado e preconizado pelas Escolas Profi ssio-

nais, e neste caso pela EPGE ao longo dos últimos 15 anos,  é hoje 

um modelo comprovadamente reconhecido como um instrumento 

capaz de fomentar o desenvolvimento regional e a reconciliação dos 

jovens com a Escola, fomentando a construção de um projecto vida 

centrado na qualifi cação sócio-profi ssional e educativa. 

No entanto, na EPGE, apesar do muito trabalho desenvolvido e 

saliente-se, nem sempre com condições favoráveis, existe a clara 

convicção de que ainda muito há por fazer neste projecto em que 

sempre acreditámos, e da necessidade de se continuarem a correr 

os riscos inerentes à implementação das reformas que defendemos 

para a concretização desta missão, numa atitude prática e objectiva 

de “reformar, a fazer” consubstanciado no lema que defendemos 

para o nosso ensino: “aprende, a fazer”.  

E m  F o c o
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D o s s i ê  E s c o l a s

A Escola Militar de Electromecânica (EMEL) é uma Unidade do 
Exército dotada das condições necessárias à realização de 
cursos de Formação Profi ssional para as áreas da Electrici-

dade, Electrónica, Optrónica e Telecomunicações.
Situada em Paço de Arcos e investindo na área da Electrónica dispõe 
de um valioso conjunto de infra-estruturas e de equipamentos, poden-
do ser considerada caso ímpar no ensino profi ssional em Portugal.
Estabelecimento de Ensino Não-Superior, com 52 anos de “know 
how” acumulado, possui reconhecimento técnico-pedagógico para 
ministrar e certifi car os Cursos de Formação Profi ssional de Nível II, 
passando certifi cados de Formação Profi ssional a formandos nas 
áreas de: Electricidade Auto, Refrigeração e Climatização, Operador 
de Electrónica e Instalações Eléctricas.
No que respeita ao contexto da formação profi ssional a EMEL en-
contra-se numa fase de desenvolvimento do processo de Acredita-
ção da Escola como entidade formadora, segundo os requisitos do 
Instituto para a Qualidade na Formação (IQF) e no processo de 
Certifi cação de Cursos de Nível III, (Técnico de Electrónica e Técnico 
de Instalações Eléctricas).
Este processo de Acreditação tem como objectivo o reconhecimento 
da EMEL como entidade formadora, na posse dos conhecimentos 
técnicos e pedagógicos para ministrar, avaliar e certifi car os cursos 
nela ministrados.

A EMEL conta nos seus quadros docentes com um conjunto de for-
madores de reconhecida competência técnica, assente numa política 
de constante actualização. 
Cerca de 70 % dos formadores possui o Curso de Formação Peda-
gógica Inicial de Formadores, estando alguns elementos habilitados 
com cursos de Gestão da Formação, Diagnóstico de Necessidades 
de Formação e Avaliação da Formação.
A pedagogia inerente a todo o processo de Acreditação já está em 
curso, sendo possível verifi car-se a existência de uma prática proces-
sual evidenciada da seguinte forma: 

•  Na área do Planeamento e Programação, a utilização da ferra-
menta de software Project. 

•  Na Concepção e Desenvolvimento, um acompanhamento da 
gestão da formação para uma melhoria contínua, tomando todo 
o universo como referência, (formandos, formadores, instalações 
e equipamentos).

•  A Avaliação da formação feita de uma forma sustentada recor-
rendo não só à avaliação interna, mas tendo em atenção a ava-
liação externa, (efectuada aos chefes directos dos militares que 
são colocados nas unidades depois de terminados os cursos). 

Com estas “best practices” pretende-se um acompanhamento e su-
pervisão constante da formação profi ssional ministrada no Exército, 
ao mesmo tempo que se torna visível o nível, a qualidade e o padrão 
de excelência da formação ministrada na Escola Militar de Electro-
mecânica.  

F o r m a ç ã o  P r o f i s s i o n a l  n a  E s c o l a  
M i l i t a r  d e  E l e c t r o m e c â n i c a
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F O R D E S Q
Com a evolução tecnológica do mercado 

empresarial, especialmente no sector dos serviços, 
sente-se uma necessidade crescente de formar ou 

requisitar recursos humanos com formação na área 
dos Sistemas de Informação e Comunicação, pois 

continua a ser uma área profi ssional pautada por 
carências ao nível da qualifi cação de quadros e onde 

se prevê que a oferta de emprego não escasseie.

A formação para Activos Qualifi cados Desempregados promove 
a formação de base e as competências adquiridas, através da 
aquisição de novas competências nos domínios da Informação 

e Gestão Empresarial. Deste modo, os formandos no fi nal das acções, 
devem fi car habilitados em áreas como a Gestão de Sistemas de Infor-
mação e Gestão Empresarial, recorrendo às mais recentes tecnologias 
de informação e comunicação, nomeadamente o Comércio Electrónico, 
Concepção Gráfi ca e Gestão de Páginas Internet e Criação e Gestão de 
Pequenos Negócios.

Com estas formações, que se destinam a Activos Desempregados com 
formação de nível superior e inscritos nos Centros de Emprego, procura-
se reforçar as competências de empregabilidade e de adaptabilidade 
deste público alvo, através do desenvolvimento das suas competências, 
profi ssionais e pessoais, de modo a torná-los mais competitivos e com 
maior capacidade de integração no mercado de trabalho.
A Escola Profi ssional Gustave Eiffel, porque reconhece a necessidade 
da aquisição/actualização de competências destas pessoas, desde 
2003, em conjunto com o Instituto de Emprego e Formação Profi s-
sional da Amadora, Cascais e Sintra, tem vindo a desenvolver acções 
nas áreas de Web Design, Web Master, Desenvolvimento de Produtos 
Multimédia, Inovação Empresarial e Novas Formas de Organização 
do Trabalho, Tecnologias de Apoio à Gestão Empresarial e mais re-
centemente na área dos Recursos Humanos. Desta forma procura, tal 
como é o seu objectivo, promover a adequação das competências 
às necessidades do mundo empresarial procurando a diminuição do 
desemprego e um incremento nos índices de qualifi cação e produtivi-
dade das zonas em que está implantada.  

Cristina  Correia - Directora Pedagógica

E n s i n a r  e  A p r e n d e r

Quando no dia 1 de Outubro de 2003 iniciámos a primeira 
turma de motoristas e táxi, certifi cados e formados pela Co-
optécnica Gustave Eiffel, era, acima de tudo, uma certeza e 

uma convicção de que um mundo novo, no campo da formação, se 
iniciava com um público-alvo diferente.
Hoje, com 179 acções de formação concretizadas e com uma média 
de 20 formandos por acção, temos consciência do universo de for-
mandos que passaram pela nossa Escola.
Com pouco mais de um ano de formação, temos cerca de 3.100 
alunos certifi cados nesta área com o nosso Diploma o que represen-
ta 3.100 processos, 3.100 livros/testes, 3.100 pastas, 155 dossiês, 
9.300 manuais/sebentas, 35 formadores, 6 funcionários, o que dá 
bem a dimensão do trabalho desenvolvido neste sector.
Demos formação em vários locais do país, a saber: Fornos de Algo-
dres, S.ta Comba Dão, Amadora, Ovar, Ansião, Gouveia, Celorico da 
Beira, Guarda, Sever do Vouga, Sertã, Faro, Coimbra, Arganil, Ponte 
da Barca, Monção, Figueira da Foz, Covilhã, Portimão, Castelo Bran-
co, Entroncamento, Barcelos, Ferreira do Zêzere, Vila Verde, Figueiró 
dos Vinhos, Leiria, São Pedro do Sul, Gondomar, Montemor-o-Velho, 
Bragança, Lourinhã, Albufeira, Portimão, Vila Real de Sto António, Pi-
nhel, Quarteira, Vinhais e Tarouca.
Para além dos cursos de Tipo I, Tipo II  e da Formação Contínua, vamos 
avançar com os cursos de Formação de Aperfeiçoamento e o Curso de 

A  G u s t a v e  E i f f e l  e  o s  M o t o r i s t a s  d e  T á x i
Capacidade Técnica ou Profi ssional, quer no Pólo da Venda Nova, quer 
em outros locais do país, em função das inscrições existentes.

Hoje, a nossa vivência e visão do futuro é muito mais real e concreta.

A nossa preocupação está balizada pela defesa do rigor e da excelên-
cia da marca Cooptécnica e da solvabilidade deste projecto.

Prestamos um serviço, temos uma marca e é este o nosso compromis-
so. Temos que saber-fazer, e fazer sempre melhor, todos os dias.

Não somos os lideres neste mercado, em termos de número de for-
mandos, mas a nossa aposta vai no sentido do rigor, da  qualidade 
e no estrito cumprimento das regras da DGTT, IEFP e IQF pela qual 
somos certifi cados.

Para além da nossa Direcção e dos nossos formandos, não podemos 
esquecer a nossa equipe de trabalho e os nossos parceiros estratégi-
cos nesta actividade pois, é com este conjunto de vontades, que os 
nossos objectivos se concretizam.   

José Luís Furtado - Departamento de Certificação Profissional
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A  n o s s a  E s c o l a

À entrada das instalações do Pólo da Venda-Nova, jovens, ra-

pazes e raparigas, trajados a rigor, recebiam e encaminha-

vam os convidados, para o Auditório onde estava destinada 

a Sessão Solene comemorativa dos 15 anos da Escola Profi ssional 

Gustave Eiffel.

Naquele já longínquo 11 de Outubro de 1989, eram poucos os 

que sonhavam que um projecto incipiente pudesse ser transforma-

do num caso de estudo, numa instituição de excelência, com uma 

intervenção sustentada e consistente em vários Pólos (Venda Nova, 

Venteira, Queluz e Entroncamento). Os resultados que, ano após 

ano, a escola tem vindo a obter, são a melhor legenda para aqueles, 

poucos na altura, que acreditaram e se empenharam de corpo, alma 

e coração nesse projecto.

