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Nos seus 22 anos de existência, cimentados numa vocação 
e num projeto alicerçados no Ensino e Formação Técnico‑Pro‑
fissional, a Cooptécnica, através da Escola Profissional Gustave 
Eiffel, tem norteado a sua conduta com uma linha estratégica 
de ação, que dá corpo à ideia de que o futuro dos nossos 
jovens assenta no saber, no conhecimento.

Considerando o conhecimento como o centro de gravi‑
dade do meio onde nos inserimos e que a sociedade moderna 
nos impõe o desafio da evolução permanente, tentamos, 
enquanto entidade socialmente responsável, prestar o nosso 
contributo no domínio do ensino profissional. Temos sempre 
presentes alguns dos princípios fundamentais como a excelên‑
cia, a qualidade, o pragmatismo e os saberes que, interligados 
e desenvolvidos, conduzem ao conhecimento. 

E, porque nos orientamos por estes princípios, a nossa 
atuação, vai no sentido de proporcionar aos alunos, os pata‑
mares de conhecimento que lhes permitam encarar o futuro 
com a preparação e a confiança de que necessitam para terem 
sucesso, tanto no mundo profissional enquanto técnicos, como 
no ensino superior.

Para que isto aconteça exigimos um corpo docente com‑
petente e instalações e equipamentos consentâneos com a 
excelência das aprendizagens que exigimos aos nossos alu‑
nos. Com esses instrumentos, somos capazes de responder, 
com eficácia, aos desafios do dia a dia. 

Assim, temos vindo a desenvolver um grande esforço na 
consolidação das instalações em que trabalhamos, nomeada‑
mente no Campus Escolar do Lumiar, com a implementação 
de uma escola exemplar, cuja qualidade é digna de realce.

Atualmente, uma das nossas grandes apostas é o desen‑
volvimento sustentado da escola do Entroncamento, pelo que 
estão a ser trabalhados os acordos necessários e imprescin‑
díveis para dotar o Campus Escolar, com pavilhão desportivo, 
sala de conferências, refeitório, laboratórios e residências para 
alunos e professores.

Estes investimentos vão proporcionar as bases para a con‑
solidação, com qualidade, de novas áreas de formação em 
Hotelaria e Restauração, a par de outras já em funcionamento, 
como Mecatrónica e Energias Renováveis.

O País e o mundo atravessam tempos difíceis mas 
temos consciência do valor imprescindível do conheci‑
mento e da importância de que ele se reveste para alte‑
rar, a prazo e para melhor, a situação atual e, concomi‑
tantemente, o bem estar de todos nós.

Acreditamos que o conhecimento é o grande aliado 
para um futuro melhor. 

Augusto Ferreira Guedes
Presidente da Direção

O valor do conhecimento
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A partir do momento que assumiu funções na Agência Nacio-
nal para a Cultura Científica e Tecnológica – Ciência Viva, 
quais têm sido as suas grandes áreas de intervenção? 

A Ciência Viva tem tido um importante e decisivo papel 
na transformação da cultura científica em Portugal respon‑
dendo a um consenso, cada vez mais alargado na sociedade 
portuguesa, de que o crescimento económico e o bem‑estar 

social do país são indissociáveis da sua capacidade científica 
e tecnológica. 

O desenvolvimento desta capacidade tem sido poten‑
ciado pela atração de novas gerações para a ciência e pela 
proximidade entre a comunidade científica, as empresas, as 
escolas e a sociedade portuguesa em geral.

Maria Rosalia Vargas 
Presidente do Pavilhão do Conhecimento – Ciência Viva

Maria Rosalia Vargas Esteves Lopes da Mota fez os estudos básicos e secundários em Bragança e o estudo univer‑
sitário no Porto. É licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e fez Mestrado em Comu‑
nicação Educacional Multimédia, na Universidade Aberta, Lisboa.
Vem desempenhando cargos de coordenação e direção nestas diferentes áreas, integrando grupos de estudo e ava‑
liação nacionais e internacionais. 
Atualmente é Presidente da Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e do Pavilhão do Conhe‑
cimento, exercendo ainda competências ao nível da implantação da rede de Centros Ciência Viva em todo o país. 
Foi vereadora eleita pelo Partido Socialista e integrou o executivo da Câmara Municipal de Lisboa para os Pelouros da 
Educação, Juventude e Cultura, de 2007 a 2009 e foi membro do Conselho Nacional de Educação entre 2006 e 2011.
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A Ciência Viva tem estado associada a todas estas mudan‑
ças, principalmente através de uma forte implantação nas esco‑
las – a Ciência Viva na Escola, de programas nacionais que 
aproximam a comunidade científica do público, como a Ciên‑
cia Viva no Verão, ou ainda por um enraizamento crescente da 
Rede de Centros Ciência Viva no território nacional.

