




Editorial 1

Ao longo de 20 anos a ministrar um ensino que se quer 

de qualidade, sempre defendemos os alunos como elemento 

central da escola e é por eles que nos empenhamos na nossa 

actuação no dia-a-dia. No entanto, temos hoje a convicção, que 

professores/formadores devem partilhar do mesmo protago-

nismo, no seio da escola, com todos os seus conhecimentos 

e competências adquiridas.

As novas regras da nossa escola relativas aos alunos e que 

estão a ser transmitidas aos encarregados de educação, têm 

uma mensagem bem clara, para que todos compreendam que 

não vamos aceitar atitudes menos adequadas e que, quer uns 

quer outros, terão que assumir as suas responsabilidades em 

caso de comportamentos atípicos.

As intimidações verbais e físicas por parte dos alunos não 

podem ser toleradas nas nossas escolas, seja quais forem as 

motivações. Os jovens têm de interiorizar as regras e saber 

que haverá consequências se as não cumprirem. É necessá-

rio reforçar a autoridade dos professores, proporcionando-lhes 

o apoio e a confi ança para que tomem atitudes fi rmes face 

a todas as formas de comportamento inadequado por parte 

dos alunos.

É certo que, nos últimos anos, temos vindo a desculpa-

bilizar os jovens, até ao limite do possível, por se considerar 

que alguns factores externos (contexto social e familiar) não 

lhes permitem superar as difi culdades. Actualmente, sabemos 

que não é só isso e que outros factores têm contribuído. É 

nossa obrigação, enquanto adultos, responsabilizar os alunos, 

fazê-los cumprir as regras estabelecidas pelas entidades for-

madoras, ou outras, de modo a prepará-los para uma sau-

dável convivência com os outros e segundo os padrões da 

cidadania plena. 

Muito tem evoluído a escola ao longo da História. Hoje é 

urgente incluir na formação dos professores as estratégias e 

os conhecimentos que lhes permita lidar melhor com a ges-

tão de confl itos das sociedades modernas.

A escola de hoje tem a infl uenciá-la as redes sociais do 

Hi5, Facebook, Twitter, entre outros, onde a informação fl ui à 

velocidade estonteante do “Já”. É preciso agir bem e rápido 

para acompanhar os novos tempos.

A escola foi sempre, e continua a ser, um enorme desa-

fi o e pouco tem a ver com a escola de há 5 ou 6 anos atrás, 

e, obviamente, muito menos com a escola frequentada pela 

maioria dos nossos professores, funcionários, pais e dirigen-

tes deste país. 

Por outro lado, é preciso que todos, desde os alunos 

aos encarregados de educação passando pelos docentes 

e restantes funcionários, vejam a escola como um local 

de aprendizagem, de crescimento interior e aquisição de 

conhecimentos, onde se prepara e alicerça o futuro e não 

um local de ocupação de tempo. E é bom ter sempre em 

mente que, aprender e estudar exige esforço, empenho 

e dedicação. O CONHECIMENTO é a pedra de toque que 

permite o progresso de uma sociedade e através do qual 

se alcança uma vida melhor.

Editámos recentemente Uma Escola Positiva: Caracteri-

zação Profi ssional de um Percurso Formativo, um livro ino-

vador, que contém as competências e os conhecimentos que 

devem ser adquiridos por um diplomado pelo ensino profi s-

sional, ao longo de todo o processo educativo/formativo. 

Por todas as razões apontadas e porque queremos conti-

nuar a prestar um serviço público de qualidade há que ter a 

coragem de colocar o CONHECIMENTO no centro da acção 

da escola e alterar o paradigma.

E todos, sem excepção, devem participar no esforço para 

aumentar os seus conhecimentos. Só assim será possível tri-

lhar os caminhos de novos paradigmas.

 

Augusto Ferreira Guedes

Presidente da Direcção

Novos 
Paradigmas 
na Educação
O CONHECIMENTO permite 
o progresso de uma sociedade 
e o alcance de uma vida melhor
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Superar o atraso educativo português face aos padrões europeus, 

integrar todas as crianças e jovens na escola, fazer subir o nível de 

formação e qualifi cação das próximas gerações são objectivos do 

Governo na área da Educação.

Afi rmou recentemente que não gostaria de fazer uma reforma na 

Educação, mas de resolver os problemas que existem. Na sua opi-

nião, quais são as difi culdades que existem e que necessitam de 

ser resolvidas o mais rapidamente possível?

Temos pela frente vários desafi os: a valorização da apren-

dizagem e do esforço pessoal para evoluir, o acesso a novas 

formas de comunicação e informação. Temos a defi nição de 

metas de aprendizagem para cada ano e em cada disciplina 

e o reajustamento dos currículos. É importante que fi que 

claro o que é essencial, estruturante do ponto de vista da 

aprendizagem, e que o essencial não se confunda com o 

acessório…

Os currículos não estão desactualizados nem têm erros, 

mas em certos casos são muito extensos.

Temos também o desafi o da requalifi cação do parque 

escolar, do aprofundamento das áreas de formação como 

a educação artística, a educação para a cidadania e para o 

empreendedorismo, a educação para a saúde, ou ainda o desa-

fi o da transferência de competências para as autarquias, com o 

aprofundamento do regime de autonomia das escolas, estimu-

lando as parcerias locais com as autarquias, encarregados de 

educação e outras organizações da sociedade civil. Aliás, este 

é um dos grandes desafi os da educação: o estabelecimento 

de redes de ligação entre a escola, família, organismos centrais 

Isabel Alçada
Ministra da Educação

Maria Isabel Girão de Melo Veiga Vilar, nasceu em Lisboa, a 29 
de Maio de 1950. 

Da sua Formação Académica consta: Curso de preparação do 
Doutoramento em Ciências da Educação, Universidade de Liège, Bél-
gica, em 1989, o Mestrado em Análise Social da Educação, Universi-
dade de Boston, EUA (reconhecido pela Universidade Nova de Lis-
boa) em 1984  e a Licenciatura em Filosofi a, Faculdade de Letras, 
Universidade de Lisboa, em 1974.

Actividade profi ssional:
Professora- adjunta,   da Escola Superior de Educação de Lisboa, Área: 
Sociologia da Educação, desde 1985; 

Comissária do Plano Nacional de Leitura – Ministérios da Educação, 
da Cultura e Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares, em 
2006; 

Administradora da Fundação de Serralves, 2000-2004; 

Investigadora do Instituto de Inovação Educacional, Ministério da Educação, 1991-1992; 

Coordenadora da Profi ssionalização em Serviço da Escola Superior de Educação de Lisboa, 1986-1988; 

Orientadora de Estágio em História, 1977-1979; 

Professora do 2.º Ciclo do Ensino Básico, de Português e História, entre 1976 e 1984; 

Técnica no Secretariado da Reestruturação do Ensino Secundário do Ministério da Educação, 1975-1976; 

Técnica na Direcção-Geral da Educação Permanente do Ministério da Educação em 1975; 

Técnica no Centro de Psicologia e Formação, Psicoforma, 1973-1974.
Tem vindo a publicar muitos e diversos livros. Os mais conhecidos, e que se dirigem às crianças e jovens, 
em co-autoria com Ana Magalhães, são livros de Aventuras.

É Ministra da Educação desde 26 de Outubro de 2009.
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e regionais do Ministério da Educação, autarquias e comuni-

dades, de forma que funcionem e que haja interacção entre 

todos os elementos. Para que cada português sinta que tem 

o seu papel na educação das novas gerações.

Tendo em consideração que a escolaridade mínima obrigatória foi 

alargada até ao 12.º ano, de que forma é que os jovens que não 

estão abrangidos pela Lei nº 85/2009 deverão ser incentivados a 

permanecer na escola para além do 9.º ano?

É muito importante que os alunos se apercebam das van-

tagens da escola. Frequentar a escola traduz-se sempre num 

conjunto de ganhos, de âmbito profi ssional, económico e 

social, melhores condições de vida, mais oportunidades. Sabe-

mos que é indispensável valorizar plenamente a educação atra-

vés da sensibilização e dar a cada português a oportunidade 

de aprender mais para obter mais qualifi cações. As qualifi ca-

ções e a formação estão ao alcance de todos.

Temos, por isso, criado incentivos e disponibilizado recur-

sos para que todos possam continuar a frequentar a escola.

O abandono escolar precoce dos jovens é muito elevado. Como é 

que o Ministério da Educação poderá intervir para alterar esta si-

tuação e fazer cumprir a escolaridade obrigatória? 

Para além do abandono existe grande insucesso escolar. Quais 

serão as estratégias a adoptar para combater esta situação?

Investir na qualidade das escolas e do ensino é a melhor 

estratégia contra o abandono e o insucesso escolar. Apostar 

em melhores escolas, mais modernas e mais bem equipadas, 

renovar o parque escolar, dotando as escolas de bibliotecas, 

refeitórios, de salas TIC, de espaços para a prática desportiva 

e para o ensino da música. Estas escolas, do século XXI, têm 

todas as condições para a aprendizagem, para a transmissão 

de conhecimentos, para a pesquisa da informação.

Este esforço está a ser levado às escolas através de iniciati-

vas como o Programa de Modernização do Parque Escolar do 

Secundário, do Plano Tecnológico para a Educação, do Plano 

Investir na qualidade das escolas 
e do ensino é a melhor 

estratégia contra o abandono 
e o insucesso escolar.
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Nacional de Leitura, da Rede de Bibliotecas Escolares. São ini-

ciativas que visam garantir a equidade na educação e a pro-

moção de uma oferta educativa diversifi cada. 

Temos igualmente trabalhado bastante na diferenciação 

pedagógica, encontrando soluções adaptadas a todos, com 

estímulos diferenciados. Este esforço, esta aposta no ensino 

profi ssional, tem dado muitos frutos, como podemos verifi car 

com a adesão à Iniciativa Novas Oportunidades e que se tem 

traduzido uma assinalável redução do abandono escolar. 

Que papel ocupam no programa do Ministério da Educação as 

escolas profi ssionais privadas, criadas ao abrigo do DL 4/98.

Nos últimos 20 anos, as escolas profi ssionais têm vindo 

a ser promovidas e reconhecidas como parte integrante do 

sistema de educação e formação. Esta tendência acentuou-

se nos últimos anos e a sua importância foi reconhecida e 

impulsionada com o alargamento do modelo de educação-

formação praticado nas escolas profi ssionais às escolas secun-

dárias públicas. 

Como resultado, assistimos ao aumento exponencial do 

número de alunos a frequentar esta modalidade. Em 2009/2010, 

eram já cerca de 114 mil. 

Mas há metas que só conseguiremos atingir com a mobi-

lização de todos. A diversidade de intervenientes e de moda-

lidades propostas, as respostas diversifi cadas, com igual valor 

formativo, quer no sector público, quer no sector privado, são 

pontos fortes deste sistema. Este modelo de cooperação entre 

diferentes operadores tem a vantagem de alargar o leque de 

oportunidades.

Também no ensino profi ssional privado se tem verifi cado 

um crescimento signifi cativo com o número de alunos a ultra-

passar os 41 mil neste ano lectivo.

Também no ensino profi ssional 
privado se tem verifi cado um 
crescimento signifi cativo com 

o número de alunos a ultrapassar 
os 41 mil neste ano lectivo.

…a formação nas escolas 
profi ssionais portuguesas, privadas 

e públicas, está alinhada com as 
melhores práticas a nível europeu.
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São bons resultados, que só são possíveis porque hoje 

a formação nas escolas profi ssionais portuguesas, privadas 

e públicas, está alinhada com as melhores práticas a nível 

europeu.

O mercado de emprego não consegue absorver muitos dos jovens 

licenciados especialmente na área das Ciências Sociais. No entanto, 

nas áreas Tecnológicas verifi cam-se lacunas de técnicos. 

Não poderão as escolas profi ssionais desempenhar um papel 

importante a estimular e organizar melhores e mais diversifi ca-

dos Cursos de Especialização Tecnológica?

O acesso ao trabalho é sempre facilitado com o aumento 

da formação. Por isso, temos de continuar a trabalhar no alar-

gamento da formação e qualifi cação dos portugueses e, 

neste ponto, as escolas profi ssionais também têm um papel 

importante. 

A oferta de cursos profi ssionais procura responder às 

necessidades do tecido económico e empresarial; há um 

esforço para alinhar os cursos profi ssionais com o Catálogo 

Nacional de Qualifi cações, num trabalho que está em per-

manente actualização, com a articulação das escolas com as 

comunidades locais, conjugando escolas públicas, privadas, 

Centros de Formação e entidades empregadoras. 

Os alunos de hoje, denominados de Nativos Digitais (porque vive-

ram toda a sua vida rodeados de tecnologia), consideram que as 

metodologias utilizadas na escola são aborrecidas. Se por um lado 

as tecnologias demoram a entrar na sala de aula, por outro, os pro-

fessores referem frequentemente não estarem preparados para lidar 

nem com estes alunos nem com as tecnologias. De que forma se 

poderá ultrapassar esta questão? 

As nossas escolas têm necessariamente de incorporar o 

futuro, e é isso que estão a fazer, com iniciativas como o acesso 

generalizado à internet, a modernização de infra-estruturas 

tecnológicas, a disponibilização de computadores aos alunos, a 

instalação de quadros interactivos e de videoprojectores. Por-

tugal está a construir a escola do século XXI, que tem como 

horizonte a sociedade do conhecimento.

Há sempre um receio natural em relação à mudança. A 

mudança gera naturalmente insegurança e desconforto. É 

natural que alguns professores sintam que ainda não estão 

preparados para esta nova escola, mas mal começam entu-

siasmam-se, tal como os alunos. O professor é o profi ssional 

da procura de conhecimento, da pesquisa de saber, aquele 

que quer e promove o acesso ao conhecimento. O Ministé-

rio da Educação tem programas de formação para apoiar os 

professores.

Que avaliação faz do desempenho dos Centros Novas Oportuni-

dades após o alargamento do Sistema de Reconhecimento, Vali-

dação e Certifi cação de Competências ao Nível Secundário e às 

Competências Profi ssionais?

É muito positiva! A certifi cação decorre de um processo 

que exige esforço, que refl ecte o desenvolvimento de cada um 

e o reconhecimento das suas capacidades e de saberes adqui-

ridos por vias menos tradicionais. O sucesso das pessoas tem 

refl exos na sociedade portuguesa com um efeito de replica-

ção nos amigos, nos familiares e nos descendentes.