A Sessão Solene foi aberta pelo Presidente da Cooptécnica-Gus-
tave Eiffel, Eng.º Tec.º Augusto Guedes, que fez uma viagem curta 
pela história da instituição e agradeceu com particular sentimento  
à Dr.ª Margarida Marques, que acreditou no projecto e ao núcleo 
de fundadores, que trabalharam nele e que “hoje é uma realidade 
incontornável do ensino profi ssional em Portugal”. Dos fundadores 
homenageou a Cristina Silva pela sua particular dedicação desde a 
primeira hora.
O Presidente Augusto Guedes abordou a história da Escola nesta 
nossa revista com palavras que, a propósito, voltamos a repetir: 
“Quando em 1989 fundei a Cooptécnica-Escola Profi ssional Gustave 
Eiffel sonhei que era possível fazer a melhor Escola Profi ssional do 
País. Passados que estão 15 anos da nossa existência, julgo que esse 
objectivo se atingirá nos próximos 15 anos. (…) Continuo determina-
do a implementar um projecto que se pretende inovador, arrojado e 
sustentável. Ao fi m deste tempo aumentou a minha convicção que é 
possível construir um Portugal melhor.”
Palavras adequadas à efeméride e portadoras de futuro.
Agradeceu a presença de todos os convidados, dos professores, aos 
colaboradores e alunos. Sublinhou ainda que, durante a Sessão se 
iriam homenagear os Professores, seus mestres, Brazão Farinha e 
Paz Branco, ambos já falecidos, que estiveram presentes e activos no 
acto fundador da Escola.

C o m e m o r a ç õ e s  d o s  1 5  a n o s  d e  E s c o l a  
11  de  Outubro  de  2004

Recepção dos Convidados

Visita à Escola



E n s i n a r  e  A p r e n d e r

Pediu ao Professor Porfírio Silva, seu particular amigo, para usar da 
palavra. 

Surpreendido com o convite, o “convidado” começou por afi rmar: 

”Poderiam ter-me avisado, para, ao menos, trazer uma gravata.” 

Falou do passado porque, disse o professor: “Já estou afastado do 

dia a dia da escola há alguns anos, e não saberia comentá-la hoje 

com o adequado rigor.”

que diferenciam os melhores (responsabilidade, iniciativa, sentido das 
 situações). Ora as atitudes certas é que fazem desabrochar os melho-
res profi ssionais, os que fazem a diferença, aqueles que podem quali-
fi car o País. E a atitude certa implica sempre dar atenção aos detalhes, 
saber que as coisas que parecem pequenas são as que marcam a 
fronteira entre o habilidoso e o grande profi ssional.”
A Dr.ª Ana Luís, Presidente da Comissão Instaladora da 
 Direcção-Geral de Formação Vocacional, usou da palavra para 
agradecer o convite e desejar amplos sucessos à Cooptécnica-Gus-
tave Eiffel. Outro tanto fez a representante da Directora da DREL.
O Director Geral da Escola, Eng.º Tec.º Adelino Serras usou da pa-
lavra para rememorar os seus notáveis mestres, Paz Branco, cujo 
nome será atribuído ao Laboratório de Construção Civil do Pólo da 
Venda Nova e Brazão Farinha, nome que seria dado ao Auditório 
onde decorria a Sessão Solene. O Director-Geral falou com entu-
siasmo dos seus mestres o que deu para se perceber da grandeza 
dos professores, dos engenheiros e dos homens. 
Já o Presidente Augusto Guedes se lhes tinha referido num tom 
exemplar: “A memória impressiva que deixaram, há-de transformar-
se em dádiva criativa para os vindouros, afi rmou”.
Seguiu-se uma visita guiada à Exposição de Fotografi a sobre os 15 
anos da Cooptécnica-Gustave Eiffel e à barra cronológica, que fun-
ciona como uma viagem num tempo, com paragens em  “estações” 
e “apeadeiros” marcantes da vida da instituição.  

 Profissional Gustave Eiffel e Dia da Escola

Continuou: “Sente-se que a Escola cresceu, desenvolveu-se, tem sido 

capaz de responder aos desafi os constantes que a ela se colocam e os 

rácios que obtém colocam-na seguramente entre as melhores do País.”
Este Professor, nosso habitual e sempre estimulante colaborador, pro-
duziu na primeira revista Eiffel, uma afi rmação que pode bem ser a 
síntese do seu pensamento sobre as nossas escolas profi ssionais: “Um 
aspecto que caracteriza as melhores escolas profi ssionais é que não se 
limitam a ensinar as técnicas mas também dão a aprender as atitudes 

O Director-Geral apresenta a “Barra Cronológica”.

O Eng.º Manuel Brazão Farinha e o Eng.º José Brazão Farinha na sessão 
de homenagem ao seu pai.

Patrick Branco na sessão de homenagem ao seu avô.
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O Pólo da Venda-Nova abriu 
os seus espaços a uma nova 
actividade de índole cultural.
Iniciámos um ciclo de exposições, procurando abrir 

uma via complementar das nossas actividades curri-

culares tradicionais, na perspectiva que assenta num 

pressuposto: “O nosso entendimento da esco-

la tem-se vindo a apurar. Hoje não conse-

guimos entendê-la só como comunicação de 

conhecimentos de professores para alunos, 

no espaço circunscrito da sala de aulas (…) 

O homem/cidadão não se constrói somente 

com estas ferramentas, precisa de uma outra 

dimensão social e cívica. É o que estamos a 

querer fazer.”

A  n o s s a  E s c o l a

As  no s sa s  E xpo s i ç õe s  no  Aud i t ó r i o  
António Moreira
“Multiplicidades”
Começámos com uma grande retrospectiva do pintor 
amadorense António Moreira, “Multiplicidades”, 
inaugurada a 13 de Julho e que integrou o labor de-
senvolvido desde o ano de 2000 por este artista multi-
facetado, pintor, escultor, ensaísta, jornalista, contista e 
poeta, que colheu dos visitantes encómios e adesão. 
Infl uências diversas se manifestam nesta linha estética 
do artista. Desde logo a obra excepcional e cada vez 
mais actual e moderna, Magritte, o pintor nascido em 
Charleroi, cidade mineira da Bélgica distante, que 
pintava os postulados dos grandes fi lósofos, particular-
mente do seu mestre Hegel e ainda um certo tropicalis-
mo, mesclado de realismo fantástico vindo das longín-
quas montanhas, planícies e fl orestas da Sul América. 
Nota-se, aqui e acolá, uns salpicos vindos do ateliê de 
mestre Escher.
Foi claramente uma auspiciosa estreia.
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E n s i n a r  e  A p r e n d e r

 B ra zão  Fa r i nha
José Raimundo
“Coisas de Música”
 A 24 de Setembro mostrámos, da ofi cina de mestre 

José Raimundo, “Coisas da Música”.

No catálogo editado na ocasião referia-se e bem, o 

Presidente Augusto Guedes: “A exposição de pin-

tura de José Raimundo refl ecte o percurso de 

vida que, de algum modo se identifi ca com as 

nossas convicções. Foi aluno das ofi cinas de S. 

José e trabalhou aí com mestres pintores (…) 

Além de pintor é músico. A sua pintura refl ec-

te ainda assim a cromia das notas musicais.”

Ao olhar para as obras do artista, sentíamos o swing de 

Harlem ou de New Orleans. 

Por vezes ouve-se bem melhor com os olhos. Foi o caso 

desta bem conseguida mostra da obra saída da ofi cina 

do Zé Raimundo!

José Ruy
“A Ilha do Tesouro”
e “Aristides Sousa Mendes”
 A 23 e a 29 de Outubro integrado no 15.º Festival 

Internacional de Banda Desenhada da Amadora, 

apresentámos duas exposições de um nome maior 

da NonArte, da banda desenhada. José Ruy de seu 

nome, amadorense, homem bom e delicado, com uma 

extensíssima obra publicada.

Pranchas originais das obras A Ilha do Tesouro e Aris-

tides Sousa Mendes, Herói do Holocausto, foram mos-

tradas e colheram os visitantes de agrado e apreço.

Mestre José Ruy teve ainda oportunidade para con-

viver e conversar com alunos das áreas do design 

gráfi co, que se manifestaram particularmente atentos 

às técnicas utilizadas pelo mestre.

Já na apresentação do álbum dedicado à fi gura ímpar 

do Embaixador português Aristides de Sousa Mendes, 

que teve papel de relevo na salvação de muitos ju-

deus perseguidos pelas hordas de Hitler e do nazismo 

alemão, contámos com a presença de um dos netos 

deste notabilíssimo português e do seu editor, António 

Baptista Lopes. Esta obra foi apresentada pelo Director 

da Biblioteca-Museu República e Resistência, Dr. João 

Mário Mascarenhas.  21
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C u r s o s  d e  C o n s t r u ç ã o  C i v i l
Tempo de Oportunidade

Esta escola que comemorou recentemente 15 anos de existência e 

sendo os cursos de Construção Civil um pilar importante da sua 

sustentação o tempo que corre é tempo de oportunidade.

Durante os seus 15 Anos de existência, os alunos desta escola têm 

adquirido competências profi ssionais, para corresponder às necessi-

dades prioritários de mercado e ao mesmo tempo, permitir a conti-

nuidade dos estudos no ensino superior com assinalável sucesso.

Recentemente com os Cursos de Especialização Tecnológico de nível 

IV (CET) e com a particularidade de serem nocturnos, os alunos es-

tando já inseridos no mercado de trabalho, regressam à Escola, sen-

do possível desta forma compatibilizar a actividade profi ssional com 

a formação complementar conseguindo-se assim uma mais-valia 

para a indústria e para as empresas.

Tem esta Escola como principal preocupação desenvolver um ensino 

de qualidade e de inovação dando a conhecer novas tecnologias 

e ao mesmo tempo sensibilizando para a defesa e salvaguarda do 

património, pela sua valia histórica e para a conservação do cons-

truído, conciliando os saberes tradicionais com as novas tecnologias 

de construção e os novos materiais.