Estas três linhas de ação da Ciência Viva – na escola, na 
sociedade e no país – são programas estruturantes para a cul‑
tura científica em Portugal e, de forma indireta, para a conti‑
nuação do ritmo de crescimento do potencial científico e tec‑
nológico nacional verificado nos últimos anos.

Que balanço faz deste projeto desde o seu início até hoje?
Muito positivo, e dizendo isto não estou seguramente a 

agir em causa própria porque este é o trabalho de uma equipa 
de pessoas muito qualificadas que trabalham em estreita rela‑
ção com a comunidade científica. Desde a criação da Ciência 
Viva em 1996, e concluídos já 15 anos, podemos referir que têm 
sido feitas referências e estudos nacionais e internacionais sobre 
este programa e há um, por exemplo, que o designa como um 
movimento social, tal é o seu enraizamento na sociedade. 

Os Centros Ciência Viva, espalhados pelo país, são espaços 
de divulgação científica e tecnológica e uma importante pla-
taforma de desenvolvimento regional. Como avalia a sua 
implementação e ação?

Os 19 Centros Ciência Viva atualmente abertos ao público 
são plataformas educativas de grande impacto e funcionam 
igualmente como polos de desenvolvimento regional. Esta 
rede de Centros Ciência Viva é uma importante estrutura de 

promoção da cultura científica fortemente enraizada no ter‑
ritório nacional. 

Mas dizendo de forma simples e clara: são modernos 
museus de ciência e tecnologia, com exposições interativas 
e muitas atividades para diferentes públicos.

A implantação regional dos Centros Ciência Viva resulta 
de um modelo de criação com o envolvimento obrigatório das 
autarquias, mas também de universidades e centros de investi‑
gação, escolas da região e, sempre que possível, de empresas, 
todos contribuindo para a sua qualidade e sustentabilidade. O 
trabalho de consolidação e dinamização desta Rede é ao mesmo 
tempo necessário e difícil, dado o elevado número de Centros 
Ciência Viva, que tem aumentado consideravelmente na última 
década, e os novos centros que estamos ainda a criar. 

“As linhas de ação da Ciência Viva 
na escola, na sociedade e no país 

são programas estruturantes para 
a cultura científica em Portugal”

“Os Centros Ciência Viva são 
modernos museus de ciência 
e tecnologia, com exposições 

interativas e muitas atividades para 
diferentes públicos.”
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Mas esta é uma rede viva e muito exigente, por isso os cen‑
tros ciência viva são regularmente objeto de avaliação e acom‑
panhamento e, se algum não responder aos parâmetros exigi‑
dos, poderá perder o estatuto Ciência Viva podendo mesmo 
ser encerrado temporária ou definitivamente. Mas claro que 
isto será sempre uma grande perda para as populações locais, 
principalmente os mais jovens, e por isso as Autarquias têm 
todo o interesse em cuidar e defender estes museus de ciência 
como factores essenciais de desenvolvimento e inovação.

Os múltiplos projetos e iniciativas dos Centros Ciência Viva 
têm contribuído para dar um novo alento à comunidade 
científica portuguesa?

E também o contrário porque a comunidade científica é 
fundamental para a qualidade dos Centros Ciência Viva, mas 
também é verdade que os centros são excelentes meios de 
apresentação pública do trabalho dos investigadores. É a rela‑
ção ciência e sociedade no seu melhor.

A Ciência Viva promove a interação e as atividades experi-
mentais ao nível da ciência. Que importância atribui à rea-
lização deste tipo de atividades precocemente?

A Ciência Viva na Escola tem‑se evidenciado pelo seu 
papel ativo na aproximação das escolas às instituições cientí‑
ficas nacionais. A melhoria do ensino das ciências e da mate‑
mática depende em larga medida da colaboração direta com 
a comunidade científica; aprender ciência é, também, apren‑
der a fazer ciência lado a lado com profissionais de ciência e 
tecnologia que atuam como guias e mentores. A escola é o 
ponto de partida da cultura científica, e essa é a razão pela 
qual a Ciência Viva a elege como uma das áreas de interven‑
ção prioritária. 

O Pavilhão do Conhecimento é um incentivo ao ensino expe-
rimental das ciências. De que forma as escolas têm respon-
dido a este desafio?

As escolas sabem que a educação e cultura científica são 
essenciais para a atração dos jovens para carreiras científicas, 
por exemplo, e que isso são condições determinantes para a 
competitividade e a sustentabilidade económica e social da 
sociedade portuguesa. Por isso as escolas, com os seus pro‑
fessores e alunos, têm respondido de forma extraordinaria‑
mente positiva quer às exposições no Pavilhão do Conheci‑
mento quer às muitas atividades que são aqui lançadas, mas 
é sempre a missão da Ciência Viva que promove e desperta 
esses desafios.