O efeito mais visível traduz-se em números, conhecidos 

de todos. Neste momento, já temos 1 milhão e 200 mil a fre-

quentar as várias modalidades da Iniciativa Novas Oportuni-

dades, como forma de aumentar as suas qualifi cações. Um 

sucesso que é olhado com muito interesse por outros países 

da União Europeia.

Estas são razões sufi cientes para fazer uma avaliação muito 

positiva dos Centros Novas Oportunidades.

Que mensagem gostaria a senhora Ministra de transmitir a toda 

a comunidade escolar?

Primeiro, quero deixar uma palavra de incentivo e con-

fi ança. Acreditar no esforço de todos. Dos alunos, professores, 

pais, encarregados de educação, e assistentes. A comunidade 

escolar, toda a comunidade, é determinante da construção 

de uma escola melhor. Depois, quero relembrar que a edu-

cação é importante para todos e para cada um. Representa 

um imenso benefício para o desenvolvimento e para o cres-

cimento do nosso país. 

O professor é o profi ssional 
da procura de conhecimento, 

da pesquisa de saber, aquele que 
quer e promove o acesso 

ao conhecimento.

O sucesso das pessoas tem refl exos 
na sociedade portuguesa com um 
efeito de replicação nos amigos, 

nos familiares e nos descendentes.
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Assistimos, presentemente, a uma crescente preocupação 

e interesse pela área da Higiene e Segurança no Trabalho, tanto 

nas instituições públicas como nas privadas, associada a uma 

desejada melhoria nas condições gerais de trabalho.

A legislação respeitante ao exercício da profi ssão de Téc-

nico Superior de Segurança e Higiene do Trabalho impõe, 

como condição de acesso, a detenção de um Certifi cado de 

Aptidão Profi ssional (CAP), que se obtém através de cursos de 

formação homologados pela Autoridade para as Condições 

de Trabalho (ACT). 

A habilitação de acesso ao Curso de Técnico Superior de 

Segurança e Higiene do Trabalho é a Licenciatura ou o Bacha-

relato (independentemente do âmbito dos mesmos), preten-

dendo-se, nesta formação, construir o perfi l de um profi ssio-

nal apto a desempenhar actividades tais como:

Colaborar na defi nição da política geral da empresa rela-• 

tiva à prevenção de riscos e planear e implementar o 

correspondente sistema de gestão;

Desenvolver processos de avaliação de riscos profi ssio-• 

nais;

Conceber, programar e desenvolver medidas de preven-• 

ção e protecção;

Promover a informação e a formação dos trabalhadores • 

e demais intervenientes nos locais de trabalho;

Desenvolver as relações da empresa com os organismos • 

da rede de prevenção.

As saídas profi ssionais destes técnicos são cada vez mais 

vastas, abraçando diversos sectores dos domínios públicos 

e privados, pelo que se torna relevante a obtenção do CAP, 

nesta área.

A Cooptécnica Gustave Eiff el possui a homologação 

deste curso estando a decorrer uma acção de formação 

para Técnicos Superiores de Segurança e Higiene do Tra-

balho, no pólo/escola de Arruda dos Vinhos. Este grupo 

de formação, reunido desde Janeiro do presente ano, com-

pletará 540 horas de formação presencial, conjugando uma 

componente lectiva e uma vertente de prática em contexto 

real de trabalho.

O curso funciona em horário pós-laboral e os módulos 

são ministrados por formadores com qualifi cação profi ssional 

reconhecida, quer na vertente sociocultural quer nos módu-

los de teor científi co e técnico.

Pela importância que a Higiene e Segurança do Tra-

balho adquire nos nossos dias, pela pertinência e pelas 

vantagens que esta formação oferece aos profi ssionais 

dos mais variados ramos de actividade, consideramos que 

esta é uma aposta ganha e que a Cooptécnica Gustave 

Eiff el espera renovar no próximo ano, com o desenvolvi-

mento de outras acções deste curso. 

Joana Segurado

Coordenadora Pedagógica do curso

Técnicos Superiores 
de Segurança e Higiene do Trabalho
As saídas profi ssionais destes técnicos são muito vastas, dos 
sectores públicos aos privados, pelo que se torna relevante a 
obtenção do CAP nesta área
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Há muitos anos atrás, quando surgiu 

a televisão nas nossas casas, o nosso pai 

subia ao telhado, fi xava a antena de televi-

são de VHF/UHF e ligava dois fi os. O primeiro 

descia pela empena norte para a televisão 

da sala e o segundo descia pela empena 

sul para a cozinha. De seguida, orientava 

a nossa antena para a antena transmissora 

em Monsanto. Com maior ou menor paci-

ência, conseguia captar uma imagem com 

uma qualidade razoável no nosso aparelho 

de televisão. Conseguiríamos nós, voltar 40 

anos atrás e viver nestes tempos da televi-

são a preto e branco? Conseguiríamos, mas 

não era a mesma coisa.

A sociedade de 2010 exige televisão de 

alta defi nição com multicanais, alguns dos 

quais codifi cados e pagos, serviços do tipo 

Vídeo-on-Demand, telefones com elevada 

qualidade de audição e diversos serviços, 

como o envio de mensagens e identifi ca-

ção e reencaminhamento de chamadas. E 

não nos podemos esquecer do serviço de internet de banda 

larga com mais de 100Mb que permite a World Wide Web. A 

sociedade exige porque a tecnologia existe e é acessível ao 

consumidor comum.

No entanto, nenhuma destas capacidades seriam possíveis 

se estas tecnologias, como a fi bra óptica, fossem implementa-

das da forma “faça você mesmo”. Existem regras e regulamen-

tos técnicos, especifi cados no Manual ITED (Infra-estruturas de 

Telecomunicações em Edifícios) relativos às tubagens, ligações 

de cabos e fi bras ópticas, acessos às condutas e aos armários 

de telecomunicações e ensaios, que devem ser cumpridos de 

forma a explorar ao máximo estas tecnologias. E a forma de 

garantir o seu cumprimento é através da formação dos téc-

nicos instaladores e projectistas de ITED. O novo Decreto-Lei 

123/2009, com redacção do Decreto-Lei 258/2009, impõe que os 

novos técnicos instaladores frequentem, com 

aproveitamento, Cursos de Formação Habili-

tante e que os técnicos instaladores e projec-

tistas já inscritos na Autoridade Nacional de 

Comunicações (ICP-ANACOM) renovem a sua 

inscrição por períodos de 3 anos, condicio-

nada à frequência de Cursos de Formação de 

Actualização. Mais ainda, com a entrada em 

vigor da 2.ª edição do Manual ITED, a legisla-

ção impõe que todos os técnicos inscritos no 

ICP-ANACOM frequentem Cursos de Actuali-

zação até 14 de Dezembro de 2010, sob pena 

de verem a sua inscrição caducar.

Neste enquadramento e com o objec-

tivo de responder às solicitações de enti-

dades empregadoras e de técnicos indivi-

duais, a Cooptécnica Gustave Eiff el e a 

EPOCH Telecomsolutions estabeleceram 

uma parceria técnico-pedagógica, tendo 

sido a Escola Profi ssional Gustave Eiff el a 

primeira entidade formadora designada 

pelo ICP-ANACOM para ministrar Cursos 

de Formação Habilitantes e de Actualização de ITED.

O plano de formação ITED do Centro de Qualifi cação 

de Activos Gustave Eiff el teve início no dia 17 de Maio com 

o curso de Actualização de Instalador ITED I. Este curso, 

com uma duração de 50 horas, decorre em horário pós-laboral 

e também aos sábados. Destina-se aos técnicos instaladores 

ITED inscritos no ICP-ANACOM que tenham frequentado for-

mação habilitante relativa ao anterior regime ITED de acordo 

com o Decreto-Lei 59/2000. 

Temos previsto dar início, no mês de Junho, os cursos de 

Habilitante de Instalador e de Actualização para Instaladores 

e Projectistas ITED. 

Carlos Costa

Responsável da Formação ITED

Infra-estruturas de Telecomunicações 
em Edifícios
A sociedade actual exige televisão de alta defi nição com 
multicanais, internet de banda larga e telefones com elevada 
qualidade de audição porque a tecnologia existe e é acessível 
ao consumidor comum
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A Comissão Europeia lançou recentemente o documento 

Europa 2020 que estabelece a proposta de estratégia da União 

Europeia para os próximos 20 anos; o sucedâneo da chamada 

estratégia de Lisboa. A educação é um elemento decisivo para 

esta estratégia: as pessoas e as suas qualifi cações são um ele-

mento chave para o seu sucesso. 

A Comissão, numa comunicação recente, esboça várias 

pistas para relançar o ensino e a formação profi ssional. Preco-

niza nomeadamente: 

fl exibilizar as condições de acesso à formação e às qua-• 

lifi cações, tornando-as acessíveis em todas as etapas da 

vida;

promover a mobilidade de maneira a facilitar a aquisi-• 

ção de experiência no estrangeiro ou num outro sec-

tor económico;

assegurar a melhor qualidade possível para o ensino e • 

a formação profi ssionail;

prever mais possibilidades para os grupos desfavoreci-• 

dos: as pessoas que abandonam os seus estudos, as que 

são pouco qualifi cadas, os desempregados, os imigran-

tes e as pessoas defi cientes;

estimular nos alunos a criatividade, as ideias inovadoras • 

e o empreendedorismo. 

Programa para os próximos dez anos 
As pistas avançadas pela Comissão baseiam-se nos objecti-

vos de crescimento inteligente e inclusivo da estratégia Europa 

2020. Valorizam a iniciativa “Juventude em Movimento”, um 

projecto cuja elaboração está iminente e que se destina a tor-

nar acessíveis, a todos os jovens, as possibilidades de educa-

ção, de formação e de mobilidade. 

Estas pistas são a contribuição da Comissão para um novo 

programa para os próximos dez anos de reformas no con-

texto do processo de Copenhaga sobre a cooperação euro-

peia reforçada em matéria de ensino e formação profi ssionais. 

Em Dezembro, a Comissária Europeia responsável pela Educa-

ção, Cultura, Multilinguismo e Juventude, a cipriota Androulla 

Vassiliou e os ministros europeus competentes encontrar-se-ão 

com representantes dos empregadores e dos sindicatos, a fi m 

de estabelecerem um programa de modernização ambicioso 

para os próximos dez anos e fi xarem objectivos a curto prazo 

que serão revistos segundo intervalos regulares. 

Finalmente, parece-me importante lembrar, neste con-

texto, que o chamado processo de Copenhaga sobre a 

cooperação europeia reforçada em matéria de ensino e for-

mação profi ssionais, lançado em 2002, incentiva a adopção 

de um método comum de avaliação baseado nos resul-

tados e não na duração dos estudos ou no tipo de esta-

belecimento. 

Educação/Formação 
na União Europeia
Europa 2020
As qualifi cações são um elemento chave para o sucesso 
das pessoas 

Margarida Marques
Chefe da Representação da Comissão Europeia

 em Portugal
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Testemunho 
da Coordenadora do Curso

O curso de Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho 

e Ambiente é um dos mais recentes na Escola Profi ssional 

Gustave Eiff el tendo-se iniciado no ano lectivo 2007-08 nos 

pólos/escolas do Lumiar (Lisboa) e do Entroncamento.

Neste momento temos 22 alunos a terminar o curso no 

Entroncamento e 10 alunos no Lumiar.

A elevada qualifi cação dos formadores, o forte empenho 

dos alunos, aliados à tradição e reconhecimento da escola 

junto do mercado de trabalho, constituem um investimento 

que neste momento já apresenta bons resultados.

Tratando-se de um curso muito jovem, não houve gran-

des difi culdades em encontrar locais onde estagiar, sendo 

notável o conjunto diversifi cado de organizações em que 

estão envolvidos como por exemplo, laboratórios, empre-

sas de construção civil, metalomecânica, química, entre 

outros. 

O curso culmina com a apresentação de um projecto, 

Prova de Aptidão profi ssional (PAP), no qual são demonstra-

das as competências e saberes desenvolvidas ao longo da 

formação. São membros obrigatórios do júri elementos da 

Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).

Ao terminarem este curso profi ssional, para além de um 

diploma de nível secundário de educação a atribuir pela es-

cola, os alunos obterão um Certifi cado de Aptidão Profi ssio-

nal (CAP) de nível III atribuído pela ACT.

Neste curso pretende-se formar profi ssionais com com-

petência para desenvolver actividades de identifi cação e pre-

venção de riscos profi ssionais, tendo em vista a salvaguarda 

da segurança e saúde dos trabalhadores.

A formação técnica é composta pelas seguintes disci-

plinas: Segurança e Higiene do Trabalho e Ambiente, Méto-

dos de Análise de Risco do Trabalho, Saúde Ocupacional e 

Ergonomia e Estudo e Organização do Trabalho. 

No fi nal do curso, os alunos serão capazes de desem-

penhar as seguintes tarefas: participar na elaboração de 

procedimentos de identifi cação de perigos associados 

às condições de segurança e acidentes de trabalho e 

doenças profi ssionais; participar na elaboração de pla-

nos específi cos de prevenção, protecção e controle de 

riscos profi ssionais; prestar apoio na avaliação e implan-

tação de sistemas de prevenção contra incêndios; par-

ticipar no planeamento de soluções de emergência; 

colaborar no processo de informação e formação dos 

intervenientes nos locais de trabalho e participar em 

vistorias e auditorias de segurança e ambiente. 

As principais saídas profi ssionais deste curso são unida-

des industriais, empresas de construção civil, de comércio de 

equipamentos de segurança de trabalho e ambiente, autar-

quias, ou ainda em serviços de consultoria e formação.

A capacidade para trabalhar em equipa, o dina-

mismo e a liderança são características dos Técnicos 

de Higiene e Segurança do Trabalho e Ambiente.

Mónica Filipa Gomes

Coordenadora do Curso

Técnico de Higiene e Segurança 
do Trabalho e Ambiente
Curso que forma profi ssionais com competência para desenvolver 
actividades de identifi cação e prevenção de riscos profi ssionais, 
tendo em vista a salvaguarda da segurança e saúde 
dos trabalhadores
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Testemunho de Inês Patrício

Aluna fi nalista do Curso de Técnico 
de Higiene e Segurança no Trabalho 
e Ambiente

O que te levou a optar pelo ensino profi ssional?

O que me levou a optar por este tipo de ensino foi, 

essencialmente, a componente prática e a especialização 

numa área, o que não era possível obter no ensino regular. 