Finalmente, resta-nos acreditar nos nossos jovens e proporcionar-lhes 

as melhores condições de ensino, pois estamos certos que a educa-

ção é um meio fundamental para o desenvolvimento do país e da 

sociedade.  

As fotos ilustram a visita dos alunos ao Laboratório Nacional
de Engenharia Civil (LNEC).

A construção civil e obras públicas são hoje 

indissociáveis da qualidade de vida dos 

 cidadãos, um grande recurso para o de-

senvolvimento e progresso, na nobre missão de con-

tribuir para a riqueza e o bem estar da sociedade. 

Horácio
de Medeiros Costa

Coordenador do curso
de Construção Civil

Não tivesse esta Escola o nome dum grande construtor símbolo de 
rigor e simplicidade, Gustave Eiffel, não só pelo engenho mas acima 
de tudo o talento de ter conseguido através de uma arquitectura do 
Ferro tão sólida quanto arrojada, vencer grandes desafi os, a cons-
trução de centenas de obras em todo o mundo.
Mas a Ponte Maria Pia, no Porto, a obra mais importante que deixou 
entre nós, confi rma também a qualidade primeira que o distinguiu.   
Neste sentido queremos continuar a ser uma referência, tornando-se 
necessário que esta escola prossiga a nobre tarefa de formar alunos 
capazes de responder de forma efi caz ao “o mercado de trabalho” 
pois o futuro passa por fazer cada vez melhor e de uma forma cada 
vez mais profi ssional, apostando na organização e na efi cácia.
Questiona-se hoje o carácter nobre da actividade, da construção 
civil, o seu prestígio e a sua missão de contribuir para o desenvolvi-
mento do país.
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 C u r s  d e  A n i m a ç ã

 curs  tem múltiplas valências, send  as mais imp rtantes:

• A animaçã  s ci -educativa

• A animaçã  s cial de id s s

• A animaçã  para a reinserçã  s cial

• A animaçã  para  desenv lviment  de pr ject s juvenis

• A animaçã  para a educaçã  especial de defi cientes

• A animaçã  para a saúde pública

• A animaçã  desp rtiva e lúdica

• A animaçã  turística

• A animaçã  muse l gica

• A animaçã  ec l gica e ambiental

• A animaçã  cultural e artística (gestã  das artes)
A animaçã  é um trabalh  que se destina a acentuar u mul-
tiplicar s act s de c municaçã  num determinado grup  
human , transf rmand  a vida latente em vida activa acrescida.

 curs  de animaçã  é um curs  replet  de m tivaçã , ale-
gria, v luntarism  e paixã .

E, acima de tud , é um curs  muit  simpátic !...  

Maria de Fátima Vieira Figueira Roldão
(Coordenadora do Curso de Animação Sociocultural)

Etim l gicamente, “anima” 
quer dizer alma e “animus”, 
v ntade. Animaçã  é, p r-

tant , uma v ntade de alma; 
v ntade ilimitada de realizaçã  e 
expressã . Animar é também: des-
pertar; pr v car; pr m ver e 
desenv lver.

 curs  de animaçã  s ci -
-cultural f i criad  n  an  de 
1999/2  na sequência de inú-
meras actividades lúdicas e culturais 
que a n ssa esc la vinha realizan-
do e c m  uma ap sta f rte na 
f rmaçã  humana dirigida para 

 desenv lviment  l cal. 
Dep is de um interregn  de
2 an s,  curs  regressa ag ra 
à esc la c m a mesma v ntade 
de empreender.
É um curs  rientad  para a dinamizaçã  de actividades de 
carácter s ci cultural, pr m vend  aprendizagens n s
seguintes d mínios:
• Ciências s ciais e humanas;
• Express es artísticas (música, dança, teatr  e artes plásticas);
• Estud  da c munidade;
•  Estud  d s grup s l cais (da primeira infância à terceira 

idade);
•  C ncepçã  de pr ject s de intervençã , animaçã  e 

desenv lvimento l cal.
Pr m ve-se assim, a élite das capacidades e necessidades 
humanas:
• Criatividade
• Integridade
• Desc berta de si pr pri
• C municabilidade e S ciabilidade
• Curi osidade e pesquisa
• Sentid  estétic  e artístic
• Realizaçã  pess al
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O Vale do Tejo engloba a Lezí-
ria e o Médio Tejo. Pelos da-
dos conhecidos (1) é possível 

aferir da importância desta sub-região, 
quer no contexto da região em que se 

Esta, é por isso uma intervenção em que o carácter inovacional 
assume um cariz de enorme relevância e em que a conjuga-
ção entre o simbolismo e relevância das estruturas a valorizar 
determina as características do projecto de formação a desen-
volver, condicionando-o e limitando-o. Contudo esta não é, na 
acepção da palavra, uma limitação, será antes um desafi o, um 
desafi o de preparação de pessoas para o desenvolvimento de 
projectos que visem dar conteúdos a infra-estruturas existen-
tes, ou criadas com o apoio deste programa, dando-lhe vida, 
humanizando-as com novos e mais atractivos conteúdos por 
forma a que sejam colocadas ao serviço de todos, transfor-
mando-se assim em pólos de desenvolvimento local ou regio-
nal que garantam um desenvolvimento integrado e crescimen-
to sustentado.
Por fi m importa sublinhar que o desenvolvimento deste projec-
to, nas suas mais diversas vertentes é, pelas características que 
assumiu e pela estratégia adoptada uma clara aposta no desen-
volvimento de estruturas de modo a que estas possam reverter 
para o usufruto comum, mas é sobretudo uma aposta na pessoa, 
enquanto elemento chave do processo de desenvolvimento regio-
nal e enquanto fi m maior de todas as intervenções que possamos 
realizar. Estes são por isso caminhos novos, os quais, estamos con-
victos de serem a melhor escolha!

(1) Página Internet CCDR-LVT

P rog rama  Va l t e j o

Formação  Va l t e jo :  um novo  de sa f i o
“Motivação é quando os nossos sonhos vestem roupas de trabalho”

No dia 19 de Outubro de 2004  deu-se início, no Pólo do Entronca-
mento, a um novo projecto de formação dirigido a indivíduos activos 
(desempregados ou à procura de 1.º emprego), orientado para o 
sector do turismo, lazer e dinamização cultural.
Trata-se do Programa Valtejo, cujos objectivos são:

• A promoção da sustentabilidade do Vale do Tejo

• A Qualifi cação dos Recursos Humanos

• O desenvolvimento  económico e social da região

• A valorização do património cultural e natural

• A melhoria da qualidade de vida das populações

Adelino Serras
Director-Geral da EPGE

integra, quer no âmbito nacional. Nela coexiste um enorme po-
tencial que importa saber explorar no sentido da supressão das 
debilidades que ainda subsistem e de modo a que se corrijam, 
num mais curto espaço de tempo, as assimetrias que ainda se 
verifi cam.
Deste modo, importa delinear e operacionalizar estratégias de 
intervenção integrada, que fomentem o desenvolvimento, esti-
mulando a iniciativa e garantindo novos mecanismos de suporte 
a um crescimento sustentado e viável, que seja gerador de em-
prego e que garanta a viabilização do tecido sócio-económico 
existente.
É neste contexto que se insere a intervenção que estamos a 
 realizar!
Uma intervenção que alia a valorização pessoal e profi ssional 
das pessoas, desenvolvendo competências de base ou aperfei-
çoando capacidades detidas, a uma intervenção de concepção 
de conteúdos e delimitações de práticas que consubstanciem a 
validação de recursos comuns.

O Eng. António Marques, 
da CCDR-LVT, faz a 

apresentação do Programa 
Valtejo, no Pólo do 

Entroncamento.
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No total, o projecto abrange 80 formandos com idades compreen-
didas entre os 18 e os 47 anos, oriundos da região do Médio Tejo e 
Lezíria, distribuídos por 5 cursos:

• Marketing Comunitário

• Animação Multimédia de Espaços Públicos

• Criação do Próprio Negócio

• Gestão e Animação de Equipamentos Colectivos

• Planeamento e Animação de Roteiros Turísticos
Até ao momento, os Cursos de Formação Valtejo, constituíram um 
passo em frente na dinâmica formativa da EPGE. Uma formação  
solidamente  apoiada nas metodologias activas, no trabalho de pro-
jecto, na articulação com a comunidade e nas sinergias de grupo, 
tem constituído uma experiência compensadora para formandos e 
formadores, largamente comprovada pelo envolvimento de todos 
nas actividades propostas. Um exemplo disso foi a Sessão de Apre-
sentação dos Cursos que decorreu no dia 27 de Novembro de  2004 
e que contou com uma expressiva participação de todas turmas. 
Protagonizou a actividade a Associação Cultural “Andante”, com a 
peça “Estação Valtejo”, num registo de elevada qualidade.
O envolvimento dos formandos tem sido notório em todo o percurso 
formativo. A vontade de empreender levou já à confi guração de um 
projecto colectivo intitulado “Feira de Projectos”  previsto para o dia 
29 de Janeiro, no qual todas as turmas estão directamente envol-
vidas tendo a seu cargo diferentes valências do evento: o curso de 
Marketing Comunitário apresentará uma “Bolsa de Turismo e Cultu-
ra da Região”; o curso de Criação do Próprio Negócio apresentará 
uma “Mostra de Projectos de Investimento”; os cursos de Gestão e 
Animação de Equipamentos Colectivos e Planeamento e Animação 
de Roteiros Turísticos realizarão a animação cultural (incluindo a 
animação de rua) e o Curso de Animação Multimédia de Espaços 
Públicos apresentará uma animação multimédia com vídeo, áudio, 
projecções, web design e música interactiva. Tratar-se-á de uma  va-
lidação pública da formação numa óptica de partilha comunitária.
O contacto com a comunidade tem sido, aliás, uma aposta forte 
da formação. Em menos de 2 meses de formação realizaram-se já  