“A escola é o ponto de partida da 
cultura científica, e essa é a razão 

por que a Ciência Viva a elege como 
uma das áreas de intervenção 

prioritária.” 
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Como avalia a colaboração que manteve, ao longo de 
vários anos, com o Núcleo de Investigação e Desenvolvi-
mento (NID) da Escola Profissional Gustave Eiffel, no apoio 
ao desenvolvimento e à participação em vários projetos, 
atividades e concursos na área da robótica?

A colaboração com a Escola Profissional Gustave Eiffel tem 
sido excelente. Apoiámos vários projetos na área da Robótica 
que se traduziram pela obtenção de 4 primeiros prémios no 
RoboCup Junior, que é um Festival Internacional de Robótica 
altamente competitivo.

No desempenho das suas funções profissionais, em áreas 
como a Ciência e a Educação, defende e partilha da opi-
nião de que os projetos patrocinados/apoiados pelo Ciên-
cia Viva, junto das escolas, podem contribuir para a promo-
ção de um método pedagógico complementar, inspirado no 
“construtivismo”?

A participação em projetos Ciência Viva, não está neces‑
sariamente associada a nenhum método ou corrente educa‑
tiva, e leva a uma autonomização dos alunos e ao desenvolvi‑

mento de um pensamento crítico, orientado para a resolução 
de problemas. Neste sentido, podemos dizer que as apren‑
dizagens que resultam da participação em projetos Ciência 
Viva são concordantes com muitos dos objetivos das atuais 
correntes de ensino.

Considera que a aposta na divulgação e apresentação de 
projetos desenvolvidos em escolas, através de exposições 
realizadas no Pavilhão do Conhecimento, – como foi o caso 
do Núcleo de Investigação e Desenvolvimento da Escola Pro-
fissional Gustave Eiffel, com um projeto de construção de 
3 dirigíveis telecomandados (OVNIS) na exposição “Vida 
Fácil”, no ano de 2006 – tem contribuído para o incentivo 
à criatividade e à promoção da educação científica e tecno-
lógica em Portugal? De que forma tem sido possível medir 
esses indicadores?

A apresentação de projetos desenvolvidos pelas escolas 
tem sempre grande interesse junto da opinião pública pelo 
efeito estimulador junto dos outros jovens. Isso é particular‑
mente visível quando são produzidos equipamentos com que 
o público pode interagir, como é o caso dos robôs da Escola 
Gustave Eiffel. Na verdade os efeitos não são imediatos, mas 
sabemos no entanto que no último Relatório da OCDE de 2010 
sobre Ciência, Tecnologia e Indústria Portugal é o 2.º país em 
que os jovens mais seguiram licenciaturas ligadas à ciência e 
à engenharia. Sabemos também que a maioria das crianças 
toma a decisão de escolher estudar uma área científica entre 
os 12 e os 14 anos, pelo que a participação em projetos desta 
natureza certamente contribuirá para termos uma força de tra‑
balho mais qualificada.

Que mensagem gostaria de transmitir a toda a comuni-
dade escolar e, em particular, à da Escola Profissional Gus-
tave Eiffel?

Como estamos no início de um Novo Ano gostaria de 
lhes desejar um ano 2012 com muita alegria, conhecimento e 
muita ciência, com muito estímulo à criatividade. 

“A colaboração com a Escola 
Profissional Gustave Eiffel tem 

sido excelente. Apoiámos vários 
projetos na área da Robótica que 
se traduziram pela obtenção de 

4 primeiros prémios no RoboCup 
Junior”
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Uma política de educação e ciência que atende ao 

futuro, que aspira a uma sociedade mais justa e mais desen‑

volvida tem em conta dois pressupostos basilares: a valori‑
zação do capital humano é benéfica para o indivíduo e 
é imprescindível ao crescimento económico; o reforço 
do conhecimento é uma garantia para a igualdade de 
oportunidades.

A preparação e a orientação dos jovens para o mercado 

de trabalho é, na sociedade contemporânea, aberta e com‑

petitiva, um desafio cada vez mais exigente. Um desafio que 

deve ser encarado não como uma dificuldade mas como uma 

oportunidade para a comunidade educativa. Uma oportuni‑

dade para melhorar.

Apostar no conhecimento é defender a igualdade de 

oportunidades para qualquer estudante, para qualquer tra‑

balhador. Só o conhecimento garante a qualificação real dos 

estudantes; só o conhecimento potencia o desenvolvimento 

efetivo; só o conhecimento traz confiança para a pessoa e 

Por um Ensino Profissional de 
Qualidade
A qualidade só pode ser alcançada por um investimento  
no conhecimento e por mecanismos de avaliação que permitam  
a monotorização consistente e sistemática do sistema educativo

Nuno Crato
Ministro da Educação e Ciência

“A formação profissional 

assume, nos dias de hoje, uma 

importância fundamental. 