Este tipo de ensino, para além de possibilitar o ingresso no 

mundo do trabalho, via profi ssionalizante, permite também 

a progressão de estudos.

Porquê a escolha deste curso?

Escolhi este curso, pois considero fundamental o papel 

de Técnico de Higiene e Segurança no Trabalho e Ambiente 

(HSTA) na diminuição dos acidentes de trabalho e das doen-

ças profi ssionais, o que contribui para a melhoria das condi-

ções de trabalho nas empresas. 

Outra das razões da minha escolha, foi o facto deste 

curso ter uma vantagem em relação aos outros – a atribui-

ção de um Certifi cado de Aptidão Profi ssional (CAP III). Per-

mite assim, o ingresso no mercado de trabalho, bastante 

diversifi cado em diferentes áreas: Construção Civil, Indús-

trias, Hospitais, etc.

Refere alguns aspectos do curso que mais e menos te 

agradaram.

Começaria por destacar, um dos aspectos que mais 

me agradou, nomeadamente a possibilidade de realizar 

Projectos/Estágio com uma componente teórico-prática 

em empresas reais. Através destes Projectos/Estágio obtive 

vantagens em termos de enriquecimento das competências 

adquiridas ao longo do curso, a valorização do saber-fazer 

em detrimento dos conhecimentos teóricos, os primeiros 

contactos com o mundo do trabalho, o desempenho de 

tarefas exigidas como Técnica de Higiene e Segurança no 

Trabalho e Ambiente, bem como a troca de conhecimen-

tos e experiências. 

Relativamente aos aspectos que menos me agradaram, 

não tenho nenhum a referir.

Quais foram os aspectos mais positivos ao longo dos 3 

anos de frequência do curso?

As relações interpessoais que se estabeleceram entre 

a maioria dos elementos do grupo-turma, baseada na ami-

zade, cooperação e entreajuda, que originaram um ambiente 

de trabalho dinâmico e motivador. Outro aspecto positivo 

foi a relação entre formadores e formandos. Considero que 

todos os formadores, ao longo dos três anos de curso, se 

dedicaram, partilharam experiências e saberes e se dispo-

nibilizaram, sempre que necessário.

Houve aspectos menos positivos?

Sim, houve um aspecto menos positivo ao longo destes 

três anos e que decorreu no 2.º ano de frequência, o fale-

cimento de uma Formadora/Coordenadora do Curso. Com 

esta formadora desenvolvi uma forte relação de amizade 

para além de me ter proporcionado aprendizagens enrique-

cedoras para a minha formação como Técnica de HSTA

Que conselho darias a um jovem prestes a concluir o 9.º 

ano e que estivesse indeciso sobre a vida profi ssional?

Quando eu concluí o 9.º ano deparei-me com o dilema 

“e agora? o que vou fazer?” Optei por este tipo de ensino, 

porque proporciona acesso a duas vias, a via mercado de 

trabalho e a de prosseguimento de estudos, proporcionando 

assim, a construção do meu projecto de vida. Por isso acon-

selho, quem esteja indeciso, a escolher um curso profi ssio-

nal de acordo com as suas preferências e sonhos, iniciando 

assim o seu futuro.

Quais são os teus projectos para o futuro? A obtenção de 

uma licenciatura faz parte dos teus planos?

O meu projecto para o futuro, a curto prazo, é exercer 

a profi ssão de Técnica de Higiene e Segurança no Trabalho 

e Ambiente. Para além disso, pretendo obter uma licencia-

tura nesta mesma área e exercê-la.
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AESINTRA
A Associação Empresarial do Concelho de Sintra (AESintra) 

é uma associação que actua conjuntamente com as empresas 

situadas no concelho de Sintra e possui cerca de 3500 sócios, 

abrangendo várias actividades tais como indústria, comércio 

e prestação de serviços.  

Possui um Gabinete de Segurança no Trabalho que é uma 

mais-valia tanto para a instituição, como para o gabinete de 

acolhimento de estagiários nesta área. 

Em Abril, acolhemos a Andreia da Silva e a Neuza Arruda 

como estagiárias do curso profi ssional de Técnico de Higiene 

e Segurança no Trabalho e Ambiente, ambas alunas da EPGE 

do Lumiar. 

A nossa principal preocupação foi criar um programa de 

estágio único, aliando a vertente teórica à prática. Iniciámos o 

estágio com um dia de acolhimento interno em que se carac-

terizou toda a AESintra, (os vários gabinetes, associados, objec-

tivos, etc.) e de seguida as colaboradoras estagiárias desenvol-

veram trabalhos práticos de auditorias, avaliações de riscos, de 

ruído laboral, entre outras, nas empresas associadas. 

Incentivar e desenvolver as competências profi ssionais das 

estagiárias tem sido o nosso principal objectivo.

Carina Silva

Coordenadora do Gab. de Segurança no Trabalho

CTIC
O Centro Tecnológico das Indústrias do Couro (CTIC) situ-

ado em São Pedro, Alcanena, distrito de Santarém, recebeu 

Filipa Gonçalves e Solange Carvalho como estagiárias do 3.º 

ano do curso profi ssional de Técnico de Higiene e Segurança 

no Trabalho e Ambiente, da EPGE do Entroncamento.

Este centro realiza prestação de serviços a diversos níveis, 

como Higiene e Segurança no Trabalho, Segurança Alimentar, 

Qualidade, Formação e Ambiente. Para além disso, existem 

laboratórios acreditados de ensaios físico-mecânicos, análises 

químicas e microbiologia. Também fazem parte das suas acti-

vidades a recolha e análise de amostras de emissões gasosas, 

efl uentes, águas para consumo humano e produtos alimen-

tares. O centro tem também um departamento de estudos e 

projectos, que desenvolve investigação e inovação de proces-

sos fabris do sector de curtumes.

As estagiárias apoiaram o departamento de Higiene e 

Segurança no Trabalho que presta serviços externos nesta área 

e é constituído por três técnicas superiores. Uma vez que a rea-

lização de trabalho externo ocupa a maior parte do seu horário 

de trabalho, as alunas colaboraram na área de Higiene e Segu-

rança, aplicada ao CTIC, concebendo uma avaliação de riscos 

à totalidade das actividades da organização e o seu controlo, 

um plano de emergência interno e os dossiês de segurança e 

ambiente. Todos estes documentos farão parte dos registos do 

CTIC, constituindo uma mais-valia para a organização.

As alunas demonstraram bastante entusiasmo e respon-

sabilidade na realização das tarefas. O estágio contribuiu para 

que desenvolvessem novas aptidões e melhorassem as suas 

qualidades pessoais e profi ssionais. Para além disso, permitiu 

a aplicação das técnicas aprendidas durante o período de for-

mação e testou a sua aptidão profi ssional. No CTIC, as esta-

giárias tiveram o privilégio de conhecer novos métodos de 

trabalho. 

Cristina Moço

Coordenadora dos estágios

Empresas acolhedoras de estágios
Testemunho
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Em dois mil e oito, o Centro Novas Oportunidades Gus-

tave Eiff el, da Amadora, abraçou um novo desafi o: a imple-

mentação do Processo de Reconhecimento, Validação e Cer-

tifi cação de Competências Profi ssionais na área da Construção 

Civil e Engenharia Civil. A Escola Profi ssional Gustave Eiff el, nos 

seus 20 anos de existência, tem dado um importante contri-

buto ao desenrolar das ofertas formativas na área mencionada, 

pelo que foi pertinente a escolha de três saídas profi ssionais de 

nível III: Técnico de Obra, Técnico de Desenho de Constru-

ção Civil e Técnico de Medições e Orçamentos.

O Processo de RVCC Profi ssional pretende contribuir 

para o aumento dos níveis de certifi cação dos trabalhado-

res da área da Construção Civil, permitindo, a todos aque-

les que não tiveram oportunidade de frequentar formação 

profi ssionalizante, adquirir a certifi cação da experiência 

acumulada nas suas carreiras. Assim, destina-se sobretudo 

a adultos com experiência comprovada na área da Construção 

Civil, promovendo não só a sua certifi cação como a valoriza-

ção pessoal e social dos seus conhecimentos e saberes pro-

fi ssionais. Ao longo de algumas sessões individuais e colecti-

vas, com profi ssionais especializados em Engenharia Civil, os 

candidatos apresentam a sua experiência com recurso a um 

Portefólio Refl exivo de Aprendizagem, assim como são convi-

dados a participarem activamente em exercícios em que são 

demonstrados os seus saberes e Competências.

Em qualquer uma das saídas profi ssionais apresentadas, os 

candidatos devem demonstrar as suas capacidades de acordo 

com os Referênciais de Competências para RVCC PRO cons-

Reconhecimento, Validação e Certifi cação 
de Competências Profi ssionais: 
Construção e Engenharia Civil
Esta valência do CNO Gustave Eiffel contribui para aumentar 
os níveis de certifi cação dos trabalhadores e é uma mais-valia 
para os empregadores
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• Avaliação

• Emissão de um registo
de competências
validadas e necessidades
de formação (Plano
Individual de Formação)

Comissão de Avaliação:
• Candidato
• Tutor de RVCC
• Avaliador

Intervenção do Tutor
de RVCC da área técnica,
em função do referencial
de formação

Instrumentos: 

• Guia de autoavaliação
• Guião de entrevista
técnica

• Exercícios  práticos
por unidade de
competência

• Grelhas de observação
do posto de trabalho

Sempre que o candidato necessite de certificação escolar, realiza,  igualmente o processo RVCC nessa vertente,
podendo aceder à certificação do  1º, 2º ou 3º ciclo do Ensino Básico ou do Ensino Secundário.
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tantes do Catálogo Nacional de Qualifi cações, que apontam 

Unidades de Competência específi cas a cada uma das profi s-

sões. Essas Unidades de Competência subdividem-se em tare-

fas práticas, em que os candidatos demonstram conhecimen-

tos e saberes da sua prática profi ssional.

A título de exemplo, um candidato à certifi cação da pro-

fi ssão de Técnico de Obra, deve procurar demonstrar saber 

executar um Projecto de Arquitectura, executar Projectos de 

Especialidades, executar Desenho Assistido por Computa-

dor – AutoCad, interpretar Elementos de Topografi a, execu-

tar Medições (Estaleiro, Movimentação de Terras, Fundações e 

Estruturas, Carpintarias, Serralharias, Revestimentos, Instalações 

Especiais, Pavimentos e Drenagens Exteriores), elaborar Orça-

mentos, Autos de Medição e Revisão de Preços, interpretar Pro-

jectos de Instalações Técnicas de AVAC, executar a Implantação 

de Obra e elaborar a Preparação e o Planeamento da Obra.

Esta nova valência do CNO Gustave Eiff el da Ama-

dora é também uma mais-valia para empregadores pois, 

ao permitir que os seus trabalhadores obtenham a certi-

fi cação profi ssional, isso refl ecte-se em índices de maior 

produtividade, na melhoria da qualidade dos processos 

desenvolvidos e na resposta mais efi ciente às exigências 

do mercado.

Durante os dois primeiros anos da implementação deste 

novo projecto, o CNO Gustave Eiff el da Amadora procurou 

preparar rigorosamente a equipa, munindo-se de profi ssionais 

qualifi cados, formando a equipa e trabalhando procedimen-

tos qualitativos. Procurámos criar uma equipa diversifi cada e 

capaz de acompanhar um trabalho que se quer rigoroso e 

de qualidade. Os nossos esforços foram recompensados com 

a primeira certifi cação de Técnico de Obra, no fi nal de dois 

mil e nove.

No próximo biénio (2010-2011) o nosso objectivo é 

melhor servir empresas e activos, contribuindo para a 

valorização do Capital Humano daquela que é a mais 

importante área produtiva nacional. 

Rute Mendonça

Responsável do CNO da Amadora
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Há alguns meses atrás entrou em funcionamento na Escola 

Profi ssional Gustave Eiff el (EPGE) um sistema online que permite 

a consulta de informação académica por parte dos utentes da 

EPGE (alunos e encarregados de educação por um lado, e pro-

fessores por outro), evitando o incómodo de ter que a solicitar 

às Secretarias ou aos Orientadores Educativos de Turma. 

Esse sistema, associado ao site da Gustave Eiff el, denomina-

se de dbGEP-R (consulta de informação a partir de compu-

tadores remotos, ou seja, que não estejam dentro da rede da 

EPGE). Possui uma base de dados online própria e uma inter-

face em PHP para permitir o acesso à informação dessa base 

de dados.

O conceito associado a este sistema é bastante simples. 

A informação académica encontra-se num servidor dedi-

cado, no pólo da EPGE da Venda Nova, Amadora, e todos os 

utilizadores estão ligados a essa base de dados, construída 

sobre um motor de base de dados FireBird1. Assim, sempre 

que um professor lança uma falta ou uma nota, o registo é 

feito nessa base de dados, a qual não tem limites de ligações 

em simultâneo (já aconteceu estarem mais de 80 utilizadores 

ao mesmo tempo sobre essa base de dados). 

1  Um produto da FireBird Foundation (www.fi rebirdsql.org)

Embora o acesso da aplicação online dbGEP-R pudesse 

ser realizado à base de dados em FireBird optou-se, por ques-

tões de segurança, por não permitir o acesso remoto a essa 

base de dados. Daí termos criado uma base de dados online 

(em MySQL) que é carregada periodicamente com a informa-

ção existente no servidor da Escola, tendo-se escolhido para 

lhe aceder uma interface em linguagem PHP. 

Para operacionalizar o sistema, existe uma aplicação, que 

fi ca residente no servidor do pólo da Venda Nova que, em 

intervalos de tempo confi guráveis (no momento faz-se em 

intervalos de 2 horas) se liga à base de dados online (MySQL) 

limpando a informação que lá existe e exportando novamente 

essa informação. Durante esse tempo de exportação (demora 

cerca de 15 minutos a exportar toda a informação académica) 

a plataforma dbGEP-R fi ca inoperacional.

Assim sendo, toda a informação lançada pelas secretarias 

(horários, faltas), pelos Orientadores Educativos de Turma (jus-

tifi cações) e pelos professores (classifi cações) fi ca disponível 

online, no máximo, 4 horas depois de ser lançada no sistema, 

sendo acessível de qualquer local do mundo.

A plataforma online de informação académica está dispo-

nível online a partir de: http://www.gustaveeiff el.pt/dbGEP-R. 