24 visitas de estudo (nomeadamente a equipamentos 
colectivos da região; roteiros turísticos e contactos 
com instituições). A própria comunidade, em sentido 
inverso, tem sido envolvida na formação, tendo-se 
deslocado à escola para realizar palestras em am-
biente de sala de aula (Ex: palestra sobre “Programas 
de Emprego” a cargo do IEFP no módulo de “Elabo-

ração de Planos de Negócios” ou a palestra sobre “Concepção de 
Roteiros Turísticos” a cargo de um técnico autárquico no módulo de 
“Animação Turística”). 
Os formandos têm tido a oportunidade de fi delizar a sua relação 
com a região Valtejo, elegendo-a como palco das suas aprendi-
zagens. Nesse dinamismo de abertura à comunidade, a interacção 
intra-turma tem-se aprofundado a nível de afectos e de cumplicida-
des. Embora os grupos sejam bastante heterogéneos em termos de 
idades, habilitações e referências culturais, o clima de companhei-
rismo, empatia e entusiasmo tem sido constante. Clima muito pro-
pício à boa aprendizagem e ao atenuar das difi culdades de alguns. 
Todos os formandos realizaram em estágio, entre 3 e 19 de Janeiro, 
onde tiveram a grata oportunidade de aferir as suas competências e 
aprendizagens. Aspecto igualmente inovador num programa de cur-
ta duração e que não  se deixou de  valorizar no design dos cursos.
E assim se resumem as nossas intenções: reciclar, num programa 
intensivo e muito pragmático, profi ssionais momentaneamente afas-
tados das suas vidas profi ssionais ou em vias de aceder ao mercado 
de trabalho, e equipá-los com novas perspectivas culturais, um novo 
olhar sobre a região e uma auto-estima reforçada.
Como Coordenadora da Formação estou certa de que estamos no bom 
caminho e totalmente convicta de que a qualidade humana e pedagó-
gica da formação não fi cará nunca aquém das expectativas.  

Maria de Fátima Vieira Figueira Roldão 
Coordenadora da Formação Valtejo

Apresentação da peça 
“Estação Valtejo” pela 

Associação Cultural 
“Andante”.



F e s t a  d e  N a t a l  n a  E P G E

A  n o s s a  E s c o l a

Realizou-se pela primeira vez na EPGE, no pólo 
da Venda Nova, uma Feira do Livro que decorreu 
nos dias 6, 7 e 9 de Dezembro de 2004.

O principal objectivo desta Feira foi o de promover e incentivar 
hábitos de leitura na  nossa comunidade escolar.

Nesta iniciativa participaram professores, alunos e outros elementos 
da nossa escola. 
 As editoras “Caminho” e “Europa-América” aderiram a este envento 
fornecendo os livros à consignação.
A montagem da feira e venda de livros foi da responsabilidade dos 
alunos das turmas 127 e 137. Os alunos das turmas 123 e 124 
colaboraram na venda dos livros.
Consideramos que a adesão por parte da comunidade escolar foi 
bastante signifi cativa, deixando em aberto o desejo de numa próxima 
edição alargar esta iniciativa cultural a todos os pólos da EPGE.  

F e i r a  d o  L i v r o

No passado dia 11 de Dezembro realizou-se na Escola 
Profi ssional Gustave Eiffel (pólo da Venda Nova), a 

nossa festa de Natal, contando com a participação das 
turmas de Construção Civil, Informática, Animação 

Sócio-Cultural e Design Industrial.

Mas para que a festa não acabasse em ambiente de tristeza, voltaram 
novamente as meninas e dois meninos da turma de Animação, para 
nos cantar músicas de Natal: “A todos um bom Natal”, “A todos um 
bom Natal”, “Nesta Noite Branca”, “Nesta Noite Branca”, e ainda 
“Nesta Noite Branca”.... ( Já chega!) dirigidas pela Sara Russo, na 
tentativa de imitar o nosso Professor de Animação Sócio-cultural e 
outras Áreas de Expressão – Manuel Babo, imitação essa, muito bem 
conseguida, modéstia à parte!
No fi nal ainda houve um lanche que foi oferecido ao estimado pú-
blico que nos mimou com a sua presença. 
Resta-me desejar um Feliz Ano Novo e convidá-los para comparecer 
na próxima festa que será no Carnaval.
A Turma 161 agradece reconhecidamente a todo o pessoal docente, 
discente e outros que tornou possível esta primeira de muitas Activi-
dades, com que vos brindaremos. 
Aguardem as cenas dos próximos episódios!...  

Ana Filipa Ferreira - n.º 3760 -Turma 161
Curso de Animação Sócio-culturalA sala estava cheia! Os pais e amigos dos alunos estavam 

curiosos com o que se iria passar. O nervosismo e a exci-
tação dos alunos era evidente, correndo de um lado para 

o outro a fazer os últimos preparativos! E os pais e demais público 
aguardavam expectantes...
Por fi m, lá começou! Alguns minutos após a hora marcada, lá sur-
gem os nossos apresentadores – e que bonitos eles estavam! Após 
as boas-vindas ao público deu-se a informação, ansiada por alguns, 
de que haveria um prémio a entregar aos melhores alunos de 2003, 
e fi cámos todos a saber que o Vitor Francisco Carvalho (Informática/ 
Manutenção de Equipamentos) e o Bruno Miguel Silva (Informática 
Fundamental) ganharam um computador.
Parabéns! Vale a pena ser o melhor!
Inicia-se a festa com a apresentação de 3 coreografi as: Samba (cuja 
música era “A Dança da Mãozinha” com as raparigas vestidas de 
mini-saias, top’s vermelhos e barretes de Mães- Natal), Aeróbica (com 
as raparigas em fatos-de-treino) e a Dança das Cadeiras, (ao som 
da música “Strip-tease”, de Joe Cocker, as moças estavam vestidas 
com calças pretas, top’s ou camisolas vermelhas ou pretas, trazendo 
rosas na boca que atiraram ao público), logo seguida de uma Dança 
Hip-hop protagonizada por dois alunos da turma de Construção Civil, 
duas alunas de Animação Sócio-cultural e um aluno externo à Escola, 
do teatro “Feira de Natal” que retratou um pouco a forma como os 
pastores/feirantes foram avisados do nascimento do Menino Jesus, e 
de Sketch’s sobre várias situações da vida quotidiana.
Por fi m, e para refl exão, foi apresentada uma série de slides sobre as 
Crianças, a sua condição existencial neste mundo e a forma como 
são maltratadas!
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O  T e a t r o  v e i o
à  n o s s a  E s c o l a
Foi no dia 14 de Dezembro que tivemos o prazer de assistir ao 

desempenho de um espectáculo realizado pela Companhia 

de Teatro dos Aloés que pretende homenagear o centená-

rio da morte do escritor e dramaturgo russo Anton Tchekhov.

Assim que entrámos no auditório, reconhecemos logo algumas caras 

que já tínhamos visto na televisão.

A peça conta a história de uma viúva cujo marido deixou uma gran-

de dívida a uma empresa de rações. Quando o proprietário da dita 

empresa vai a casa da viúva cobrar essa dívida, ambos se envolvem 

e após vários incidentes, entre os quais um duelo com pistolas, aca-

bam por se apaixonar. Pelo meio há um mordomo muito engraçado 

e prestável que obedece a tudo o que a patroa manda e que confere 

também a esta peça uma nota de comicidade.

Depois de assistirmos ao espectáculo, esperámos que os actores trocas-

sem de roupa e tivemos uma sessão de perguntas e respostas. Falámos 

acerca do trabalho da Companhia, da opinião das pessoas sobre as 

idas ao teatro e como foi o início da carreira de alguns dos actores pre-

sentes. Depois desta conversa, vários colegas nossos afi rmaram o seu 

interesse e pretensão em seguir uma carreira ligada ao teatro.  

Joana Silva
n.º 3767 - Turma 161 
Curso de Animação
Sócio-Cultural

J o a q u i m  A m é r i c o  R i b e i r o  
( 1 9 5 5 - 2 0 0 4 )
Joaquim Américo Ribeiro nasceu em Lisboa a 24 de Outubro de 1955.

Estudou no Instituto Superior de Engenharia Civil de Lisboa (ISEL). 
Exerceu actividade Profi ssional em várias empresas onde desempe-
nhou  funções de acompanhamento, direcção, fi scalização de obra e 
direcção de produção. Enquanto profi ssional liberal exerceu diversas 
actividades, tais como: Cálculo de Estabilidade de pequenos edifí-
cios, co-autoria de estudos de arquitectura industrial, coordenação 
de projectos e fi scalização de obras. 

Foi cooperador, desde o ínicio da sua fundação, da Cooptécnica 
Gustave Eiffel.
Desenvolveu actividades ligadas ao ensino e formação profi ssional 
como formador.
Desempenhou, ao longo de 15 anos, o lugar de professor na Es-
cola Profi ssional Gustave Eiffel (EPGE).Também foi Coordenador 
do Curso de Construção Civil representando a escola na “Rede de 
Construção Civil das escolas Profi ssionais” e na Rede “REGENERA”. 
Coordenou a elaboração dos programas dos cursos de Técnico de 
Construção Civil e de Design Industrial.
Exerceu o cargo de  director do Pólo de Queluz e Venda Nova.
Foi co-autor do CET em Reabilitação de Edifi cações homologado 
pelos Ministérios que tutelam o curso. 
Foi Consultor de Formação em projectos de formação de formadores 
em Angola. Participou em diversos projectos em Timor e Cabo Verde.
A Cooptécnica agradece toda a colaboração e dedicação prestada 
ao longo destes anos.
O seu nome fi cará para sempre registado na nossa memória e na 
história desta escola.  
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Mestre José Ruy fala de BD na Escola 
Profissional Gustave Eiffel

Mestre José Ruy, nome maior e incontornável da aventura da 

Banda Desenhada em Portugal, esteve na nossa escola, 

no Pólo da Venda-Nova, para conversar sobre a sua arte, 

com alunos do curso de Design e desenho Industrial.