Não só como via de realização 

pessoal e retorno financeiro 

mas também pelo seu papel 

estrutural no domínio da 

melhoria da capacidade 

competitiva das empresas”. 



7Destaque

para a sociedade. Confiança para que o estudante, jovem ou 

adulto, esteja preparado e possa escolher o seu futuro. Con‑

fiança da sociedade perante os novos profissionais. 

Quando vamos a um médico temos que ter a segu‑

rança de que ele domina a sua ciência. Quando passamos 

por uma ponte temos que ter a garantia que ela não vai 

ruir. Quando acendemos uma luz desejamos que o ato não 

origine um incêndio. Quando vamos a um restaurante que‑

remos ser bem atendidos. Quando lemos um livro quere‑

mos que a história esteja bem escrita, com uma boa narra‑

tiva e sem erros de ortografia. Saber bem é conhecer bem; 

conhecer bem traduz‑se em desenvolvimento. Esta é uma 

garantia indispensável ao empreendedorismo e criação de 

novos empregos. Esta é a forma mais eficaz de combater o 

desemprego.

Apostar na qualificação real dos estudantes envolve 

uma opção clara e inequívoca pela qualidade. Uma quali‑

dade que só pode ser alcançada por um investimento no 

conhecimento e por mecanismos de avaliação que permi‑

tam a monotorização consistente e sistemática do sistema 

educativo.

A formação profissional assume, nos dias de hoje, uma 

importância fundamental. Não só como via de realização pes‑

soal e retorno financeiro mas também pelo seu papel estru‑

tural no domínio da melhoria da capacidade competitiva das 

empresas. 

Importa identificar e disseminar as boas práticas desen‑

volvidas nas empresas no ensino profissional, na sua ligação 

ao mundo e ao mercado de trabalho. Esse é um trabalho que 

estamos a desenvolver pois a aposta no ensino profissional é 

um desafio estratégico para o país. 

Não basta querer uma educação para todos, é absolu‑

tamente imperioso defender uma educação de qualidade 

para todos. Este é o nosso compromisso para com os Por‑

tugueses. 

“Apostar no conhecimento 
é defender a igualdade 
de oportunidades para 

qualquer estudante, para 
qualquer trabalhador. Só 
o conhecimento garante 
a qualificação real dos 

estudantes; só o conhecimento 
potencia o desenvolvimento 
efetivo; só o conhecimento 

traz confiança para a pessoa e 
para a sociedade”.

“A preparação e a orientação 
dos jovens para o mercado  
de trabalho é, na sociedade 

contemporânea, aberta  
e competitiva, um desafio cada 

vez mais exigente.  
Um desafio que deve ser 

encarado  
não como uma dificuldade mas 

como uma  
oportunidade para a 

comunidade educativa.  
Uma oportunidade para 

melhorar”.
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Que relações existem entre o envolvimento fami‑
liar e o sucesso académico dos alunos?

O que a investigação sobre o envolvimento parental tem 
demonstrado é que existe relação entre o envolvimento paren‑
tal e o sucesso académico dos alunos. Alunos cujos pais se 
envolvem mais no processo de escolarização apresentam nor‑
malmente melhor ajustamento académico. Ajustamento aca‑
démico considerado quer ao nível dos resultados escolares, 
quer ao nível de outros aspetos como a motivação ou a con‑
fiança que os alunos têm nas suas capacidades académicas. 
O envolvimento parental pode significar várias coisas, desde 
a disponibilidade para apoiar os alunos, quando estes neces‑
sitam, nas tarefas que têm a ver com a escola, o acompanha‑
mento regular dos alunos através de contactos diretos com 
a escola, o envolvimento direto na vida da escola (através da 
participação em associações de pais, por exemplo) ou ainda 
o fornecimento de oportunidades culturais que contribuam 
para o desenvolvimento dos filhos, tais como visitas a museus, 
exposições, livrarias, etc.. 