Assim que aceder a esse local é pedida a autenticação (uti-

lizador e senha de acesso) que permite o acesso à informa-

ção individual:

Para entrar na plataforma digita-se:

No campo Utilizador: a999999 (em que 999999 é o 

número de aluno – ex: “a35098” ou “a102423”)

Aplicação dbGEP-R
Disponibilizar online a informação académica dos alunos
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No campo Senha: a senha é SEMPRE o nº do documento 

de identifi cação utilizado na última matrícula (caso seja Nº 

Cartão de Cidadão tem que se incluir os 4 últimos caracteres: 

122444534C55Z, sem espaços).

Estes dados não são alteráveis, pelo que os Encar-

regados de Educação, ou outros familiares que este-

jam interessados em seguir mais de perto o percurso 

dos alunos podem SEMPRE consultar esta informação 

académica.

É possível consultar Faltas e Notas, para além do Horá-

rio da turma:

Faltas

É possível fi ltrar a informação, vendo apenas as faltas de 

uma disciplina (aparece o total no fi m) ou as que se encon-

tram justifi cadas ou injustifi cadas (ou todas).

Notas

Horário

Por enquanto só vai conseguir ver o horário da semana 

actual. Dentro em breve poderá consultar o horário de uma 

determinada semana.

A plataforma online de informação académica está dispo-

nível em http://www.gustaveeiff el.pt/dbGEP-R.

Existe igualmente uma ligação a partir do site da Escola 

através da barra de atalhos à direita:

Esta é uma aplicação que será melhorada com o tempo, 

adicionando-se novas funcionalidades que sejam pertinen-

tes. 

Pedro Brás

Professor da EPGE
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Encontra-se em funcionamento, desde o dia 15 de Setem-

bro de 2008, a Plataforma de Apoio à Aprendizagem da 

Escola Profi ssional Gustave Eiff el:

Esta plataforma, baseada no Moodle (um dos mais difundi-

dos LMS – Learning Management System1), está disponível online 

através do endereço http://www.gustaveeiff el.pt/moodle.

Porque estamos a trabalhar com um público-alvo, maio-

ritariamente, na faixa etária entre os 15 e os 18 anos, fase em 

que o processo de socialização ainda decorre, a plataforma 

serve essencialmente o propósito de construir um repositório 

de materiais, exercícios e testes, sistematizando e simplifi cando 

igualmente o processo de entrega de trabalhos e portfolios, 

assim como processo de envio de feedback por parte dos pro-

fessores. De facto, como resultado da auscultação feita junto 

dos professores que a utilizam, considera-se que é um ele-

mento de organização bastante importante, já que centraliza 

no mesmo local um conjunto de tarefas que, se dispersas, tor-

nariam absolutamente impraticável a actividade escolar (tanto 

do ponto de vista dos docentes como dos discentes). 

No entanto, estes novos alunos que hoje recebemos na 

EPGE enquadram-se no tipo de pessoas que Marc Prensky deno-

mina de Nativos Digitais2. Por isso, as abordagens que se fazem 

com estes estudantes não podem ser as mesmas que fazíamos 

há 20 anos atrás, quando a EPGE foi fundada. É para responder 

a esse desafi o, mais do que aderir a uma moda3, que há 2 anos 

1 Sistema de Gestão das Aprendizagens
2 www.marcprensky.com 
3 É possível nos sites das escolas, verifi car que quase todas dispõem do 
Moodle. Se o utilizam correctamente é outro assunto…

criámos o sistema que denominámos de “Plataforma de apoio 

à aprendizagem”. Evidentemente isto exige mais dos professo-

res e alguns não quiseram (ou não puderam) acompanhar o 

passo… Mas para aqueles que tiveram a coragem de arriscar, 

a compensação foi bastante signifi cativa. A ponto de se poder 

afi rmar que esta implementação foi uma das mais importan-

tes ferramentas pedagógico-didácticas adoptadas pela EPGE, 

nos seus 20 anos de existência.

Eu sei que, aos professores, ninguém os ensinou a tra-

balhar para a geração digital. Mas cada um de nós tem 

a obrigação de interiorizar o problema e questionar-se: 

o que posso eu fazer para que a minha mensagem chegue 

aos meus alunos?

Como não creio que exista “a” resposta, alguns dos cami-

nhos possíveis poderão ser: 

a)  Ler, estudar, realizar novas formações (conferentes, ou 

não, de grau académico) para entender melhor estes 

problemas;

b)  Produzir novos recursos educativos, recorrendo a áudio 

e vídeo, algo de absolutamente vulgar entre os “nati-

vos digitais”;

c)  Discutir, em grupo, a forma de alterar as práticas 

docentes;

d)  Pedir auxílio aos colegas que já produziram trabalho 

neste campo.

Dados de 31 de Março de 2010
No dia 31 de Março de 2010 a Plataforma contava com 

1394 utilizadores (104 professores e 1290 alunos), tendo regis-

Plataforma de apoio à aprendizagem
Uma importante ferramenta pedagógico-didáctica
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tado 26012 acessos desde 14 de Setembro, o que equivale a 

uma média de 212 acessos por dia de aulas (estatísticas do 

Google Analytics). 

O pico de acessos verifi cou-se no dia 9 de Março de 2010 

com quase 400 acessos, coincidindo possivelmente com uma 

fase de testes de avaliação ou de estudo para os mesmos.

O padrão de acessos é interessante e verifi ca-se a utiliza-

ção da Plataforma durante os dias da semana, assim como se 

constata uma redução drástica ao fi m-de-semana e nas férias. 

Ou seja, a Plataforma é utilizada como complemento às aulas, 

essencialmente em horário diurno, embora esteja disponível 

em qualquer local e a qualquer hora. 

Neste momento, todas as escolas/pólos da EPGE estão a 

utilizar a Plataforma, existindo um responsável designado para 

cada um dos locais: Amadora (Paula Graça), Venda Nova (Paulo 

Gonçalves), Entroncamento (Ivo Vicente), Lisboa-Lumiar (Filipe 

Quádrio) e Arruda dos Vinhos (Nélson Santos).

Durante este ano lectivo temos vindo a actualizar a 

infra-estrutura da Plataforma Moodle, estando correntemente 

instalada a versão 1.9.7 (a mais recente), cuja actualização foi 

realizada porque foram descobertos problemas de segurança 

nas versões anteriores. Em termos de recursos existentes na Pla-

taforma existem, actualmente, mais de 4 GB de recursos (recur-

sos entregues pelos professores, trabalhos práticos entregues 

pelos alunos). O alojamento web da Escola Profi ssional Gustave 

Eiff el, actualmente, não se encontra limitado em espaço nem 

em largura de banda.

No presente ano lectivo foram, igualmente, realizadas 

acções de formação presenciais para professores, em Lisboa 

(Lumiar), no Entroncamento e em Arruda dos Vinhos.

O desafi o foi feito, e é claro: serão os professores capa-

zes de acompanhar a evolução dos tempos? Ou vamos todos 

fi car a lamentar-nos? 

Pedro Brás

Professor da EPGE
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O Ano da Física, da Química e da Matemática implemen-

tado no presente ano lectivo com o objectivo de estimular nos 

jovens estudantes o gosto pelas Ciências, começa a revelar-se 

um pólo de confl uência de diversas acções pedagógicas e 

incentivo a que outras ocorram noutras áreas do conhecimento, 

à medida que surgem novas e diferentes actividades específi -

cas e outros tantos desafi os de carácter interdisciplinar.

 Esta dinâmica emergente, que se pretende cada vez mais 

contagiante e frutuosa, abarca toda a comunidade escolar, 

envolvendo não só os professores e os Clubes destas áreas 

disciplinares, como também, na sua vertente interdisciplinar, 

professores das outras disciplinas que desde logo aderiram a 

estas iniciativas com manifesto entusiasmo. Também o apoio 

dedicado dos elementos dos Centros de Recursos dos vários 

pólos se revelou imprescindível para o desenvolvimento das 

actividades que a seguir se apresentam.

Visita de estudo
Os alunos do 1.º ano dos pólos da Amadora e da Venda 

Nova realizaram dia 24 de Fevereiro, a tão desejada visita de 

estudo ao Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. Esta visita 

que tinha como principal o objectivo promover o gosto pelas 

Ciências, possibilitou que os alunos contactassem e interagis-

sem com experiências práticas, usufruindo de actividades 

experimentais únicas e memoráveis, num ambiente interactivo 

especifi camente concebido para o efeito e onde se privilegia o 

contacto com a ciência de forma divertida e pedagógica.

Os alunos, em pequenos grupos manifestamente ani-

mados, percorreram todo este espaço dedicado à Ciência. 

Observaram, manipularam e interagiam com as experiên-

cias propostas, discutindo de forma entusiástica e enér-

gica a razão e os porquês dos efeitos e dos resultados 

observados nas diferentes actividades que foram reali-

zando ao longo do percurso estabelecido. 

Ciclo de fi lmes
Também no âmbito destas comemorações foi implemen-

tado, às quartas-feiras, o visionamento de fi lmes alusivos às 

Ciências. O ciclo de fi lmes pretende criar um período lúdico e 

cativante, capaz de proporcionar a ocupação dos tempos livres 

dos alunos, em ambiente escolar. Dos fi lmes já apresentados, 

destacamos o Apollo 13, Uma Mente Brilhante e Proof. 

Palestras

No sentido de promover parcerias entre a escola e a socie-

dade, de forma a trazer à escola temáticas e debates na área 

das Ciências, foram planeadas intervenções com docentes da 

Faculdade de Ciências da Universidade Clássica de Lisboa, que 

se disponibilizaram a deslocar-se ao auditório Brazão Farinha, 

no pólo da Venda Nova, para apresentarem palestras sobre as 

suas áreas de intervenção.

A palestra “ Energia fotovoltaica”, apresentada pelo 
professor Killian Lobato, desenvolveu-se em torno das 
energias renováveis. A abordagem incidiu no impacto e 
na importância das energias renováveis na sociedade actual 
e nas expectativas da sua utilização no futuro. A refl exão 
proporcionada durante este evento, especialmente dedi-
cado aos futuros jovens Técnicos de Energias Renováveis, 
pretendeu transmitir a ideia da dimensão e importância da 
utilização das células fotovoltaicas no advento deste novo 
cenário energético racional, que visa construir um ambiente 
saudável e sustentável.

Comemorações do Ano da Física, 
da Química e da Matemática
As Ciências em movimento desdobram-se em múltiplas 
actividades envolvendo visita de estudo, actividades de cariz 
experimental, lúdico, de divulgação e até competições
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O professor Miguel Miranda expôs na palestra ”Inver-

são do Campo Magnético Terrestre”, os desenvolvimen-

tos científi cos e a problemática associada ao estudo deste 

tema. Introduzindo no contexto do conhecimento científi co 

actual, este acontecimento tão mediático, esclareceu sobre as 

consequências que poderão advir deste fenómeno e afastou 

alguns receios que assomavam o espírito de todos presentes 

e que tão singelamente foram expostos, durante o debate, 

por estes jovens. 

Datas comemorativas

O dia das bruxas deu início a esta actividade que tem 

como propósito assinalar efemérides, sendo ao mesmo 

tempo um pretexto para uma refl exão pedagógica e cria-

tiva, dinamizando um conjunto de acções que envolvem as 

Ciências Físico-químicas, com intervenções experimen-

tais relacionadas com o quotidiano e com a cultura cien-

tífi ca em geral. 

Nestas actividades faz-se ênfase ao carácter lúdico da 

acção, à transmissão de saberes e à sensibilização dos jovens 

para a importância de reconhecer datas comemorativas. 

No “Dia Mundial da Água” e do “Início da Primavera”, 

foram realizadas actividades práticas, umas mais coloridas que 

outras, e foram elaborados cartazes que apelaram à sensibili-

zação e a consciencialização do efi caz uso da água.

A importância da transversalidade nas actividades, tanto 

curriculares como extracurriculares, levou o Clube Entrelínguas 

a associar-se a estas actividades realizando um trabalho de 

sensibilização ao tema, tendo por base o poema “Lição sobre 

a água”, de António Gedeão, cientista e pedagogo. Os alunos 

analisaram o poema, posteriormente ilustrado e apresentado 

de modo criativo.

Ainda no âmbito da consciencialização da boa gestão dos 

recursos hídricos, na área disciplinar de Integração, vários gru-

pos de alunos de turmas de 2.º ano participaram na 13.ª Edição 

do Concurso Águas Livres. Sob o conceito geral de “Água é 

Património”, abordámos a temática da biodiversidade, nome-

adamente das espécies que povoam os rios que fazem parte 

do sistema de abastecimento de água da EPAL: Alviela, Tejo e 

Zêzere. A proposta de trabalho foi a construção de blogs, que 

teve uma adesão apreciável por parte dos alunos, e dos quais 

se destacaram: biodiversidadedoriozerere.blogspot.com; rioal-

viela.blog.com e aguaepatrimonio.freehostia.com
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Parabéns a…

A actividade “Parabéns a…” comemorou o aniversário 

de Einstein, evocando a sua vida e obra. Abrangeu de forma 

fi gurativa as etapas da sua vida e a sua personalidade como 

ícone internacional. A exposição realizada refl ecte a sua fama 

que excedeu a de qualquer outro cientista. Exemplos disso 

são os cartazes realizados e os cartoons alusivos ao cientista e 

que foram traduzidos do original, em inglês, pelos alunos. Na 

cultura popular “Einstein” é sinónimo de génio. 

Actividades experimentais

De entre as várias actividade experimentais desenvolvi-

das em “Física e Química em Acção” algumas inspiraram mais 

à criação do que outras, como se pode ver nas imagens que 

se seguem. 

Fez-se a extracção do DNA do morango, quimiolumines-

cência, electrólise da água, produção de oxigénio, desidratação 

da sacarose, pilhas electroquímicas, sublimação, etc.

O Canguru Matemático sem Fronteiras 2010
No dia 24 de Março realizou-se O 

Canguru Matemático sem Fronteiras 

2010. A Associação Canguru sem Fron-

teiras é uma associação de carácter inter-

nacional que promove a divulgação da 

matemática elementar por diferentes 

meios, em particular, pela organização de um concurso, a ter 

lugar no mesmo dia em todos os países participantes. Tam-

bém estimula e motiva um número signifi cativo de alunos para 

esta disciplina, sendo um complemento a outras actividades. 