José Ruy faz parte de uma geração de ouro que integra nomes como 

José Garcês ou de ETC - Eduardo Teixeira Coelho, ambos ligados 

ao Mosquito, publicado na Amadora há mais de meio século e en-

tão com tiragens que ultrapassavam os 50 mil exemplares.

Mestre José Ruy desfi ou perante os olhos e os ouvidos tensos dos 

nossos alunos a sua arte e técnica apuradíssima, além do método 

de pesquisa e/ou observação utilizados para as histórias, para os 

temas, para os temas dos seus álbuns. 

Afável, com uma cabeleira branca alvar, um olhar doce e vivo, duma 

delicadeza no falar e no trato, mestre José Ruy falou, mostrou, desta-

pou segredos da sua nobilíssima arte, aos nosso jovens candidatos a 

desenhadores que, quem sabe, um dia poderá seguir as pisadas da 

imensa obra deste nosso amigo e lidimo amadorense.

Estabeleceu-se um diálogo profícuo entre mestre e alunos, solto, 

desempoeirado e de uma grande humildade da parte do Mestre. A 

tudo respondeu, com total frontalidade, muito detalhe e parecendo 

ter todo o tempo do mundo, para partilhar saberes, talento, técnicas, 

truques e muito vontade de fazer.

Alguém terá dito algures que o “talento é feito de 95%

de transpiração e somente 5% de inspiração.”

A mensagem que Mestre José Ruy deixou aos nossos alunos, a sua 

bondade, a sua humildade e a sua vontade de partilhar, manter-se-á 

viva e estimulante, cremos nós, durante muitos e muitos anos.

Bem haja, Mestre José Ruy.  
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O gosto pela construção civil é uma herança de família, 
mas foi na Escola Profi ssional Gustave Eiffel que foi 

desenvolvido. Ao longo dos três anos do curso «percebi 
qual a importância que os técnicos de construção civil 
assumem numa obra. E o mesmo se passa em relação 
a outras áreas, onde há escassez de técnicos». Destaca 
ainda a preocupação da escola em arranjar estágios para 
os alunos sendo «uma boa preparação para entrar no 
mercado de trabalho». 

P a u l o  F o n s e c a
E x - a l u n o  d a  E s c o l a  P r o f i s s i o n a l  

G u s t a v e  E i f f e l

P – Quando é que decidiste enveredar pelo ensino profi ssional?

R – Quando acabei o 9.º ano de escolaridade estive a trabalhar 

durante um ano. Só depois é que surgiu a possibilidade de poder 

entrar para a Escola Profi ssional Gustave Eiffel. Na altura, estava a 

trabalhar praticamente 12 horas por dia com um ordenado de 250 

euros. Comecei a ponderar a hipótese de tirar uma especialização 

numa área de trabalho que gostasse e que tivesse futuro a nível pro-

fi ssional.   

P – O que te levou a optar pela Escola Profi ssional Gustave Eiffel?

R – Passava frequentemente pelas instalações da escola, na freguesia 

da Venteira, e comecei a interessar-me pelos cursos que ministrava. 

Como tinha a área da construção civil não pensei mais noutro esta-

belecimento. Mas quando me matriculei não tinha a noção do que 

era um curso técnico-profi ssional. Só mais tarde é que percebi que os 

três anos que estudei na Gustave Eiffel facilitaram a minha entrada 

no mercado de trabalho e garantiram a minha independência.

P – Até que ponto a formação adquirida na escola te aju-
dou enfrentar o mercado de trabalho quando terminaste o 
curso?

R – Foi de uma grande ajuda. Quando terminei o curso fui es-
tagiar para a Câmara Municipal de Peniche durante um mês. 
Quando terminei o estágio fui trabalhar na construção da urba-
nização Casal da Boba, na Amadora, que era uma obra grande 
com a edifi cação de cerca de 700 fogos. Mas senti-me sem-
pre seguro e confi ante nos conhecimentos técnicos que adquiri 
durante três anos. Os próprios professores incentivam bastante 
os alunos, não os deixam desistir perante as difi culdades que 
existem nos cursos. 

P – Como foi o teu percurso profi ssional?

R – Seis dias depois de ter terminado o estágio fui convidado 
por uma empresa privada de construção civil para trabalhar na 
urbanização do Casal da Boba durante dois anos. Penso que o 
convite surgiu por causa da escola, que tem uma relação muito 
estreita as empresas locais. Uma situação que pode facilitar o 
acesso dos alunos formandos no mercado de trabalho. 

Depois desta obra fui convidado para dirigir outra em Belas 
onde estive três meses. Entretanto, entrei para a Câmara Muni-
cipal de Cascais, onde estou a trabalhar há cerca de dois como 
engenheiro técnico. 

Também tive alguma sorte porque quando acabei o curso, no 
ano lectivo 1998/1999, estavam em curso muitas obras da cons-
trução civil na região de Lisboa e os técnicos intermédios eram 
fundamentais na sua execução. Ainda hoje é assim. 

P – O ensino superior sempre fez parte dos teus objectivos ou 
só surgiu depois do curso técnico-profi ssional?

R – Quando entrei para a Gustave Eiffel o único objectivo que 
tinha em mente era o de acabar o curso e começar a trabalhar 
na área o mais rápido possível. Quando já estava a trabalhar 
comecei a pensar que não perdia nada em tirar um bacharelato 
na minha. Em cada uma nova etapa da minha vida estabelecia 
objectivos que sempre tentei alcançar. A remuneração dos técni-
cos superiores também pesou na minha decisão.

Actualmente estou a acabar a licenciatura.

P – Achas que existe muita diferença entre os cursos técni-
co-profi ssionais e os superiores?
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R – Há alguma. Quem opta por um curso técnico-profi ssional acaba 

por estar mais apto para o mercado de trabalho porque fez uma 

opção por uma área profi ssional e especializou-se durante três anos. 

Está mais preparado para enfrentar o mundo do trabalho do que um 

jovem que termina o secundário. O ensino superior também prepara 

as pessoas mas sem desenvolver a parte prática do curso. 

P – Quais são, na tua opinião, as vantagens do ensino 

profissional?

R – Os professores estão mais atentos às difi culdades dos alunos. As 

turmas são mais pequenas do que no ensino formal e há maior dispo-

nibilidade para dúvidas. Para além de ser um ensino especializado, 

é mais personalizado. 

Tal situação fomenta a existência de um bom relacionamento entre 

professores e alunos. Na Gustave Eiffel senti sempre que fazia parte 

de uma família. As relações de amizade que construí ao longo de três 

anos marcaram-me bastante. 

P – Porque é que optaste pelo curso técnico de construção civil e 

pela especialização de condução de obra?

R – O meu pai trabalha no ramo da construção civil e achei que 

podia seguir a mesma área. Das três opções possíveis no meu curso 

achei que a condução de obra era a mais interessante. Trabalhar no 

terreno e ver a obra a evoluir é muito mais gratifi cante do que estar 

sentado com um computador à frente a fazer plantas ou a fazer 

mediações e orçamentos. Até ao momento ainda não me arrependi 

desta opção.

P – Qual é o teu papel numa obra?

R – Faço a ponte entre o engenheiro responsável pela obra e os 

vários encarregados. No fundo, faço a gestão da obra de forma a 

garantir que tudo seja executado sem problemas.  

P – Quais são os teus projectos profi ssionais? 

R – Penso terminar a licenciatura e continuar a trabalhar na mesma 

área. Mas no futuro gostava de dar o meu contributo à escola. Talvez 

ser formador. Os conhecimentos que adquiri na Gustave Eiffel estão 

a ser aplicados no meu curso superior. As minhas melhores notas são 

nas disciplinas com matérias que foram abordadas e aprofundadas 

na escola.  

Ana Paula Rodrigues
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Associação de Estudantes:
um Espaço de Intervenção

Escrever sobre o tema “Associação de Estudantes” (A.E.) poderá pa-
recer à primeira vista tratar de um assunto comum do qual todos 
nós certamente já ouvimos falar e cujo conceito nos é de tal forma 

intrínseco que nos limitamos a não pensar nele.
Provavelmente até pertencemos, criámos ou idealizámos uma associação, 
senão, então pelo menos já assistimos ás animadas e frenéticas campa-
nhas eleitorais entre as listas concorrentes, quase sempre dotadas de al-
gum excentricíssimo, muita energia e boa disposição ou participamos em 
actividades e iniciativas suas, dentro ou fora do espaço escolar.
Associamos normal e erradamente uma A.E. apenas a campeonatos 
desportivos inter-turmas, rádio escola, greves e quase sempre infrutíferas 
manifestações estudantis, viagens e bailes de fi nalistas e concertos entre 
outros, mas embora interessantes, estaremos limitados apenas a estes 
projectos? Na realidade a grande maioria dos estudantes, da comunida-
de social e até dos órgãos de soberania têm conhecimento das múltiplas 
A.E. vigentes no nosso país. Mas será que existe um total reconhecimento 
e a consciência do potencial e da importância das associações ao nível 
não só do meio intra-escolar mas também ao nível da sociedade em 
geral? 
Ter-se-á noção de que mais do que um grupo de alunos direccionados 
para o desenvolvimento de acções lúdicas ou de movimentos isolados 
de reacção, as A.E. podem assumir um relevante papel como organismo 
social, útil e pré-disposto para o serviço público? 
É provável e até compreensível, (tendo só em consideração a velocidade 
alucinante a que nos habituámos a viver e a absorver informação e que 
nos faz passar pelas coisas sem nos apercebermos delas quando muitas 
vezes estão mesmo à nossa frente), que não tenhamos consciência ou 
que não nos lembremos dos efeitos benéfi cos que uma A.E. pode ter ao 
nível das mais diversas causas e temáticas não só para a actualidade mas 
também a pensar na construção do futuro. Como ouro sobre azul é ter 
a camada jovem sempre presente. A vanguarda do desenvolvimento à 
frente ou ao lado de todas as questões na busca de respostas. Ainda aí 
está quem um dia nos nomeou de “geração rasca”?! Jamais seremos alvo 
de um estereótipo sem fundamentos. Embora um conceito presente as 
A.E. parecem cair no esquecimento de muitos e esquecerem-se em parte 
de si mesmas, criando ciclos monótonos ao limitarem-se muitas vezes a 