A investigação que tenho desenvolvido não se tem cen‑
trado tanto no envolvimento parental, mas mais no estudo de 

aspetos que têm a ver com o modo como as famílias se orga‑
nizam e as dinâmicas de relacionamento que são criadas e o 
modo como estas se relacionam com o ajustamento escolar. 
Assim, os trabalhos que tenho desenvolvido com adolescen‑
tes, têm permitido mostrar que dinâmicas familiares carateri‑
zadas por elevados níveis de suporte e de aceitação contri‑
buem para o bem‑estar do adolescente. Suporte aqui significa 
que o adolescente sente que quando precisa de alguém com 
quem desabafar, falar, etc, pode encontrar esse tipo de apoio 
na família. Aceitação significa que o jovem sente que a famí‑
lia o aceita tal como é, não precisando de fingir ser outra pes‑
soa para agradar aos progenitores. Este é, aliás, um fenómeno 
frequente na adolescência com jovens a comportarem‑se de 
forma diferente daquilo que são na realidade, como forma de 
agradarem aos pais e, assim, sentirem‑se aceites. Quando me 
refiro ao bem‑estar do adolescente, refiro‑me de forma bas‑
tante lata englobando aqui aspetos associados quer ao ajusta‑
mento académico (resultados escolares, motivação, confiança 
nas suas capacidades) quer também a aspetos como o sen‑
tir‑se que é alguém com valor.

Para além disto, outros trabalhos que tenho realizado, num 
aspeto mais particular das dinâmicas familiares são as atitudes 
que os pais têm relativamente aos resultados académicos dos 
filhos e que têm permitido mostrar que, nalguns casos, o facto 
de os pais se centrarem demasiado nas notas que os filhos 
tiram nos testes é contraproducente, provocando o fenómeno 
oposto. Isto é, essas investigações têm mostrado que os alunos 
que sentem muita pressão por parte dos pais relativamente 
às notas que tiram nos testes, acabam por ter piores resulta‑
dos escolares, níveis mais baixos de motivação e menor con‑
fiança nas suas capacidades, do que aqueles que sentem que 
os pais estão mais preocupados com o que eles aprendem e 
o modo como o fazem.

Como poderá a escola contribuir para o envolvi‑
mento familiar? 

A escola pode contribuir para o envolvimento familiar de 
diferentes formas. Desde logo começando por considerar a 
família como um parceiro de “caminhada” e não como alguém 

O sucesso educativo e o envolvimento 
dos pais na escola
Os alunos apresentam, normalmente, melhor ajustamento 
académico quando os pais se envolvem mais no processo de 
escolarização

Francisco Peixoto 
Professor do Instituto Superior de Psicologia 

Aplicada 
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que apenas vai levar e buscar aqueles que tem a seu cuidado 
durante grande parte do dia. Isto implica, por exemplo, que a 
escola crie espaços/tempos em que as famílias possam des‑
frutar da escola e nos quais se possam estabelecer relações 
entre a escola e a família. Implica igualmente que a escola deixe 
de se lembrar da família apenas quando existem problemas 
e recorra a esta como forma de os tentar ultrapassar. Implica 
igualmente que a família deixe de ser culpabilizada, muitas 
vezes de forma implícita, dos males de que a escola padece. 
Mais uma vez vou socorrer‑me dos dados que a investiga‑
ção que tenho desenvolvido fornece. Quando olhamos para 
aspetos da vida escolar dos alunos, como sejam a sua moti‑
vação ou mesmo os resultados escolares, constatamos que a 
influência que a família tem é relativamente modesta sendo 
a quota de responsabilidade da escola/professores, substan‑
cialmente maior. 

E a sociedade, duma maneira geral, e os media, 
em particular, não deveriam também contribuir 
para a “urgência” deste envolvimento? Em caso 
afirmativo, de que modo poderiam fazê‑lo?

Eu diria que sim. De uma maneira geral eu penso que isso 
já acontece. Cada vez mais a sociedade vai tendo consciência 
de que o diálogo escola‑família é fundamental para que o ato 
educativo seja coroado de sucesso. Também cada vez mais se 
notam ecos destas ideias nos meios de comunicação social, 
quer os mais tradicionais como os jornais ou a televisão, quer 
as novas ferramentas de comunicação (blogs). Convém, no 
entanto, não esquecer que as investigações sobre o envolvi‑
mento parental são relativamente recentes (20‑30 anos) e que a 
passagem da investigação para a aplicabilidade dos seus resul‑
tados é um processo nem sempre muito rápido a que convém, 
também, adicionar a morosidade de que se revestem sempre 
os processos de mudança no campo educativo. 

“O envolvimento parental pode significar várias coisas, desde a disponibilidade 
para apoiar os alunos, quando estes necessitam, nas tarefas que têm a ver 
com a escola, o acompanhamento regular dos alunos através de contactos 
diretos com a escola, o envolvimento direto na vida da escola (através da 

participação em associações de pais, por exemplo) ou ainda o fornecimento de 
oportunidades culturais que contribuam para o desenvolvimento dos filhos, 

tais como visitas a museus, exposições, livrarias, etc.”