Pelo 3.º ano consecutivo, os alunos da EPGE participaram 

no concurso. Nos anos anteriores, os nossos alunos situaram-se 

nos 50 primeiros lugares e este ano prepararam-se arduamente 

de forma a melhorar a sua representação.

Também têm estado a decorrer eliminatórias de campeo-

natos de jogos, tais como 24, Ouri e SuperTmatik que, posterior-

mente, culminarão em fi nais inter-pólos Gustave Eiff el.

Para que o espírito destas actividades esteja presente, 

durante todo este ano lectivo, as escolas foram decoradas 

com cartazes em que constaram frases de cientistas famosos 

e curiosidades. Realizou-se também a exposição, Selos e Mate-

mática, que levou os alunos a compreenderam a relação que 

existe entre a disciplina e outras áreas do saber, bem como a 

evolução da Matemática ao longo da História. 

Paulo Ernesto e Mónica Silva

Professores da EPGE
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Amadora, Rua Elias Garcia n.º 29. Toca-se à campainha. 

Entre atender o telefone e carregar no botão para abrir a porta 

o senhor Rui está muito atarefado. Quando chegamos perto 

do balcão da recepção ele sorri e diz – “Bom dia!”.

Assina-se o livro de ponto e inicia-se mais um dia de 

trabalho.

De manhã, quase não se ouvem os alunos na escola, a 

maioria está na sala de aula e só alguns vagueiam entre os 

corredores, o pátio e o bar. Sabem que não podem incomo-

dar quem está a trabalhar e têm esse cuidado!

À hora de almoço encontram-se muitos rostos conheci-

dos na Recepção da escola. Todos vão almoçar, mas primeiro 

têm de assinar!

Alguns dirigem-se ao bar da escola onde ecoam vozes 

de adolescentes prontos a carregar energias. É impossível fi car 

indiferente… Este ruído é típico de uma escola. Qualquer pes-

soa de olhos vendados, convidada a entrar no bar e questio-

nada sobre o local em que se encontra não teria qualquer 

dúvida em responder: “ – No refeitório de uma escola”. O baru-

lho dos talheres no prato, o movimento das pessoas a circu-

lar e dezenas de vozes a falar ao mesmo tempo. Na escola 

os sons são muito característicos. Guardamo-los na memória 

desde a nossa experiência na escola e reconhecemo-los com 

muita facilidade. São inconfundíveis.

Almoça-se com colegas, outras vezes sozinhos, mas sem-

pre, sempre, acompanhados de muita animação sonora e de 

vários rostos. Jovens alegres, tristes, simpáticos, zangados, ros-

tos que transbordam ternura, outros revolta. O leque é vasto, 

mas todos partilham a energia própria da idade e isso cria o 

ambiente particular que envolve a refeição.

Por volta das duas horas sente-se uma espécie de “silên-

cio” e verifi ca-se que há já muitas mesas vazias. Sabemos que 

são horas de voltar ao trabalho.

Atravessam-se os corredores, desta vez já muito povoados 

e coloridos. Os alunos aguardam a chegada dos professores 

à porta das salas de aula. Uns conversam, brincam animada-

mente, outros de uma forma mais áspera, há pares de namo-

rados que trocam um beijo outros olham-se com carinho…. 

Sente-se vida, agitação, barulho, energia, comunicação, adre-

nalina, confusão. A travessia do corredor mostra-nos todos os 

rostos dos alunos da escola. A diversidade é muita. A escola 

tem uma população muito abrangente no que respeita aos 

alunos que a frequentam.

Passamos na Recepção para formalizar o regresso ao tra-

balho. O senhor Rui apresenta o seu sorriso acompanhado 

de “Boa tarde!” Os rostos de alguns colegas dizem-nos que 

estão preparados para mais uma tarde de grande produtivi-

dade, o de outros, revela alguma resistência. Mas tem de ser. 

Mãos à obra. Cada um aos seus lugares. Organizam-se papéis, 

atendem-se telefonemas, recebem-se alunos/ formandos e a 

tarde passa a correr. 

Com a chegada do senhor Zé, sempre muito atencioso, 

tem-se o primeiro sinal de mudança. Os rostos mais jovens 

dão lugar a rostos com traços mais vincados.

Assiste-se agora à chegada de adultos, com uma idade 

diferente, cansados de um dia de trabalho mas cheios de von-

tade de aprender, de adquirirem os saberes que a vida não lhes 

permitiu numa idade mais tenra. Por volta das 19 horas a es-

cola é povoada por alunos de outra faixa etária. Outros rostos, 

outros sons, outras brincadeiras, vozes menos estridentes. 

As pessoas reúnem-se nos corredores ou à porta da escola 

e aproveitam para conviver. É engraçado perceber-se que os 

adultos já criaram o seu grupo de colegas, já se conhecem e 

fazem juntos este percurso nocturno. Partilham difi culdades, 

forças, sentimentos e vontades. 

Sente-se, muitas vezes, que não é fácil estar ali depois de 

um dia de trabalho. Mas estão e não vão desistir. A energia 

que os move é diferente da dos adolescentes. Querem mesmo 

aprender. Precisam de adquirir conhecimentos para aplicarem 

no seu dia-a-dia profi ssional. Exige esforço mas a força de von-

tade anima-os. Querem sentir que estão a evoluir. Acreditam 

que podem arranjar um emprego melhor e que estão a fazer 

o esforço necessário para serem recompensado mais tarde.

Conhecem outras pessoas, trocam e-mails, combinam jan-

tares, fazem trabalhos de grupo, enriquecem muito a sua vida/

rede social! Voltar à escola numa idade mais avançada repre-

senta muito mais do que só a aquisição de conhecimentos. 

A nossa escola acolhe os mais variados rostos entre as 

oito da manhã e as onze da noite. Cada um transporta con-

sigo experiências e muitas histórias! 

Alcinda Matos

Técnica da EPGE

Um dia na EP Gustave Eiffel
A escola acolhe os mais variados rostos entre as oito da manhã 
e as onze da noite
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Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 1983 – 

Lembro-me perfeitamente das aulas que dava. Por muito cui-

dado que tivesse, inevitavelmente, fi cava com as mãos cheias 

de pó de giz. Se não me acautelava, as calças e tudo em que 

tocava, mudava de cor. Nessa altura, nem sequer se falava em 

quadros cerâmicos, com canetas que já não largavam pó. Esta 

foi a fase seguinte e, fi nalmente, foi mais fácil concentrar-me 

apenas no que era importante, sem a preocupação de “carim-

bar” a roupa.

Com o avanço da tecnologia, o cativar dos alunos foi-se 

tornando mais exigente, chegando a um ponto em que não 

nos podemos limitar a expor a matéria utilizando um simples 

quadro. Passámos a tirar partido do vídeo projector e as aulas 

tornaram-se mais agradáveis e menos monótonas.

Com o passar dos tempos, novas tecnologias apare-

ceram. Os alunos, sempre na crista da onda em termos 

tecnológicos, vivem rodeados de dispositivos electróni-

cos que fazem parte integrante do seu dia-a-dia. A TV 

interactiva e a Internet banalizaram-se. Se a escola não 

acompanha a evolução, os alunos desmotivam-se e fi cam 

com a sensação que se limitam a ter aulas onde apenas 

se retratam acontecimentos do passado.

Escola Profi ssional Gustave Eiff el 2010 – Para contra-

riar esse movimento, a nossa escola deu um passo em frente 

e começou a equipar as suas salas com as últimas tecnolo-

gias. Tive a sorte de, num belo dia, chegar à sala onde nor-

malmente lecciono e verifi car que já estava equipada com um 

quadro interactivo. A primeira parte da aula correu como era 

Do quadro a giz ao quadro interactivo. 
As novas ferramentas do professor 
moderno
A EPGE dispõe de quadros interactivos em inúmeras salas, 
nas várias escolas/pólos e não há limite para as disciplinas 
que deles podem tirar partido: tanto serve a Arquitectura, 
como a Informática, a Física, a Matemática, a História, 
o Português ou a Educação Física
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habitual. Depois, assim que começou o intervalo, iniciei a lei-

tura dos manuais e instalei o software no portátil.

Na segunda parte da aula, fi z uma primeira tentativa de 

utilização do quadro interactivo. Foi fantástico! Como ainda 

havia confi gurações para fazer, quer ao nível de software, quer 

ao nível físico do quadro e projector, todos os alunos se empe-

nharam ao máximo para que tudo funcionasse. Aproveitei a 

oportunidade para falar em vários conceitos que relacionavam 

a matéria (a turma era do 3.º ano e a disciplina, Comunicação 

de Dados) com os mecanismos de transmissão de informa-

ção entre o Quadro, PC e Projector. Falámos dos processos de 

detecção que a electrónica do quadro utiliza para determinar 

onde estamos a “escrever”. 

A aula seguinte foi com uma turma do 1.º ano do curso. 

Só visto! Muitas vezes é necessário “nomear” voluntários (como 

lhes costumo dizer a brincar). Desta vez, não. Todos queriam 

experimentar. Todos queriam ir resolver os exercícios ao qua-

dro. Todos queriam “escrever com o dedo”.

Passada esta fase de euforia inicial, o ritmo das aulas abran-

dou, mas, efectivamente, elas fi caram mais interessantes. O 

quadro interactivo abre-nos todo um novo mundo de pos-

sibilidades. Conseguimos gravar no computador tudo o que 

escrevemos no quadro. A sua facilidade de utilização é tão 

grande que, mesmo tendo um “antigo” quadro cerâmico 

para canetas, nos entusiasmamos e encontramos novas 

formas de ensinar as diversas matérias. Já é possível abrir 

uma página da Internet e escrever sobre ela como se de 

uma fotografi a se tratasse. Podemos estar a ver um fi lme, 

parar num determinado momento e comentar, escre-

vendo no ecrã; e, depois, gravamos o resultado. O qua-

dro interactivo permite que qualquer assunto se torne 

mais simples de explicar. Não há limite para as discipli-

nas que dele podem tirar partido: tanto serve a Arquitec-

tura, como a Informática; aplica-se à Física, Matemática, 

História, Português e Educação Física. O único limite… é 

a imaginação do professor.

Tomemos como exemplo a Informática, em todas as suas 

subcategorias e formas. Podemos fazer um esquema eléctrico, 

copiá-lo para a página seguinte (sim, porque o quadro funciona 

como uma espécie de livro) e modifi cá-lo. Os cálculos mate-

máticos envolvidos podem ser efectuados de diversas formas, 

uma em cada página. Depois comparamo-los, bastando para 

isso “folhear o quadro”. Desenhamos formas geométricas na 

perfeição (estão já pré-defi nidas no software do quadro). Faze-

mos linhas rectas que são… efectivamente rectas! Preenche-

mos formas e usamos diversas cores. Seleccionamos partes 

de um texto, marcando-as com uma caneta amarela, tal como 

se faz no papel. Mostramos esquemas complicadíssimos que 

se podem ir construindo de uma aula para a outra (este era 

um dos maiores problemas, porque, por vezes, tínhamos de 

passar quase a primeira metade da aula a redesenhar o que 

tinha sido feito na aula anterior). E no fi m, gravamos tudo no 

PC, para mais tarde voltar a apresentar ou esclarecer alguma 

dúvida aos alunos.

Actualmente, a EPGE dispõe de quadros interactivos em 

inúmeras salas, nas várias escolas/pólos. 

Jorge Pires,

Coordenador do curso de Técnico de  Gestão

 de Equipamentos Informáticos
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Actualmente, a avaliação escolar constitui um tema cen-

tral, alvo de investigação por toda a Europa, existindo vários 

estudos indicadores de que a boa avaliação conduz à melho-

ria da escola. De acordo com Guerra (2007: 185), a avaliação 

“… é o processo pelo qual se delimita, se obtém e se fornece infor-

mações úteis, permitindo ajuizar sobre as decisões futuras e é um 

aviso sobre a efi cácia de uma intervenção ou de um plano que 

está a ser implementado.”

Também no panorama vigente sabemos que a Inspecção 

Geral da Educação vem a incentivar práticas de auto-avaliação 

da escola, no sentido de promover uma ética profi ssional mar-

cada pela responsabilidade e pelo fomento da participação 

social na vida escolar. Uma vez que a auto-refl exão e auto-crí-

tica da escola, contribuem para uma crescente responsabiliza-

ção da mesma, contribuindo para que a escola seja um espaço 

de transmissão de conhecimento e de competências que serve 

cada vez melhor a sua comunidade educativa.

“Pelo sonho é que vamos”, escreveu Sebastião da Gama, e, 

efectivamente, para aqueles que perseguem a qualidade, es-

cola ideal é a aspiração. Afonso (2008) refere que a avaliação 

é o “… exercício de comparação entre duas situações: a situação 

real que é objecto da avaliação, e uma situação virtual deduzida 

a partir de padrões de referência”, assentando a nossa referên-

cia no princípio da qualidade para todos.

Para que a avaliação cumpra o seu fi to é necessário desen-

volver, ao nível da cultura da escola, a vontade de mudar, a 

capacidade de implementar mudanças e de inovar, associa-

dos ainda à participação dos professores e de toda a comu-

nidade educativa na discussão de soluções, numa postura de 

visão partilhada da escola.

De acordo com a experiência já desenvolvida em 2008 

pelo Gabinete de Inovação Pedagógica (GIPE), ao implemen-

tar o projecto “Avaliar para a Qualidade” (ApQ), foi possível 

identifi car pontos fortes e fracos, bem como oportunidades 

e constrangimentos, oferecendo elementos para a constru-

ção ou aperfeiçoamento de planos de melhoria e desenvol-

vimento da escola em articulação com a administração edu-

cativa e com a comunidade em que se insere. Decorrente do 

Relatório Geral 2008, e dos subsequentes Relatórios por escola, 

foram traçados planos de melhoria, que vêm sendo implemen-

tados, dos quais podemos referir, por exemplo, o desenvolvi-

mento dos “campos de jogos”.

Nos cinco pontos que se seguem, apresenta-se a evolução 

do projecto ApQ, iniciando com a caracterização da (1) Inves-

tigação (de onde surgiu o Relatório Geral 2009) a (2) Carac-

terização geral dos respondentes, os (3) Resultados por 

dimensão, a (4) Análise sumária dos mesmos e, por fi m, as 

perspectivas de (5) Desenvolvimento do estudo.

1. Investigação
A investigação partiu da construção de um Modelo 

de Avaliação da instituição composto por cinco dimen-

sões: Física, Humana, Pedagógica, Laboral e Relação com 

o Exterior, que se entenderam ser os pilares nos quais 

assenta a “boa escola”. Uma elevada medida de satisfação 

com as várias subdimensões relacionase com a percepção de 

qualidade geral na escola.