temas, interesses e programas quase somente destinados a “modas” de 
cada círculo escolar cingindo-se e fechando portas à originalidade, ao 
desconhecido que se quer dar a conhecer e ao conhecido por “parecer 
mal” conhecê-lo melhor, talvez por não estar abarcado nessa moda.
Quando aceitei a oferta para escrever esta página sobre a Associação 
de Estudantes, confesso que não me afl uiu ideia alguma sobre o que 
abordar, mas ao começar a escrever deparei com a ideia de confrontar o 
leitor com uma informação baseada em questões pouco comuns, possi-
velmente utópicas para os mais cépticos ou racionalistas. Lancei algumas 
perguntas, ideias e hipóteses para infl amar a refl exão sobre um tema 
que embora pareça de “recreio” tem, e acredito que terá, cada vez mais 
infl uência na vida e no futuro da sociedade. O nosso desafi o é tornar 
reais os projectos e as ideias em que acreditamos, tendo como aliados 
a coragem, a vontade, a persistência e a atitude. Penso que é pertinente 
para as A.E. a procura de um espaço e uma intervenção mais activa na 
sociedade e nos problemas que lhe são inerentes, sejam mediáticos ou 
não. Isso permitirá à camada jovem não só, intervir em discussões e 
decisões sobre assuntos de interesse público, bem como, actuar sobre 
situações esquecidas ou ignoradas pelas entidades competentes, de-
senvolver, expandir e assimilar informação e eventos de carácter 
cultural e científi co, organizar colóquios, conferências e palestras, con-
certos, exposições, festas, viagens de estudo, campanhas solidárias e de 
sensibilização, angariar fundos para criação de jornais ou revistas, para 
investir em equipamentos e tecnologia ou em actividades colectivas extra-
curriculares como a música, a dança, o teatro ou o desporto, propor-
cionar intercâmbio de conhecimentos e de experiências sem fronteiras, 
criar movimentos de reacção que zelem pela igualdade e pela justiça, 
defi nir objectivos concretos para a educação e melhorar os que vigo-
ram, constituir grupos infl uentes em decisões de carácter político a nível 
nacional e internacional, interferir na viabilização de projectos destina-
dos ao uso público, participar nas políticas locais, manifestar-se e 
afi rmar-se perante questões de carácter humano na escala global, tais 
como Guerras, Invasões, Catástrofes, Pobreza, Saúde, Droga, Violência, 
Desigualdade, Terrorismo e Ambiente entre muitas outras. 
Os jovens serão o futuro de amanhã se conhecerem e participarem no 
presente de hoje.
Vamos acreditar e lutar por isso!!  

Gustavo Alves - Aluno n.º 3420 - Turma 139
(Curso Técnico de Design Industrial)32



A Sexualidade, segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) é uma energia que nos motiva a 

procurar amor, contacto, ternura e intimidade, que 
se integra no modo como nos sentimos, movemos, 

tocamos e somos tocados, é ser-se sensual e ao 
mesmo tempo sexual, infl uencia pensamentos, 

sentimentos, acções e interacções, e por isso, 
infl uencia também a nossa saúde física e mental”.

Perante esta defi nição podemos concluir que a sexualidade não 
se resume à genitalidade e à reprodução, mas ela é parte inte-
grante da personalidade do indivíduo, começa no nascimento 

e é o mais humano dos processos vitais, pois confere a possibilidade 
de ser, sentir e fazer.
A sexualidade inclui o conjunto de prazeres alcançados com o fun-
cionamento do corpo e dos diversos órgãos, por exemplo, mamar 
nos primeiros meses ou o controlo dos esfi ncteres no segundo e ter-
ceiro anos de vida são experiências auto-eróticas.
Mas a sexualidade inscreve-se também no modelo cultural. Aos três 
ou quatro anos dá-se o reconhecimento da identidade do género, o 
ser masculino ou feminino, desenvolvendo assim a criança compor-
tamentos estereotipados conforme o mesmo – as meninas vestem-se 
de cor-de-rosa e brincam com bonecas, enquanto que os meninos 
vestem-se de azul e brincam com carrinhos.
Esta identidade é reforçada na puberdade, entre os onze e os 
treze anos, altura em que o convívio é prioritariamente com os 
do mesmo sexo.
Na puberdade as mudanças hormonais estão na origem da mu-
dança do ritmo de crescimento, do desenvolvimento dos caracteres 
sexuais secundários e do aparelho genital. Esta fase dura mais ou 
menos cinco anos e termina com a aquisição da função reprodutora 
num corpo adulto.

S e x u a l i d a d e

“O filho sente que é igual ao Pai.
Ele já não respeita os seus pais.
O que ele quer é ser livre.
Os alunos insultam os professores.
E como cúmulo desta terrível situação,
em nome da liberdade e da igualdade, é sexo por
todo o lado.”

Platão, in A República, 387 A.C

A puberdade põe tudo em causa e acompanha-se de uma mudança 
psicológica.
Por fi m dá-se o desenvolvimento da identidade sexuada, que assenta 
no reconhecimento e na aceitação desta nova imagem do corpo, 
com identifi cação a um determinado sexo – reconhece-se como ho-
mem ou como mulher.
Para além da defi nição de si mesmo e do seu papel sexual, há ainda 
a escolha do objecto sexual, que defi ne a sua orientação sexual.
Todo este processo do desenvolvimento da sexualidade no jovem é 
fortemente infl uenciado pelas pressões sociais.
A sociedade actual é uma sociedade saturada de sexo, fazendo esta 
parte integrante da nossa sociedade de consumo. Os meios de co-
municação social associam as práticas de consumo ao sucesso a 
nível da identidade sexual.
Há actualmente falta de tempo para crescer e amadurecer as 
emoções.
A iniciação sexual precoce é uma imaturidade, porque o jovem passa 
à genitalidade sem ter terminado a sua fase de auto-erotismo.  

Manuela Sousa
OLÁ JOVEM



2   Para continuar com um exemplo que já dei acima: em certos países 

circula-se pela esquerda na estrada. Não me parece que se possa dizer 

que seja “melhor” ou “mais correcto” ou “mais justo” circular pela direi-

ta ou pela esquerda. Mesmo assim parece-me claro que é conveniente 

respeitar a regra existente, mesmo que ela pudesse ser diferente. Até 

parece que estou a defender uma posição ferozmente conservadora, 

do tipo: temos que respeitar todas as regras que existem. Mas não. O 

que estou a defender é que temos de levar mais a sério as nossas insti-

tuições, as regras da nossa vida colectiva – mesmo que elas não sejam 

perfeitas. Em muitas coisas o nosso país é como se cada automobilista 

circulasse pela direita ou pela esquerda, conforme sua vontade, não 

se importando com o código da estrada nem com os mortos e feridos 

resultantes dessa conduta irresponsável. Pagamos caro essa desorga-

nização e falta de respeito (por exemplo, em baixa competitividade e 

produtividade)

3   Umas eleições são um momento em que um país toma certas 

decisões acerca da sua vida colectiva. E as decisões que se tomem 

podem afectar a nossa vida. Voltando ao mesmo exemplo: eu com-

prei um automóvel com o volante à esquerda porque no nosso país 

se conduz pela direita. Como eu, muitos outros. Agora imaginem 

que decidiam que a circulação passava a ser pela esquerda. Isso 

iria incomodar muita gente, talvez com a excepção dos vendedo-

res de automóveis (que teriam aí uma oportunidade de negócio 

inesperada). Não me parece que alguém esteja a pensar mudar 

o código da estrada neste sentido. Mas há muitas outras decisões 

que podem afectar a nossa vida. Por isso não podemos (não deve-

mos) ficar indiferentes. Por vezes sentimos que a nossa opinião (e o 

nosso voto) contam pouco. Infelizmente, essa sensação justifica-se. 

De qualquer modo, penso que cada um deve contribuir com a sua 

participação. Começando por aí (pensar no país) e continuando a 

todos os níveis: como podemos contribuir para melhorar a nossa 

escola, a nossa empresa, a nossa terra. Também apoiando os que 

fazem esse esforço e combatendo os que estragam o que os outros 

fazem. Sendo positivos e participativos, tirando espaço aos que só 

dizem mal e só se aproveitam do trabalho dos outros de forma 

oportunista. Em cada dia da nossa vida. Antes que se faça tarde. 

Parece-me que ensinar e aprender uma cidadania activa faz parte 

da nobre missão de educar.  

A (des)propósito do código da estrada

O p i n i ã o

Na data em que escrevo, o país 
prepara-se para novas eleições.

Na forma como entendo a educação, 
em particular aquela que se desenvolve 

no quadro do ensino profi ssional, a 
comunidade escolar não deveria nunca 

alhear-se dos problemas vividos pela 
comunidade mais vasta, a sociedade em geral.

É para dar o meu pequeno sinal desse entendimento 
que deixo aqui estas breves notas de ocasião, 

relacionadas com o período que vivem as nossas 
instituições políticas.