Formação10

Teve lugar no passado dia 4 de outubro a Cimeira União 
Europeia Brasil. Interessa assinalar aqui este facto por duas 
razões: a primeira, a realização de uma cimeira União Euro‑
peia Brasil e a segunda, dar a conhecer o plano de coopera‑
ção nos domínios do ensino superior e da cultura, assinado 
entre a União Europeia (UE) e o Brasil.

A UE, desde há algum tempo, realizava cimeiras regulares 
com os países conhecidos por BRICs (Rússia, Índia, China), mas 
não com o Brasil. A primeira cimeira UE‑Brasil realizou‑se em 
Lisboa por ocasião da Presidência Portuguesa da União Euro‑
peia. As relações históricas de Portugal com o Brasil levaram a 
que Portugal estivesse numa posição privilegiada para organi‑

Educação/Formação na União Europeia
A União Europeia e o Brasil assinam acordo para reforçar a 
cooperação nos domínios do ensino superior e da cultura
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zar, na sua presidência, uma primeira cimeira UE‑Brasil. A par‑
tir daí, estas cimeiras passaram a realizar‑se com regularidade, 
ora no Brasil, ora no espaço geográfico da UE. 

A Cimeira de 4 de outubro adotou o plano de ação con‑
junto da parceria estratégica. Este plano de ação tem como 
objetivo reforçar a cooperação nos domínios do ensino 
superior e da cultura. Incide na diversidade cultural, no 
património cultural e no desenvolvimento de uma eco‑
nomia cultural e criativa sustentável. 

Estudos nesta matéria mostram que a cultura representa 
4,5% do PIB da Europa e emprega 8,5 milhões de pessoas. Mas 
mostram, igualmente, que a cultura é uma área em forte cres‑
cimento na economia.

No Brasil, o setor cultural manifesta uma dinâmica enorme 
e o património cultural é muito rico. Onze sítios figuram na Lista 
do Património Mundial da Unesco. Cidades históricas como 
Ouro Preto, Olinda ou Salvador da Baia constam desta lista. 

A Comissária Europeia para a Educação, Cultura, Multilin‑
guismo e Juventude, a cipriota Androulla Vassiliou, e a ministra 
brasileira Ana Buarque de Hollanda, à margem daquela cimeira, 
assinaram o novo «Programa Conjunto no domínio da Cultura», 
programa este que vigorará até ao final de 2014. A Convenção 
da Unesco de 2005 sobre a Proteção e a Promoção da Diver‑
sidade de Expressões Culturais, da qual a União Europeia é 
parte, serviu de pano de fundo. 

Na altura, a Comissária Vassiliou declarou que «Tanto a 
União Europeia como o Brasil reconhecem o papel vital da cul‑
tura nas nossas sociedades e nas relações com os nossos parcei‑

ros. O reforço da cooperação e do diálogo no domínio da cultura, 
que se insere na nossa parceria estratégica, é indispensável para a 
melhoria da compreensão mútua e o estreitamente dos laços entre 
os nossos povos. Para além disso, ajudar‑nos‑á no envolvimento 
nas questões de governação cultural a nível internacional.» 

Por sua vez, a ministra Ana de Hollanda sublinhou que 
«Esta mesa‑redonda entre o Brasil e a União Europeia, que con‑
grega representantes mandatados para pensar sobre a política cul‑
tural, é a oportunidade ideal para refletir sobre a situação atual no 
que concerne às questões de ordem cultural, política, económica e 
social e, a partir dessa reflexão, buscar soluções viáveis para a sus‑
tentabilidade no séc. XXI.»

Este Programa Conjunto surge na sequência de um diálogo 
sistemático que assim irá continuar de uma forma mais regular 
e em domínios que interessam à União Europeia e ao Brasil. 

Convém lembrar que o art.º 151, do Tratado da União Euro‑
peia, impõe à Comunidade Europeia e aos Estados Membros 
promover os aspetos culturais nas suas relações interna‑
cionais com os países e regiões parceiros no contexto das 
suas políticas de alargamento (alargamento da UE), mas tam‑
bém nas políticas de desenvolvimento e comerciais, de modo 
a contribuir para uma ordem mundial fundada sobre o 
desenvolvimento sustentável, a coexistência pacífica e o 
diálogo entre culturas. 

Margarida Marques

Comissão Europeia 

Desses domínios prioritários, destacam‑se: 

Políticas vocacionadas para criar um 
ambiente propício a uma economia cultural 

e criativa; melhorar a cooperação e os 
intercâmbios entre a UE e o Brasil, inclusive 
em aspetos relacionados com coproduções 

audiovisuais;

Partilhar conhecimentos profissionais 
especializados no domínio da preservação 
do património cultural e natural, incluindo 
as paisagens culturais, fomentando a sua 

valorização;

Promover a aplicação da Convenção da 
UNESCO de 2005 sobre a Proteção e a 

Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais.
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A área de Tecnologias de Informação continua a ser das 
mais procuradas no âmbito do mercado de trabalho. No Ins‑
tituto Superior de Tecnologias Avançadas (ISTEC), o ensino é 
direcionado para a entrada na vida profissional e, a atualização 
dos conteúdos formativos garante aos diplomados as compe‑
tências necessárias ao mercado.