A partir do modelo construíram-se seis questionários: 

Questionário geral, aplicado a toda a população: alunos, 

docentes, formandos, formadores, mediadores, adultos em 

processo, técnicos de RVC e funcionários; Questionário a 

ex-alunos, aplicado a alunos, adultos em processo e forman-

dos que tinham concluído a sua formação a partir de 2007; 

Questionário a encarregados de educação, aplicado a 500 

encarregados de educação seleccionados aleatoriamente entre 

aqueles cujos educandos se encontram a frequentar a EPGE; 

Questionário a entidades empregadoras, aplicado a empre-

sas que no último ano receberam em estágio alunos da EPGE; 

Questionário pedagógico a alunos, formandos, adultos em 

Processo e Questionário pedagógico a docentes, formado-

res, técnicos de RVC e mediadores dos cursos de Educação e 

Formação de Adultos.

Os questionários foram aplicados aos respectivos respon-

dentes entre 18 de Maio e 5 de Junho de 2009. Para executar o 

Avaliar para a Qualidade
A escola decide avaliar-se para aumentar o seu auto-conhecimento, 
identifi cando pontos fortes e fracos, bem como oportunidades 
e constrangimentos. Este processo permite a refl exão sobre 
si própria contribuindo para que sirva cada vez melhor a sua 
comunidade educativa
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Relatório Geral, foram analisadas as respostas a todas as dimen-

sões, incluindo a opinião de toda a Comunidade Escolar, alunos, 

docentes, funcionários, ex-alunos, adultos que terminaram o 

processo RVC, encarregados de educação e entidades empre-

gadoras de todo o universo da Cooptécnica Gustave Eiff el. 

As instituições inquiridas, e cujos resultados totais se podem 

encontrar neste primeiro relatório, foram as Escolas Profi ssionais 

Gustave Eiff el da Amadora (I e II), Arruda dos Vinhos, Entronca-

mento (I e II), Lumiar, Queluz, Venda Nova, o Centro de Novas 

Oportunidades (Amadora e Entroncamento) e o Centro de 

Qualifi cação de Activos (Amadora e Entroncamento).

Não foram analisadas, desta forma global, as respostas 

aos Questionários Pedagógicos de alunos e docentes, reali-

zados em igual período, uma vez que se trata de uma espe-

cifi cação da Dimensão Pedagógica que será examinada 

particularmente.

2. Caracterização geral dos respondentes
Responderam ao questionário geral 1659 indivíduos, com 

98,5% de respostas válidas. A maior percentagem de respon-

dentes encontra-se na escola da Venda Nova, que é também 

a sede da Cooptécnica Gustave Eiff el, e agrega os serviços 

centrais, o que se traduz num maior número de funcioná-

rios, além de ser a escola com maior capacidade, 732 alunos, 

de acordo com o livro comemorativo dos 20 Anos. Relativa-

mente ao tempo na instituição a maioria dos responden-

tes frequentam a Cooptécnica há um ano, situando-se os 

restantes, sobretudo num período entre um e três anos de 

frequência.

No que respeita a ex-alunos foram seleccionados, aleato-

riamente, 184 indivíduos, contudo, apenas 14% dos inquéritos 

foram devolvidos com resposta. A maioria dos respondentes 

tem menos de 25 anos de idade e cerca de 50% concluiu o 

curso há um ano. Na questão relativa à actual Situação Pro-

fi ssional dos ex-alunos constata-se que a maioria se encontra 

empregada, dos quais 50% refere ter iniciado funções pro-

fi ssionais após terminar o curso, aguardando menos de três 

meses após a sua conclusão. Verifi cou-se ainda que 65% tra-

balham, ou trabalharam, numa área relacionada com o curso 

realizado na EPGE, e que 34,8% dos inquiridos ingressou na 

universidade.

Dos 200 questionários enviados a empresas, 96 foram 

devolvidos com resposta. Metade das empresas responden-

tes referem ter contado com um ou dois estagiários, e 10% 

das empresas já recebeu mais de seis estagiários. Na altura do 

inquérito 12% das empresas tinham técnicos formados pela 

EPGE a desempenhar funções na empresa.

Foram enviados 1463 inquéritos para os encarregados 

de educação com um retorno de 364 inquéritos respondi-

dos, representando aproximadamente 25% do total. Os edu-

candos relativos encontram-se predominantemente a frequen-

tar o 1º ano de escolaridade. Os encarregados de educação 

dos alunos do curso de Técnico de Gestão de Equipamentos 

Informáticos (TGEI) foram os que mais responderam.

3. Resultados por dimensão

a) Dimensão Física
Após a análise das subdimensões Espaço Envolvente, Salas 

de Apoio e Salas de Trabalho que compõem a Dimensão Física 

é possível perceber que é positivamente avaliada, reunindo o 

Local de Trabalho maior nível de Satisfação, enquanto as Ins-

talações Sanitárias agrupam mais respostas de Insatisfação. 

Verifi cou-se que 61% das respostas são de Satisfação.

b) Dimensão Humana
Decorrente da análise das subdimensões Serviços, Hie-

rarquia e Relações Interpessoais que compõem a Dimensão 

Humana é possível perceber que esta é positivamente avaliada, 

sendo as Relações Interpessoais aquelas com maior nível de 

Satisfação. No geral desta dimensão, aproximadamente 68% 

das respostas são de Satisfação.

c) Dimensão Laboral
Com base na análise das subdimensões Horário e Organi-

zação de Tarefas que compõem a Dimensão Laboral, é possí-

vel perceber que esta é positivamente avaliada, verifi cando-se 
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que aproximadamente 89% das respostas se encontram entre 

Ligeiramente Satisfeito e Muito Satisfeito.

d) Dimensão Relação com o Exterior
Analisando as seis subdimensões, a Oferta Educativa, a 

Visão Externa, a Promoção do Envolvimento Parental, a Quali-

dade dos Técnicos Formados, a Divulgação e a Matrícula/Ins-

crição, verifi ca-se que 73,4% das respostas se encontram na 

área de satisfação e que o grau de satisfação é sempre supe-

rior a 61% em todas as subdimensões.

4. Análise
Neste primeiro relatório verifi cou-se, sobretudo, que os res-

pondentes estão predominantemente Satisfeitos com a EPGE, 

nos domínios avaliados, uma vez que as respostas se situam 

principalmente na área da satisfação, entre Ligeiramente Satis-

feito e Muito Satisfeito.

A Dimensão Física foi de uma forma geral positivamente 

avaliada, onde o Local de Trabalho teve a avaliação mais posi-

tiva, e as Instalações Sanitárias obtiveram mais respostas de 

insatisfação.

Também a Dimensão Humana obteve uma avaliação 

positiva, especialmente ao nível das Relações Interpessoais. 

Os Serviços representam a área com menor grau de satisfa-

ção, sobretudo o serviço de Bar.

A Dimensão Laboral foi avaliada de forma muito posi-

tiva, com a quase totalidade das respostas entre Ligeiramente 

Satisfeito e Muito Satisfeito. 

Na Dimensão Pedagógica, verifi cou-se que prevale-

cem as respostas de Satisfeito e de Muito Satisfeito, princi-

palmente na avaliação feita pelos ex-alunos e pelas entida-

des empregadoras.

Na análise da Dimensão de Relação com o Exterior 

encontrou-se sobretudo uma avaliação positiva, mas com 

alguns pontos a serem melhorados, como a Divulgação e o 

Processo de Inscrição, contudo as respostas situam-se predo-

minantemente na área de satisfação.

Importa notar que determinados pontos desta avaliação 

geral obtiveram graus de satisfação muito elevados, nomeada-

mente, na Dimensão Humana, o Serviço de Recepção, a Che-

fi a Directa e as Relações Interpessoais; na Dimensão Relação 

com o Exterior a Qualidade dos Técnicos Formados e a Oferta 

Formativa; e a Dimensão Laboral no seu todo. 

5. Desenvolvimento do estudo
Após este Relatório Geral serão emitidos relatórios por Es-

cola/Centro com vista a uma análise mais pormenorizada do 

grau de satisfação sentido em cada organização. Nesses rela-

tórios serão tidas em conta apenas as respostas dos actores 

que lá desenvolvem o seu processo formativo e laboral. Será 

dada especial atenção à análise dos Questionários Pedagógi-

cos, onde é possível ter uma medida mais clara do grau de 

satisfação dos Alunos e Docentes com as salas, os materiais, o 

desempenho, a avaliação, entre outros aspectos.

Com este primeiro relatório pretende-se ilustrar a per-

cepção geral dos inquiridos neste processo de avaliação, no 

entanto, para que possam ser elaborados planos de melho-

ria devidamente ajustados a cada realidade é de suma impor-

tância uma elaboração e análise cuidada dos dados obtidos, 

por escola e por centro. Apenas dessa forma é possível distin-

guir os pontos onde, para atingir maior qualidade, é necessá-

rio operar mudanças.

Este relatório cumpre ainda o propósito de chamar a aten-

ção para alguns pontos que se revelaram, no geral, menos 

satisfatórios, de forma a analisar com mais exactidão a avalia-

ção pela comunidade de cada escola/centro, no sentido de 

encontrar boas práticas que, eventualmente, tenham permi-

tido a algumas escolas/centros, obter avaliações mais positi-

vas do que outros.

O GIPE acredita que apenas a partir da análise da rea-

lidade se podem traçar planos de mudança ajustada e 

conducente a um processo de desenvolvimento pessoal 

e social de maior qualidade por parte de todos os inter-

venientes na comunidade educativa.

O relatório pode ser consultado na íntegra em http://www.

gustaveeiff el.pt/Downloads/Avaliacao/RelGeral2009.pdf

Referências:

Afonso, N.(2008). Elementos de política da Educação. Lisboa, FCPCE. (do-
cumento policopiado) Guerra, I. (2007). Fundamentos e Processos de Uma 
Sociologia de Acção – O Planeamento em Ciências Sociais. S. João do Estoril: 
Princípia editora, Lda. 

Raquel Carvalho e Rute Machado

Técnicas do GIPE
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A ecologia e a defesa do ambiente são, hoje em dia, temá-

ticas que mobilizam o interesse dos jovens e que exigem uma 

participação cívica cada vez mais atenta e empenhada, com 

vista a melhorar a qualidade de vida e tornar o planeta mais 

saudável. A educação ambiental é fundamental para os nos-

sos estudantes, já que permite:

Promover a compreensão clara e o envolvimento nos • 

processos de interdependência económica, social, polí-

tica e ecológica, nos meios rural e urbano;

Dar a todas as pessoas as oportunidades para a aquisição • 

de conhecimentos, valores, atitudes, empenhamento e 

competências necessárias à conservação e melhoria do 

ambiente;

Criar novos padrões de comportamento individual, • 
colectivo e social, em relação ao ambiente.

Foram precisamente estes os princípios que conduziram 

toda a preparação e implementação do projecto Comenius “SOS 

EARTH” focalizados em duas temáticas de trabalho: Efi ciência 

Energética – ano 1 (2008-2009) e Aquecimento Global do 

Planeta – ano 2 (2009-2010).

Este projecto assentou numa parceria entre quatro escolas 

de 4 países: Roménia (país coordenador), Finlândia, Inglaterra 

e Portugal. Foram produzidos ao longo do projecto diversos 

produtos pedagógicos e culturais à volta das temáticas referi-

das, nomeadamente um site, produtos multimédia, exposições 

científi cas, eventos e iniciativas ambientais que ocorreram em 

cada uma das escolas participantes. 

O projecto culminou com a Semana de Intercâmbio na 

nossa escola que decorreu de 12 a 16 de Abril de 2010, nos dois 

pólos do Entroncamento. O Programa de Actividades incluiu 

iniciativas tais como: mostra de música, dança e gastronomia 

tradicional portuguesa; mostra de produtos regionais; ateliês 

de “consumo sustentável”, “reciclagem criativa”, “calçada portu-

Comenius SOS Earth – Ecologia 
em Itinerância
Excelente oportunidade de praticar a cidadania global, 
de compreender a cidadania europeia, a circulação criativa 
de ideias, culturas e projectos
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guesa”; visitas de estudo na região: Castelo de Almourol e Rio 

Tejo, Carsoscópio, Museu Nacional Ferroviário, roteiro turístico 

na cidade do Entroncamento, Barragem de Castelo de Bode 

e Equuspolis. Foram, ainda, promovidos debates entre os alu-

nos dos 4 países parceiros sobre o tema “Aquecimento Global 

do Planeta” para além dos momentos de convívio e partilha 

informal entre todos os intervenientes.

A Semana de Trabalho encerrou de uma forma muito cria-

tiva e motivadora, com a apresentação de um espectáculo de 

Luz Negra intitulado Global Sim / Global Não sobre as temá-

ticas da Cidadania Global e do Aquecimento Global do 

Planeta, em que estiveram envolvidos 53 alunos e que cons-

tituiu um momento de refl exão sobre os temas do projecto 

– uma refl exão transformada em arte e emoção que sensibi-

lizou todos os espectadores que encheram o Centro Cultural 

do Entroncamento. 

O projecto SOS Earth, foi uma excelente oportunidade de 

praticar a cidadania global, de encontrar novos amigos, de 

compreender o que signifi ca, a cidadania europeia, a circulação 

criativa de ideias, culturas e projectos. Todos fi caram a ganhar… 

e, queremos acreditar, que o Planeta também! 

Maria de Fátima Roldão

Professora da EPGE
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A originalidade da Calçada Portuguesa confere-lhe um 

estatuto muito particular no domínio dos pavimentos. Pode ser 

defi nida como “ um pavimento empedrado, cujos componentes 

são de pedra natural, com base em calcários, assentes e dispostos 

no solo de forma mais ou menos homogénea”. Cada calçada é 

única, não só porque são diversos os motivos utilizados (moti-

vos geométricos, motivos fi gurativos, motivos alusivos a acti-

vidades ou especifi cidades locais ou regionais), mas também 

porque o seu efeito fi nal depende da qualidade da produção 

e da mestria do artífi ce encarregado de efectuar o assenta-

mento. Para além da sua funcionalidade, os diversos padrões 

decorativos conseguidos com base no contraste cromático 

das pedras resultam em obras de signifi cativo valor estético, 

espalhadas por todos os continentes. A Calçada Portuguesa, 

digna herdeira de uma forma de arte decorativa originá-

ria sobretudo da época greco-romana, é amplamente uti-

lizada no calcetamento de zonas pedonais, ruas, praças e 

outros espaços públicos ou privados. 