1   Escrevi “instituições políticas”. O que são “instituições” em geral? 
As instituições são formas que as pessoas foram encontrando, ao longo 
do tempo, para ordenar a sua vida em comum. Muitas vezes, quando 
se fala de instituições pensa-se logo em organizações: uma autarquia, 
os tribunais, o parlamento, por exemplo. As instituições, nesse senti-
do, são formas de organizar a vida pública, que permitem que não 
nos “atropelemos” uns aos outros. Mas é útil pensar para a palavra 
“instituições” um sentido mais amplo. Por exemplo, como poderíamos 
circular de automóvel nas ruas e estradas se não respeitássemos todos 
(em geral) a regra de circular pela direita? Essa regra, mesmo que não 
estivesse escrita no código da estrada e fosse apenas um costume, seria 
muito útil para tornar possível um certo aspecto da nossa vida colectiva. 
Podemos, então, incluir certos costumes e hábitos de convivência sob 
a designação de “instituições”. Muitas dessas regras estão na lei, mas 
outras são apenas convenções sociais acerca do que é adequado ou 
inadequado – e todos nós respeitamos certas convenções sociais que 
não estão escritas em lado nenhum, mas são úteis. Há um uso curioso 
do conceito de instituição que vale a pena assinalar: por vezes diz-se 
que certa pessoa se tornou “uma instituição”. Isso quer dizer que essa 
pessoa se tornou uma referência incontornável, um exemplo que todos 
respeitam, alguém cuja acção está intimamente ligada à vida de um 
grupo de pessoas. Então, podemos resumir: as instituições são marcos 
da nossa vida colectiva, organizações, regras, costumes, hábitos, refe-
rências que ajudam a que possamos tratar dos nossos objectivos de vida 
ao mesmo tempo que convivemos com outras pessoas, que por sua vez 
também prosseguem os seus objectivos de vida. 

Porfírio Silva
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Elias Garcia, Rua. Freguesia da Fala-

gueira — Venda Nova, Mina e Venteira. 

Começa nas Portas de Benfi ca. Termina 

na Ponte de Carenque. José Elias Gar-

cia nasceu em Cacilhas  (Almada), em 

31 de Dezembro de 1830. Coronel de 

engenharia, professor, político e jorna-

lista, foi uma  fi gura destacada do Partido Republicano 

Português. Depois de, em 1848, se ter formado na 

Escola Superior de Comércio, concluiu os cursos da 

Escola Politécnica e da Escola do Exército, onde leccio-

nou. Pertenceu ao Grupo do Pátio do Salema, criado 

em 1868, donde saiu para formar o Partido Reformis-

ta, tendo, em Setembro de 1870, sido eleito deputa-

do. Opositor da monarquia, integrou durante vários 

anos o Directório do Partido Republicano, sendo um 

dos responsáveis pela sua reorganização na década 

de 80, quando as rivalidades e as dissenções internas 

constituíam um obstáculo à unidade partidária. Como 

simples militante, empenhou-se activamente em defesa 

da educação, do direito e do exercício de voto, tornan-

do-se um exemplo do conceito de cidadania expres-

so pelo ideário republicano. Desempenhou funções 

de vereador no Município de Lisboa, onde chegou a 

Presidente, tendo-se notabilizado, enquanto esteve ao 

serviço da edilidade lisbonense, pelas medidas que to-

mou em prol da instrução popular. Em 1854, fundou 

o primeiro jornal republicano, a que deu o título de 

O Trabalho. Seguiram-se O Futuro, que viria a fun-

dir-se com A Discussão, dando origem ao A Política 

Liberal, o Jornal de Lisboa, em 1865, e o Democracia 

em 12 de Outubro de 1873, que posteriormente se 

passou a designar Democracia Portuguesa, e no qual 

desempenhou, a partir de 14 de Julho de 1888, o car-

go de director político do jornal. Foi o representante 

republicano que mais vezes teve assento na Câmara 

dos Deputados, sendo eleito pela última vez na sessão 

legislativa de 1891. Como uma boa parte da elite do 

seu tempo, Elias Garcia fi liou-se muito jovem na Ma-

çonaria portuguesa, onde chegou a Grão-mestre, em 

1885-1886 e em 1888-1889. Morreu em 22 de Abril 

de 1891, em Lisboa, cerca de três meses depois da re-

volta de 31 de Janeiro de 1891, que, como confessou 

a Heliodoro Salgado, seu grande amigo — o apanhou 

de «surpresa, já que nada estava preparado para um 

movimento revolucionário».  

R u a  E l i a s  G a r c i a

. . .  a  n o s s a  R u a

António Moreira
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Tantos e tão grandes são os desideratos 
que um professor exige a si próprio que 

quase estaria desculpado se, porventura, 
se distraísse, não valorizando o 

domínio de certos conceitos que, a todo 
o instante, urgem e enformam o seu 

trabalho, defi nindo-lhe o sentido do seu 
modus operandi. Não se trata de uma preocupação 

prévia de índole teórica mas, e antes de mais, de 
uma familiaridade emergente para com as linhas 

orientadoras da sua acção. Bem sei que tal distracção 
não sucede e que qualquer professor, não direi todos 

os dias, mas com frequência, sente a necessidade 
de refl ectir sobre as suas práticas, perfeitamente 

consciente de que as exigências da sua actividade, 
para além do cumprimento dos indispensáveis 

procedimentos de leccionação que decorrem do 
enquadramento institucional, o impulsionam a um 

permanente desafi o, face ao desempenho pessoal e 
social da sua profi ssão, reconhecendo o fascínio que 

esse posicionamento lhe desperta. 

Um primeiro aspecto que não lhe passa despercebido é o fac-
to de profi ssionalmente ser tutelado por uma entidade que 
lhe atribui a responsabilidade de educador. Talvez o nome 

desse ministério não seja o mais adequado porque, e apesar de, na 
sociedade em que queremos viver, não poder existir educação sem 
escolarização, é necessário reconhecer que a situação inversa não é 
verdadeira e que esse ideal só, em parte, é concretizável. Ou seja, 
a discussão seria pouco séria se não reconhecêssemos existência de 
formas de educação nas crianças em idade pré-escolar ou até porque 
nos é devido um enorme respeito pelos milhões de não escolarizados, 
por todo esse mundo fora. Mas se é verdade que o nome do ministério 
poderia ser outro, isso em pouco obsta a que não aceitemos aquele 
que o poder político gosta de ostentar: o da educação. Basta atender, 
quer à escolaridade como elemento de educação, quer à prosódia 
do termo, que veicula um certo romanticismo afectuoso, quer por-

que não se vislumbra outra forma de acedermos à humanidade que 
não pela educação quer, e acima de tudo, porque o professor tudo 
faz para se sentir um educador ou, se preferirmos, em nada oculta 
que o seu desempenho, não sendo condição sufi ciente, é condição 
necessária à tarefa educativa. Nesse caso, e como um educador só 
poderá sê-lo, mergulhando ‘nisso’ a que verdadeiramente se dedica, 
possibilitando e fomentando a educação, bem como avivando a dis-
cussão em torno do seu ‘ofício’, uma primeira preocupação sua não 
pode deixar de ser a procura de um sentido para o termo ‘educação’. 
Tentemos algumas pistas possíveis, tantas vezes revisitadas mas eter-
namente inesgotáveis, por muito que delas nos tentemos apoderar. A 
primeira e, aparentemente, mais óbvia é a procura a que nos conduz 
a etimologia do termo.
O Termo educação é a tradução do latim educatio, forma substan-
tivada do verbo educare, que signifi ca criar animais ou plantas. Do 
mesmo modo que aos animais e às plantas importa que se criem, 
dentro dos parâmetros que a comunidade entende serem os mais 
úteis, alimentando-os e protegendo-os, a educação encarregar-se-ia 
de acompanhar o crescimento das crianças, tornando-as naquilo em 
que socialmente se podiam tornar mais úteis. Afi nal, reservava-lhes o 
futuro, através de um processo de assimilação, o desejo de integra-
ção num sistema social, no qual ainda a sua função não era desem-
penhada por manifesta inexperiência. Só por isto, já se vê que a rota 
etimológica, atendendo à latitude da designação e à indiferenciação 
de processos que, para nós não são comparáveis, nos conduz a tudo 
aquilo a que não podemos aceitar que a educação seja. Sem juízos 
de valor, direi apenas que, nesta acepção, à infância e à adolescência 
estariam apenas reservados estatutos prévios da idade adulta, que o 
tempo ajudaria a ultrapassar. Aceito que esta breve alusão possa ser 
demasiado simplista e que careça de uma outra análise mais cuidada, 
mas estou convicto que, para além das curiosidades que poderíamos  
encontrar de permeio, nunca fi caríamos satisfeitos com esta perspec-
tiva de distanciação, face à infância e à adolescência. Em especial, 
porque não é aceitável admitir que seja o tempo o responsável pela 
educação, ainda para mais confi ando que a todos possa conduzir 
a um mesmo resultado. Não se tratando de um processo natural, o 
‘como’ do desenvolvimento da educação deixa marcas indeléveis na 
relação com as seguintes fases do mesmo processo. E tudo isto porque 
o desenvolvimento subsequente é uma projecção na continuidade. O 
discurso acerca da educação tem esta consequência, por vezes, cruel 
que nos mostra que quanto mais pensamos nela, e ao professor não 
resta alternativa, e até nem querendo teorizar a seu respeito, é já no 
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seu interior que nos encontramos e que, da certeza da educabilidade 
humana a que já chegámos não podemos, infelizmente, inferir da sua 
perfectibilidade potencial. A crueldade manifesta-se nas permanentes 
incertezas a que não podemos fugir, mau grado a vontade de as ul-
trapassar. Ao professor resta a tarefa inabalável de mostrar que faz o 
seu melhor (seja lá o que isso queira dizer), para que possa acreditar 
que sem isso, a perfectibilidade a que tanto ambiciona poder ajudar a 
desenvolver, se mantenha como uma possibilidade.
Recusada a etimologia do termo pelo desfasamento que suscita em rela-
ção às incertezas que vamos sendo capazes de anular, tentemos a sino-
nímia, no que nela nos parece poder ajudar. Para nós, dois sinónimos 
imediatos, de entre vários outros, do verbo educar são ensinar e formar. 
Subsumir-se-á o sentido de qualquer deles na extensão do outro? Será 
equacionável alguma exclusão ou complementaridade mútuas?
Ensinar, naquilo que ao professor diz respeito, constitui-se numa ta-
refa intencional, institucionalizada, desenvolvida segundo parâmetros 
convencionais (métodos, estratégias, recursos, etc). Deste ponto de 
vista, a tarefa educacional do professor é pedagógica. Este termo, 
pedagogia (mais uma vez, o termo. Confesso que não resisto ao ape-
lo do sentido dos conceitos que estruturam a minha acção), tão em 
voga entre nós e dominante a partir de meados do séc. XIX, foi de até 
ao séc. XVIII considerado arte menor, desde a sua origem grega. O 
pedagogo (τσ παιδαγωγσζ) era o escravo que educava, que treinava a 
criança, aquela mesma que ainda não possuía o estatuto de cidadão. 
Apesar de estarmos longe do fi m da controvérsia arte/ciência em que 
se envolveu a pedagogia, e que até me parece reforçar bastante a sua 
importância, a sua imprescindibilidade é, no nosso tempo, crescente, 
quer porque a criança possui, por direito próprio, já um outro esta-
tuto, quer porque a sua aplicabilidade se estende a qualquer acto de 
ensino, independentemente da idade a quem se aplica. Não restam, 
quaisquer dúvidas que o objecto da pedagogia é a educação, no 
sentido em que esta é acção sobre o ser humano, por forma a condu-
zi-lo, através do ensino a uma determinada transformação. Portanto, 
ao pressuposto teórico da possibilidade de mudar o homem, corres-
pondem os resultados práticos da pedagogia, alcançáveis através de 
aprendizagens. Portanto, o professor é pedagogo, na medida em que 
ensina e que o enquadramento da sua profi ssão, o leva a ensinar, 
segundo determinados procedimentos.
O outro sinónimo de educação que há pouco se referia, formação, 
apesar da sua actualidade e pertinência, ainda terá tido maior difi -
culdade em afi rmar-se do que a própria pedagogia, na medida em 
que formar, começou por entender-se ser, apenas, a aquisição de 