O ISTEC, ao longo dos seus 22 anos de existência, tem 
contado com a colaboração de figuras de grande prestígio 
nos meios académicos, desenvolvendo uma política forma‑
tiva assente numa estratégia de especialização na área das 
Tecnologias de Informação, constituída por uma Licenciatura 
em Informática e uma Licenciatura em Engenharia Multimé‑
dia. Para além disso, a atualização dos conteúdos formativos 
garante que, numa área tecnológica em permanente evolução 
os diplomados possuam os conhecimentos e as competências 
de que o mercado necessita. Finalmente, destaque ainda para 
a criação de sistemas de e‑learning, testados e comprovados 
na utilização interna por parte dos alunos, e através de proto‑
colos com instituições de ensino estrangeiras – são um com‑
plemento ao modelo tradicional, permitindo enriquecer e tor‑
nar mais eficaz o modelo pedagógico do ISTEC. 

A principal mais‑valia consiste na real possibilidade de 
uma carreira profissional de sucesso no mundo das tecnolo‑
gias de informação. O ISTEC, sendo um estabelecimento de 
ensino superior politécnico, orienta o seu modelo de ensino 
e investigação para o domínio imediatamente operacional. Os 
três anos de formação de cada licenciatura são cuidadosa‑
mente modelados, científica e tecnicamente, para a aquisi‑
ção de conhecimentos teóricos e sobretudo de competên‑
cias práticas na área de estudo respetiva. Talvez por isso, os 
resultados, em termos de empregabilidade podem conside‑
rar‑se excelentes. O Departamento de Estudos e Investigação 
em Tecnologias de Informação realiza, regularmente, estudos 
relacionados com o percurso profissional dos diplomados, os 
quais apontam para um elevadíssimo grau de empregabili‑
dade e sucesso profissional.

O ISTEC estabeleceu vários protocolos com empresas 
públicas e privadas, para a criação de estágios e para a inser‑
ção profissional dos seus diplomados. Além disso, o ISTEC dis‑
põe de serviços de apoio à empregabilidade dos seus diplo‑
mados. Qualquer diplomado que solicite a colaboração do 
ISTEC para obtenção de um emprego pode contar com o seu 
apoio e com as relações que esses serviços mantêm com o 
mundo empresarial. 

Adaptação da entrevista ao diretor do ISTEC, José António Carriço, na revista 
Forum Estudante, publicada em Maio de 2011

Instituto Superior de Tecnologias 
Avançadas
Uma carreira profissional de sucesso no mundo das tecnologias de 
informação

José António Carriço

Diretor do ISTEC

O ISTEC oferece uma possibilidade real de 
carreira profissional de sucesso no mundo das 

tecnologias de informação, comprovada através 
da realização de estudos que atestam  

a excelente empregabilidade dos nossos cursos.  
A prova viva está nos profissionais formados no 
instituto. Muitos deles com lugares destaque em 

funções tecnológicas, em empresas privadas  
e na Administração Pública
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A Associação para a Promoção e Desenvolvimento dos 
Açores – APRODAZ – é uma associação privada, sem fins lucrati‑
vos, fundada em novembro de 2004 por impulso de entidades 
e pessoas individuais, com o objetivo fundamental de criar na 
Região Autónoma dos Açores, uma estrutura de ensino supe‑
rior privada, sobretudo na área das engenharias, dada a carên‑
cia existente localmente, na altura, de engenheiros e enge‑
nheiros técnicos.

Entretanto, devido ao considerável atraso a que este pro‑
cesso esteve sujeito, ao longo de quatro anos, no Ministério 
da Ciência e do Ensino Superior, associado também ao evoluir 
do Processo de Bolonha, optou‑se então, entre finais de 2008 
e início de 2009, por se criar uma Escola Profissional vocacio‑
nada, sobretudo, para áreas essencialmente técnicas, uma vez 

que os estatutos da APRODAZ, também enquadravam essa 
possibilidade. 