Com o objectivo de dar a conhecer esta arte, decorreu 

no dia 13 de Abril, no pólo 2 da EPGE do Entroncamento, 

uma Acção de Formação sobre pavimentos em Calçada Por-

tuguesa, numa parceria com a empresa Brigipedra, de Alca-

nede que cedeu um calceteiro e o material necessário para a 

realização deste evento. 

Esta actividade desenvolvida com os alunos do Curso de 

Técnico de Construção Civil contou com a participação de 

alunos e professores provenientes de Inglaterra, Finlândia e 

Roménia envolvidos no projecto Comenius SOS Earth que se 

encontravam durante aquela semana no Entroncamento, num 

intercâmbio com a EPGE. Foi possível a todos os participantes 

contactar com os materiais, ferramentas e técnicas de execu-

ção no decorrer de um calcetamento representativo do logó-

tipo da Escola Profi ssional Gustave Eiff el. 

Ana Correia

Coordenadora do curso de Construção Civil

Workshop sobre Calçada Portuguesa
Actividade desenvolvida pelos alunos do curso de Técnico 
de Construção Civil que executaram o logótipo da Escola 
com a participação dos parceiros do Projecto Comenius SOS Earth
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Seguindo o lema “ A vida é tua, descobre o teu caminho” 

e consciente do importante papel que a orientação vocacio-

nal desempenha na escolha do caminho profi ssional e conse-

quente sucesso na vida activa dos jovens, a EPGE participou, 

como entidade parceira e a convite da Agência Nacional para 

a Qualifi cação (ANQ), na FUTURÁLIA 2010, que decorreu de 10 a 

13 de Março, na FIL, em Lisboa.

No bairro Trabalhar Com Máquinas, o Técnico de Constru-

ção Civil foi uma das profi ssões que apresentámos aos jovens 

participantes.

Foi com grande entusiasmo que os nossos alunos e for-

madores, da área técnica, mostraram ao público, em contexto 

de laboratório, um conjunto de actividades em que simula-

ram alguns actos e competências que os formandos denota-

rão após a sua formação, proporcionando a experiências nas 

diferentes variantes desta área profi ssional, destacando-se as 

seguintes: ensaios de materiais de construção; simulação 

da organização de um estaleiro; desenho tridimensional 

assistido por computador; introdução à maquetagem; fer-

ramentas informáticas aplicadas à gestão de obra. 

A partilha de conhecimentos entre os alunos do 

Curso de Técnico de Construção Civil dos pólos/esco-

las do Lumiar e Entroncamento assim como o con-

tacto com outras metodologias e trabalhos desen-

volvidos pelas escolas convidadas foi um dos pontos 

altos deste evento, reforçando o orgulho que os nos-

sos alunos evidenciaram, não só pela área da sua 

formação, como ainda pela nossa escola.

Foi bom sentir a equipa de formadores, coordenadores, 

alunos e funcionários a “vestir a nossa camisola”. Um muito 

obrigada à EPGE por proporcionar tais eventos, por formar tais 

pessoas e por possuir tais equipas de trabalho. 

 Ana Correia

Coordenadora do curso de Construção Civil

Participação na FUTURÁLIA
Alunos e formadores do curso de Técnico de Construção Civil 
apresentaram actividades em contexto de laboratório
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O Centro de Recursos Ferreira Cardoso* é um espaço ao 

serviço de toda a comunidade escolar, com livre acesso a livros, 

jornais, revistas, computadores e internet e que se articula com 

todos os locais e serviços da escola.

São várias as tarefas do Centro de Recursos (CR), algu-

mas com um carácter mais administrativo e funcional, outras 

relacionadas com o funcionamento da escola, de uma forma 

mais institucional, tais como: angariação de estágios para os 

alunos, formalização de protocolos de colaboração com as 

empresas, divulgação da oferta formativa da EPGE (junto de 

escolas, empresas e em feiras de emprego e formação pro-

fi ssional), gestão dos apoios económicos aos alunos, entre 

outras.

Paralelamente a estas actividades, o CR desenvolve, anu-

almente, um Plano de Actividades, com o intuito de envol-

ver os alunos, e toda a comunidade escolar, em actividades 

de carácter lúdico e social, incutindo-lhes valores e princípios 

básicos para uma vida em comunidade.

No entanto, destaca-se o contacto diário com os alunos, 

que ao longo do dia procuram nas técnicas do CR, um ponto 

de apoio para resolver questões que vão desde comprar uma 

folha de teste até ao pedido de ajuda para marcar uma con-

sulta ou simplesmente para conversar.

Cabe também ao CR dinamizar a escola com actividades, 

lúdicas, sociais e educativas, contando para isso com a colabo-

ração dos Orientadores Educativos de Turma, dos Coordenado-

res de Curso e Professores de modo a ir ao encontro do gosto 

dos alunos, incentivando-os a uma participação activa.

Desde o início do ano lectivo foram várias as acções que 

decorreram no pólo/escola da Venda Nova e todas elas têm 

merecido a nossa atenção e empenho. Foram utilizados os 

espaços livres da escola para promover exposições, individu-

ais e colectivas, de trabalhos efectuados por professores e alu-

nos, alguns deles realizados no âmbito do plano curricular. 

Pretende-se com esta iniciativa dar a conhecer o “outro lado”, 

daqueles que trabalham na EPGE. Neste contexto foram reali-

zadas duas exposições: uma com obras da autoria de Andreia 

Dias, professora de Expressão Plástica, e outra de fotografi a, 

com trabalhos do professor André Canhão, coordenador do 

curso de Acção Educativa.

E porque a escola “é dos alunos” e “para os alunos”, foi 

lançado um concurso de Grafi ttis, com o tema “ Multicultura-

lidade,” para que todos possam exprimir emoções e atitudes. 

Aos projectos seleccionados, foi cedido um espaço nos cor-

redores e paredes exteriores da escola. Este trabalho está a 

decorrer ao longo do ano lectivo. 

Inserida na vertente social, e para alertar para o grave pro-

blema que é a obesidade, comemorámos o dia Mundial da Ali-

mentação com a colaboração da professora de Educação Física, 

Catarina Santos, distribuindo maçãs pelos alunos, como forma 

Centro de Recursos Ferreira Cardoso
Promover actividades diferenciadas, encaminhar e orientar 
o percurso escolar e o crescimento pessoal dos alunos 
são alguns dos propósitos do Centro de Recursos
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de sensibilizar para a importância de uma alimentação saudá-

vel e da prática do exercício físico. E porque as causas sociais 

são uma preocupação de todos nós, aproveitámos também 

este dia para criar um Banco Alimentar que funciona mensal-

mente. Para celebrar o Natal e fomentar o sentido estético, a 

criatividade e originalidade, foi lançado o desafi o a alunos e 

professores de cada um dos cursos, para a execução de Árvo-

res de Natal, que depois estiveram em exposição e foram ava-

liadas por um júri constituído para o efeito. Os prémios foram 

entregues na Festa de Natal.

Sem esquecer a vertente lúdica, o CR esforça-se por pro-

mover hábitos de leitura. Assim e em parceria com a editora 

Caminho, realizámos uma Feira do Livro que despertou a curio-

sidade e o interesse de muitos dos alunos, que paravam para 

folhear e ler os resumos da contracapa.

O balanço foi positivo, pelo que vamos apostar numa 

segunda edição, ainda este ano lectivo.

Sendo a escola uma fonte de acontecimentos e mais uma 

vez como forma de incentivar à leitura, à escrita e à criativi-

dade, foi criado um jornal de parede, mensal, que teve no mês 

de Abril a sua 3ª edição. O “In.forma, o mundo num pedaço de 

parede”, tem na sua redacção professores e alunos responsá-

veis pelos artigos publicados. Existe uma equipa de traba-

lho fi xa, à responsabilidade da qual está a dinamização do 

jornal e que está receptiva a todos aqueles que nele quei-

ram colaborar.

Conseguimos, fi nalmente, reunir as condições necessárias 

para a criação de vários projectos há muito desejados por toda 

a comunidade escolar. É o caso do Grupo de Teatro, que já 

iniciou os ensaios, estando a sua orientação a cargo da Pro-

fessora Ana Prata e do Atelier de Artes Decorativas, sob a res-

ponsabilidade da Professora Mafalda Pé-Curto. Desejamos que 

o CR, seja cada vez mais um local onde os alunos encontram 

respostas às suas dúvidas e necessidades Encaminhamos e 

orientamos o seu percurso escolar e o crescimento pessoal 

contribuindo para a formação de adultos responsáveis e inte-

grados na vida activa. 

Sílvia Areias

Responsável do Centro de Recursos

* Joaquim Luís Ferreira Cardoso nasceu em Lisboa, em 1926, ten-
do concluído o curso de Engenharia Civil na Faculdade de Enge-
nharia da Universidade do Porto em 1955. Foi um dos mentores 
do conceito e do projecto da Escola Gustave Eiff el, na qual foi 
membro do Conselho Consultivo.
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Projecto seleccionado para 
a IV Mostra Nacional de Ciência

O Projecto Optimização do Espaço apresentado no 18.º 

Concurso Jovens Cientistas e Investigadores 2010, foi selec-

cionado para participar na IV Mostra Nacional de Ciência, nos 

dias 27, 28 e 29 de Maio, no Museu da Electricidade, em Lis-

boa, onde recebeu uma Menção Honrosa.

Esta fi nal incluiu uma Exposição dos 101 projectos selec-

cionados e foi visitada por muitas escolas e pelo público em 

geral.

O autor deste projecto foi o aluno Gonçalo Ribeiro, da 

turma 265, do 1.º ano do Curso Técnico de Gestão, do pólo 

da Amadora, no âmbito da disciplina de Matemática.

Menção Honrosa no Concurso 
Águas Livres

No âmbito da consciencialização da boa gestão dos recur-

sos hídricos, na área disciplinar de Integração, vários grupos de 

aluno participaram na 13.ª edição do Concurso Águas Livres. 

Sob o conceito geral da Água é Património, foi pro-

posto abordar a temática da biodiversidade, nomeadamente 

das espécies que povoam os rios Alviela, Tejo e Zêzere que 

fazem parte do sistema de abastecimento de água da EPAL. 

A construção de blogs foi a proposta de trabalho lançada aos 

jovens e que teve uma adesão apreciável.

As alunas Carla Augusto e Leila Cufos, do curso de 

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informá-

ticos, do pólo da Amadora ganharam uma Menção Hon-

rosa neste concurso com o blog rioalviela.blog.com.

Campeonato Regional 
das Actividades Rítmicas

Realizou-se no dia 8 de Maio, no Bombarral, o Campeo-

nato Regional das Actividades Rítmicas Expressivas, do Des-

porto Escolar.

Na sequência das anteriores etapas, em que a EPGE esteve 

presente tendo-se sempre classifi cado em 1.º lugar, os alu-

Atribuição de Prémios
Parabéns aos professores e alunos envolvidos em todas 
as participações
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nos sagraram-se Campeões Regionais, pelo que repre-

sentaram a escola e a Direcção Regional de Educação de Lis-

boa e Vale do Tejo no Campeonato Nacional, em Aveiro, nos 

dias 28, 29 e 30 de Maio.

Neste Campeonato Nacional, os alunos receberam os pré-

mios Revelação Desportiva Regional das Actividades Rít-

micas Expressivas e Revelação Nacional das Actividades 

Rítmicas Expressivas.

Estes alunos frequentam os cursos de Técnico de Apoio 

à Infância, Técnico de Multimédia, Técnico de Gestão de Equi-

pamentos Informáticos e Animador Sociocultural, no pólo da 

Venda Nova. 

A professora de Educação Física, Catarina Santos, coorde-

nou o grupo e a professora de Expressão Plástica, Mafalda Pé 

Curto, executou os fatos para uma das coreografi as.

2.º Lugar no Festival Nacional 
de Robótica 

Realizou-se de 24 a 28 de Março, a 10.ª edição do Festi-

val Nacional de Robótica. Professores e alunos de vários cur-

sos participaram nas competições de Busca e Salvamento 

e Dança Júnior, tendo obtido o 2.º lugar na modalidade de 

Dança Júnior. O professor Eduardo Pinto foi o coordenador 

desta participação.

CNO Gustave Eiffel foi premiado 
no concurso Inventa-te no Futuro

O CNO Gustave Eiff el da Amadora obteve o segundo pré-

mio no concurso Inventa-te no Futuro promovido pela Câmara 

Municipal da Amadora, durante a 3.ª Expo de Emprego e For-

mação da Amadora. 

O trabalho apresentado a concurso foi coordenado pelas 

Profi ssionais de RVC de Secundário, Anícia Trindade e Cátia 

Nascimento, que orientaram toda a tarefa desenvolvida pelos 

adultos dos grupos 31SD1, 31SD2 e 31SD3. O projecto apre-

sentado constitui-se pela apresentação dos projectos de 

criação do próprio negócio com recurso à Web 2.0. Desta 

forma deu-se a conhecer o trabalho desenvolvido pelo CNO 

como impulsionador da criatividade, originalidade, cidadania e 

capacidade de empreendedorismo dos adultos que frequen-

tam o processo de RVCC. 
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Toda a gente fala de crise. A Grécia está em crise. A Espa-

nha está em crise. Portugal está em crise. A Europa está em 

crise. O euro, como moeda e espaço económico, está em crise. 

O mundo não está muito melhor. É claro que, como sempre 

acontece (lá diz o ditado popular que “casa onde não há pão, 

todos ralham e ninguém tem razão”), toda a gente despacha 

as culpas para os outros. Os políticos americanos acham que 

a Europa é que se está a portar mal, os políticos europeus 

acham que a América é que criou a primeira instabilidade que 

agora repercute do lado de cá do Atlântico. Entre nós, neste 

canteiro à beira mar plantado, a atitude geral também é essa: 

as pessoas falam como se a responsabilidade da crise fosse 

dessa entidade metafísica chamada Estado. Ou, mais concre-

tamente, do governo do momento. É a tendência fácil para 

achar sempre que “os políticos é que têm a culpa”. O governo, 

por sua vez, fala como se a responsabilidade fosse das pessoas 

comuns: parece que vivemos acima das nossas possibilidades, 

gastamos o que não temos, endividamo-nos e não poupa-

mos. Se calhar uma e outra coisa são verdadeiras, em maior 

ou menor grau, de forma mais ou menos geral.