algo que faltava a alguém para o desempenho de uma qualquer 
actividade ou função. Enquanto a pedagogia era a procura de um 
certo equilíbrio educacional entre teoria-prática, cujo resultado seria 
o desenvolvimento do educando, a formação seria o preenchimento 
de uma falta de algo que, em circunstância, era necessário. 
Independentemente da sua especifi cidade, se é inicial ou contínua, 
profi ssional ou artística ou de qualquer outra natureza, a formação 
não obedece a uma mesma lógica que o ensino, exclusivamente, di-
rigido ao educando. Por exemplo, ensina-se o educando a escrever, 
sem ser necessário especifi car ‘para quê’. Mas já se possibilita for-
mação informática ao formando (onde também se escreve) para lhe 
viabilizar uma aplicação determinada das suas aprendizagens (neste 
caso serão múltiplas aplicações possíveis). Então, o que podemos 
encontrar de comum no ensino e na formação, será o ‘como’ e o 
‘para quê’? Não, o que podemos encontrar de comum é o facto do 
educando/formando, em ambas as circunstâncias, aprender. De for-
mas diferentes e com fi nalidades distintas, mas sempre aprendendo. 
E isso, a que chamamos aprender é possibilitar a mudança que nos 
permite acreditar que a perfectibilidade, pelo menos, em certo grau é 
possível. Se é pela educação que trazemos o homem à humanidade, 
isto quer dizer que é pela aprendizagem que a humanidade se forma 
no homem. O processo não é natural, é certo, ele é intervencionado 
e construído em cada um de nós, mas se é protagonizado em cada 
um de nós, signifi ca que a nossa individualidade se transforma atra-
vés e no seio de um colectivo, do qual também fazemos parte. Isto 
é quanto basta a um professor, para compreender que não pode 
distinguir entre ensinar e formar, no que respeita à sua participação 
neste processo, porque mesmo que o tentasse fazer, o destinatário da 
sua acção mostrar-lhe-ia que o que nele se transformou, se constitui 
numa outra autonomia, cujo âmbito é a sua nova intervenção no co-
lectivo. O ‘como’ do educar, ainda que com previsibilidade variável 
na aplicação do ‘para quê’, não pode pretender excluir a relação 
mútua ensinar/formar. Só tem que aceitar a sua indissociabilidade. 
Perspectivar a educação segundo qualquer um dos elementos da 
antinomia (ensinar/formar) é, apenas, uma contingência processual. 
Com tudo isto, a recompensa do professor é a contribuição que pode 
prestar para esse infi ndável desenho que vai tomando forma nas duas 
faces da mesma moeda que, em cada um de nós, representam a mes-
ma construção do ‘tornar-se homem’, que é o mesmo que reconhecer 
a construção da humanidade, em cada um de nós. Parafraseando 
Olivier Reboul, direi que não há diploma de humanidade que possa 
conferir fi m à educação.  
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José da Paz Branco, 
Agente Técnico de 
Arquitectura e Engenharia 
Civil, nasceu a 13 de 
Outubro de 1917 em 
Azinheira de Barros, 
Concelho de Grândola.

P e r s o n a l i d a d e s

P a z  B r a n c o  ( 1 9 1 7 - 1 9 9 7 )
Construção Civil. Obras em Madeira e Limpo 

na Construção Civil e Orçamentos e Estudos 

Económicos na Construção Civil.

A convite da UNESCO organiza um centro de forma-

ção profi ssional na área da Construção Civil em Mo-

çambique.

A sua vastíssima experiência profi ssional e pedagógica 

tem sido o suporte de múltiplas intervenções quer no 

campo da consultoria quer na implementação de cur-

sos de formação profi ssional. 

Participou em acções de Promoção Profi ssional com 

textos seus no CENFIC, CETEL e Instituto Superior 

Técnico.

Exerceu as funções de docente na Escola Profi ssional 

Gustave Eiffel onde foi responsável pela área de Cons-

trução Civil.

Foi fundador da Cooptécnica-Gustave Eiffel.  

Iniciou a sua actividade profi ssional em 1936 como 

desenhador no Serviço de Cadastro de Edifícios, nos 

Caminhos de Ferro Portugueses.

Em 1939 é nomeado membro da Comissão das Obras 

de Reabilitação do Teatro S. Carlos, como Técnico Re-

sidente e integrado no Ministério das Obras Públicas.

Desde 1940 exerceu cargos de Direcção Técnica e Ad-

ministrativa em várias empresas de Construção Civil, 

tendo sido um dos pioneiros na introdução em Portugal 

da produção e montagem industrializada de edifícios 

para habitação social económica.

Em 1968 foi convidado a participar em acções de es-

pecialização e promoção profi ssional no Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil tendo produzido textos 

nas áreas de cofragens para betões, pré-fabricações de 

paredes, análise de custos em construções, pré-fabrica-

ção pesada e ligeira, fi cheiros de preços-base, tabelas 

de rendimentos em obras e planeamento de obras.

Com a edição do livro Prontuário para Director 

de Obra, dá início à publicação da Colecção Apren-

der, das Edições Gustave Eiffel.

Outras obras de Paz Branco publicadas nesta colec-

ção: Organização de Estaleiros na Construção 

Civil, Infraestruturas, Estruturas, Alvenarias e 

Cantarias em Edifícios, Dicionário Técnico de 38



P e r s o n a l i d a d e s

José Sidónio Brazão 
Farinha nasceu na Calheta, 
Madeira, em 1919, 
tendo concluído o curso 
de Engenharia Civil no 
Instituto Superior Técnico 
em 1944.

B r a z ã o  F a r i n h a  ( 1 9 1 9 - 2 0 0 2 )
um dos fundadores do Centro de Estudos de Engenha-

ria Civil.

Organizou e coordenou inúmeros cursos de formação 

permanente através do Instituto Nacional de Investiga-

ção Industrial, Laboratório de Engenharia Civil, SISMET 

e outros.

Organizou numerosos textos de cursos que leccionou, 

tendo sido ainda autor de numerosos trabalhos divul-

gados em artigos de revista, e outros publicados em 

livro, de onde se destacam Tabelas Técnicas, Tabelas 

de Betão Armado, Manual de Estruturas, e Manual de 

Estaleiros.

Publicou dois livros na Colecção Aprender, das Edições 

Gustave Eiffel: RSA Anotado e Lajes e Escadas de 

Betão Armado.

Já reformado dedicou-se à actividade de consultoria e 

à elaboração de textos técnicos.

Foi fundador da Cooptécnica-Gustave Eiffel.  

Iniciou a sua actividade profi ssional como Engenheiro 

Civil na Direcção Geral dos Recursos Hidráulicos no 

mesmo ano, tendo intervido na construção de redes 

de abastecimento de água e de saneamento, e nas bar-

ragens de Pracana, Belver e da Coudelaria de Alter.

Ao longo da sua carreira trabalhou como projectista de 

numerosos empreendimentos, dentro dos quais se cita 

o Monumento a Cristo Rei em Almada.

Foi Director Técnico da ICESA, tendo elaborado em 

diversos estudos e projectos, entre os quais se destaca 

a instalação da Tabaqueira em Albarraque, a Petroquí-

mica em Lisboa, as instalações da empresa na Póvoa 

de Santa Iria e a primeira fase da Urbanização de Santo 

António dos Cavaleiros.

Trabalhou ainda como projectista na empresa Profabril.

A sua principal actividade decorreu no Metropolitano 

de Lisboa onde ingressou em 1949, logo após o início 

da actividade da empresa; esteve envolvido na constru-

ção de toda a respectiva rede durante 41 anos, até se 

reformar em 1991. Exerceu os cargos de Engenheiro 

Principal, Chefe da Divisão de Obras e Director de 

Planeamento e Obras. Foi autor dos Cadernos do Me-

tropolitano, que registaram as memórias dos primeiros 

anos do Metropolitano.

Dedicou parte signifi cativa da sua carreira à pedagogia 

da Engenharia Civil, tendo exercido funções docentes 

no Instituto Superior Técnico e sobretudo no Instituto 

Superior de Engenharia de Lisboa, de 1972 a 1990. 

Neste último exerceu também funções directivas e foi 39