Em boa verdade, só podemos sair disto e fazer melhor 

se assumirmos que a crise resulta de opções erradas 

que têm sido tomadas por todos, até de valores erra-

dos acerca do que é importante nas nossas vidas. Volto 

a uma antiga forma de colocar a questão: estamos num 

tempo em que o “ter” parece mais valioso do que o “ser”. 

É o consumismo: não consumimos para satisfazer as nossas 

necessidades; temos apenas necessidade de consumir e exi-

bir o nosso consumo. Mesmo gente que não pode ter tudo 

aquilo de que verdadeiramente necessita, gasta o que tem e 

o que não tem a adquirir coisas que só servem para exibir a 

posse, o consumo. E as atitudes dos outros estimulam-nos a 

agir assim. Desse modo, ferimos o que há de mais essencial 

na nossa humanidade, invertendo os valores: esse é um fac-

tor não despiciendo na mecânica desta crise e na química de 

um desencanto que não é de hoje.

Tudo isto parece muito vago e nada relacionado com a 

vida concreta das pessoas concretas. Mas essa impressão está 

errada. Tudo isto implica directamente com o que fazemos 

ou deixamos de fazer diariamente, em família, no trabalho ou 

na escola, nos tempos de diversão, até nos nossos tempos só 

para nós. Exemplifi quemos. Entro numa casa onde há uma 

criança pequena e vejo uma sala completamente apinhada 

de dúzias de brinquedos, ocupando literalmente toda aquela 

pequena paisagem. Noto, nesse cenário, duas coisas. Primeira, 

que aquela criança está a ser habituada desde muito pequena a 

pensar que é o centro do mundo, já que se lhe permite aquela 

ocupação do espaço, coisa que não é permitida a mais nin-

guém naquela casa. Segunda coisa que noto: a aquisição de 

brinquedos para aquela criança apenas representa um cená-

rio de consumismo, já que é notoriamente superior à capaci-

dade daquele pequeno ser para explorar o seu mundo, para 

gozar e aprender com as suas ferramentas que são os brin-

quedos. O brinquedo já não é tanto para aprender e gozar, 

como para mostrar que se pode comprar aquela parafernália 

de plásticos e borrachas pintadas que vão morrer sem deixa-

rem marca assinalável no desenvolvimento daquela criança. É 

destes pequenos sinais, multiplicados por muitos, por serem 

muitos os que assim organizam as coisas, que se faz a inver-

são dos valores e a difi culdade que parecemos ter para com-

preender o mundo. 

Não vou alongar-me nesta linha, com os inúmeros exem-

plos que poderia dar, por mera observação directa, de quan-

tos pequenos gestos errados podem contribuir para uma 

atitude geradora de desconforto futuro. Poderia falar, como 

outras vezes, de qualidade e de exigência no desempenho 

profi ssional. Poderia falar da seriedade que devemos colo-

car na nossa preparação escolar e formativa, não desperdi-

çando nem os recursos que o país e a nossa família colocam 

à nossa disposição, nem o nosso precioso tempo, tentando 

aprender a fazermos sempre bem e sempre à primeira. Mas 

não vou repetir o que, nesse ponto, já escrevi outras vezes. 

A crise e nós 
“se fi zermos as escolhas erradas, bem poderemos 
dizer que “a crise somos nós”

Porfírio Silva
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Vou apenas dar mais um exemplo, desta vez acerca de um 

comportamento muito pessoal face a uma actividade indivi-

dual. Poderá talvez chocar, o exemplo, por parecer mesqui-

nho. Espero, contudo, que ele possa alertar para a impor-

tância das coisas que parecem pequenas. Então, caro leitor 

ou leitora, pense: quando está a ler um texto, um artigo ou 

um livro, e encontra uma palavra que não conhece, ou de 

que não sabe exactamente o signifi cado, o que faz? Passa 

ao lado, comodamente, esperando que o “sentido geral” seja 

sufi ciente, atirando esse desconhecimento para as arcas das 

memórias olvidadas? Ou aproveita para ir consultar um dicio-

nário e esclarecer precisamente o(s) signifi cado(s) dessa pala-

vra? Se perde essa oportunidade de aprender mais alguma 

coisa, em vez de se esforçar por ler bem (captando todo o 

horizonte de sentido que o autor investiu), está a ter uma 

pequena atitude que exemplifi ca bem como, numa miríade 

de gestos que parecem leves e sem consequências, pode-

mos estar distraídos ou, pelo contrário, atentos à oportuni-

dade de melhorar. É que, muitos pequenos gestos, agre-

gados, acumulados, fazem a diferença entre o “fazer 

mais ou menos” e o “fazer excelentemente”. E, em mui-

tos casos, nem custa assim tanto.

E aí, se fi zermos as escolhas erradas, bem poderemos dizer 

que “a crise somos nós”. 

Centro de Qualifi cação 
de Activos Gustave EIFFEL

Rua Elias Garcia, 31/31 Venda Nova 2700-312 Amadora | Telef:  214 996 440 ou 913 864 136

Rua D. Afonso de Henriques – Campus Escolar | 2330- 519 Entroncamento | Telef: 249 717 055

FORMAÇÃO TÉCNICOS ITED
Formação obrigatória para Certifi cação/Renovação pela ANACOM

▶ Habilitante Instalador
▶ Actualização Instalador
▶ Actualização Projectista

FORMAÇÃO ENGENHEIROS e ENGENHEIROS TÉCNICOS ITED
Formação obrigatória pela OE e/ou ANET para o exercício da actividade

▶ Habilitante Projectista Instalador *
▶ Actualização Projectista Instalador*

*a iniciar em breve

   Formações homologadas pela ANACOM
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Publicações comemorativas dos 20 anosPublicações comemorativas dos 20 anosPublicações comemorativas dos 20 anos

Disciplina em 
Contexto Escolar: 

Factores de Risco e Factores 
Protectores

Este livro fala-nos sobre os jovens e os seus comporta-
mentos na escola. Aborda vários contextos, como a família, 
os amigos, a escola, a sociedade, e as relações que neles se 
estabelecem. Pretende dar pistas para a compreensão dos 
comportamentos em meio escolar e ideias para actuar de 
forma a prevenir a indisciplina.

Uma Escola Positiva
Uma Escola Positiva

Escolas Profissionais Gustave Eiffel
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www.gustaveeiffel.pt

AMADORA – VENDA NOVA(Sede) Rua Elias Garcia, 292700-312 AmadoraTel. 214 996 440 | Fax. 214 996 449

AMADORA – VENTEIRARua Luís de Camões, 4-62700-535 AmadoraTel. 214 987 950 | Fax. 214 987 970

QUELUZ
Rua César de Oliveira, 152745-091 Queluz
Tel. 214 362 521 | Fax. 214 364 557

ENTRONCAMENTO IRua Mouzinho de Albuquerque, 82330-183 EntroncamentoTel. 249 718 246 | Fax. 249 719 862

ENTRONCAMENTO IIRua D. Afonso Henriques – Campus Escolar2330-519 EntroncamentoTel. 249 717 055 | Fax. 249 719 862

LISBOA – LUMIARAlameda das Linhas de Torres, 1901750-142 Lisboa
Tel. 210 100 328 | Fax. 210 936 406

ARRUDA DOS VINHOSPavilhão Multiusos | Vale Quente2630-233 Arruda dos VinhosTel. 263 978 900 | Fax. 263 978 903

Disciplina em Contexto Escolar:Factores de Risco e Factores Protectores

Disciplina em Contexto Escolar:Factores de Risco e Factores Protectores

aprender cada vez mais,

ensinar cada vez menos

Uma Escola Positiva: 
Caracterização Profi ssional 
de um Percurso Formativo

volume I

É uma publicação inovadora onde são descritos doze 
cursos profi ssionais leccionados na Escola Profi ssional Gus-
tave Eiff el e que contém as competências e os conheci-
mentos que devem ser adquiridos por um diplomado, 
pelo ensino profi ssional, ao longo de todo o processo 
educativo/formativo.
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Se não Estudas, 
estás Tramado 
Eduardo Marçal Grilo

A Escola Inclusiva e o Direito de Escolha, Conhecimento 
e Competências ou Educação para a Cidadania, são alguns 

dos temas abordados por Marçal Grilo que nos deixa um 
sentimento de esperança em relação ao futuro nas áreas 

da educação, da formação e da produção de conhecimento.
No entanto refere que só com muito trabalho, muita 

dedicação e muito esforço será possível enfrentar e ultrapassar 
as graves questões que a educação encara.

Este livro apresenta-nos um diagnóstico dos problemas 
da educação em Portugal e propostas pragmáticas para os 

resolver. Actual e pertinente é um livro que interessa a todos.

Caderno de Memórias Coloniais
Isabel Figueiredo

Neste livro, Isabela Figueiredo, leva-nos numa viagem pelas s
uas memórias da infância passada em Moçambique. Sem medos 
ou pudores, num registo que se poderá considerar politicamente 
incorrecto, a autora apresenta-nos vários episódios da realidade 
colonialista portuguesa. 

Pelos olhos de uma criança tomamos conhecimento de uma 
realidade que poucos adultos admitem ter existido mas que, a quase 
todos marcou profundamente.

O Homem Que Sonhava Ser Hitler
Tiago Rebelo

Com um registo de fácil leitura e interpretação, Tiago Rebelo 
prende, mais uma vez, o leitor com uma história que nos leva 

pelos caminhos tortuosos das ideologias de extrema-direita 
e de como as autoridades têm difi culdade em combater 

o descambar das mesmas em actos violentos e obscuros.
O autor conta-nos uma história que poderia ser verídica 

e passar-se em qualquer lugar do mundo.
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Pó dos Livros
http://livrariapodoslivros.blogspot.com/

Pertencendo a uma família com tradição no mercado livreiro, Jaime 
Bulhosa apresenta-nos, neste blog, a sua livraria (Pó dos Livros) e mantém-nos 
ao corrente das novidades do mundo livreiro e editorial. Para além disso tam-
bém nos consegue fazer rir com as peripécias, na sua maioria verídicas, que 
vão acontecendo no dia a dia de um livreiro.

Boas histórias e grandes sugestões não faltam neste blog.

Peopleware
http://pplware.sapo.pt/

Para quem gosta de se manter a par das novidades tecnológicas tem um pre-
cioso aliado no Peopleware. Aqui temos acesso a artigos que para além de nos 
darem a conhecer as novidades tecnológicas, desmistifi cam a sua utilização. 

Através de excelentes artigos de opinião e excelentes tutoriais a equipa do 
Peopleware ajuda-nos a colmatar algum desconhecimento e determinadas dúvi-
das relativas ás novas tecnologias.

Stylista:
Fashion. Design. Style. 
Illustration 
www.mariaguedeslisboa.blogspot.com

Apelando ao sentido estético de quem lê estas sugestões, sugiro uma visita ao blog da Maria Guedes. 

Não me vou alongar com grandes descrições sobre o que lá pode ser encontrado mas, se gostam de moda e de coisas boni-

tas, em geral, é um blog a não perder. Deixo-vos apenas a transcrição da sua apresentação no blog: “Natural Born Fashionista, 

formação em Publicidade e Marketing (IADE), pós graduada em Comunicação e Imagem (IADE) e Associates Degree em Fashion 

Studies (PARSONS - THE NEW SCHOOL FOR DESIGN NEW YORK). Depois de anos em agências de publicidade e comunicação, vida 

acelerada em NY, o regresso tranquilo ao Estoril, em frente ao mar, sem regras nem rotina. Fashionista a tempo inteiro na confec-

ção de roupa por medida, personal styling, personal shopping, closet makeover e muita ilustração!!!”

Se visitarem o blog e gostarem, podem sempre comprar o livro da, mesma autora, “Tanta Roupa e Nada Para Vestir”. 

Nuno Maroco
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Não se considera possível a matemá-

tica sem defi nições e, portanto, antes de 

me pronunciar sobre qualquer tema pro-

curo necessariamente a sua defi nição. Con-

sulto a internet e com os comandos crtl c 

+ ctrl v (vulgarmente conhecido por copy e 

paste) guardo o seguinte: segundo a defi -

nição de Freud, Ego é a parte da mente, 

mais ou menos consciente, que lida com 

a realidade. Consulto também os (eternos) 

livros e pergunto ao meu pai onde está a 

enciclopédia Luso-Brasileira de cultura que 

ele adquiriu numa livraria entretanto extinta, e ele responde: 

“Tu tens internet. Porque precisas disso?” – “Pois…já encon-

trei, deixa estar!”, respondo eu. Entre pó, o volume 7, uma teia 

de aranha e depois de 30 páginas sobre o Egipto encontro 

meia página sobre Ego. De seguida fi co com um problema: 

os comandos crtl c + ctrl v não me ajudam muito neste caso e 

tenho de transcrever o que encontro: Ego signifi ca o Eu como 

tomada de consciência de si mesmo pelo próprio indivíduo. 

Em sentido lato, é o conjunto da personalidade, da pessoa, o 

próprio homem. 

Como estudante fui “obrigado” a dissecar sobre o Ego e 

são esses resquícios que hoje, juntamente com a minha pes-

quisa, constituem o entendimento que tenho 

sobre o assunto. 

O Ego faz parte do Homem. Não é um 

músculo embora possa ser fortalecido, não 

é um osso embora possa ser quebrado, não 

é um membro embora faça parte do todo 

e não é um olho negro embora possa estar 

inchado! Já ouvimos muitas vezes expres-

sões como “ tens o Ego inchado!” ou “stor, 

não diga isso que me faz mal ao ego!”. Ora, 

o estado do Ego está dependente de sim-

ples palavras. Como poderemos controlar esta vulnerabili-

dade, já que evitá-la me parece difícil? 

Não consigo responder com a exactidão que a matemática 

permite, mas procuro palavras que consigam exprimir (sem x´s 

ou y´s e sem recorrer a autores) aquilo que me parece funda-

mental. A capacidade de gerir a opinião dos outros sobre nós 

próprios é a chave para um Ego forte e saudável! Forte sim, 

porque proporciona grande confi ança, e saudável sim, porque 

a minha avó sempre disse que o importante é ter saúde! 

Rui Januário

Professor da EPGE

Escrita

EGO
Não é um músculo mas pode ser fortalecido, não é um osso 
embora possa ser quebrado
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