Prosseguindo‑se na tramitação do processo de autoriza‑
ção superior da mesma, através do Governo Regional dos Aço‑
res, e via Secretaria Regional da Educação e Formação, sur‑
giu a Escola Profissional da APRODAZ – EPA, que iniciou 
a sua atividade num edifício provisório a necessitar de obras 
de melhoramento. Passada esta fase preparatória, fez‑se a can‑
didatura a sete cursos profissionais de nível 3, agora nível 4, 
nomeadamente: Técnico de Segurança e Higiene no Tra‑
balho, Técnico Topógrafo Geómetra, Técnico de Constru‑
ção Civil (variantes de Desenho e Condução de Obra), Téc‑
nico de Informática de Gestão, Técnico de Gás e Técnico 
de Energias Renováveis. Todos eles foram autorizados supe‑

Associação para a Promoção e 
Desenvolvimento dos Açores
Formação profissional nas áreas técnicas para responder às 
necessidades tecnológicas atuais e futuras
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riormente e deu‑se início ao seu funcionamento em outubro 
de 2009, com cerca de 140 formandos.

Estes cursos, foram precedidos de outros dois do pro‑
grama Reactivar, entretanto também autorizados, que funcio‑
naram de meados de 2009 até 2010, e que abrangeram cerca 
de quarenta formandos indicados pelas Agências de Emprego 
da Região, uma vez que se destinavam, e destinam ainda, 
para a população ativa que, por qualquer razão, se encontra 
no desemprego. Esta formação tem a duração de um ano, a 
um ano e meio, num total de cerca de 1900 horas na versão 
B3 ou 2400 horas na versão B2 + B3 ou ainda cerca de 1900 
horas no Secundário, todas elas com estágios em contexto 
de trabalho.

No ano de 2010, começaram sete novos cursos inseridos 
no programa Reactivar, com cento e quarenta formandos e 
que, atualmente, se encontram em fase de conclusão, com 
os estágios a decorrerem.

Ainda no ano de 2010, e com 80 formandos, iniciaram‑se 
outros quatro novos cursos de nível 4: Técnico de Energias 
Renováveis, Técnico Topógrafo Geómetra, Técnico de Gás 
e Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informá‑
ticos. Em março de 2011 entraram em funcionamento sete 
novos cursos do programa Reactivar, com 140 formandos e 
em Outubro do mesmo ano quatro novos cursos de nível 4, 
com 80 formandos, a saber: Técnico de Higiene e Segurança 
no Trabalho; Técnico de Eletrónica e Telecomunicações, 
Técnico de Climatização e Frio e Técnico de Sistemas de 
Informação Geográfica.

A Escola Profissional da APRODAZ – EPA funciona sub 
dividida por três polos, com uma Diretora Pedagógica e uma 
Coordenadora em cada um dos polos, que respondem aos 
vários aspetos decorrentes, e uma Diretora Financeira e um 
Diretor Geral bem como pessoal administrativo e auxiliar.

Nestes dois anos e meio de existência registou‑se um 
aumento de mais de 300%, considerando o volume de recur‑
sos financeiros executados, da ordem de 3,3 milhões de euros, 
para um número de cerca de 500 formandos e de 120 forma‑
dores externos que ministram a formação.

Podemos afirmar, em termos conclusivos, que este 
jovem projeto regional, atingiu uma dimensão inesperada 
e que se deve, em grande parte, às necessidades que a 
Região Autónoma dos Açores muito carece de valoriza‑
ção dos seus recursos humanos.

Numa Região Autónoma como os Açores, onde não se 
atingiu ainda os 75% dos objetivos de desenvolvimento com‑
parativo a outras Regiões de Objetivo 1, continuamos a pen‑
sar que existe muito a fazer para valorizar os recursos huma‑
nos regionais. É necessário, num próximo Quadro Comunitário 
de Apoio, continuar a apostar na formação profissional, sobre‑
tudo nas áreas técnicas, para alcançar uma desejável evolução 
tecnológica, a caminho do futuro.

Por isso, e em nosso entender, há que continuar a apos‑
tar fortemente em projectos como o da APRODAZ – um pro‑
jeto com futuro. 

António. J. Gaspar da Silva
Diretor da APRODAZ – EPA
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A Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos (EPAV), 
situada na Quinta da Sarrazola, em Colares, orgulha‑se do tra‑
balho desenvolvido ao longo dos quatro anos letivos de ativi‑
dade e da sua vocação para uma aposta no futuro.

Atualmente, frequentam a escola cerca de 500 alunos, 
muitos dos quais fazem o trajeto Sintra‑Colares‑Sintra quase 
diariamente.

Paulatinamente, vamos construindo o nosso caminho na 
certeza de sermos, em breve, uma escola de referência na área 
do Turismo e da Hotelaria. Cerca de 60% dos nossos alunos 
frequentam esta formação facto que se revela determinante 
e estratégico para o desenvolvimento da escola.

Para a formação prática destes alunos existe no Campus 
Escolar da EPAV um Hotel Escola que se tem revelado fun‑

damental para a formação dos futuros profissionais daquele 
setor, pois é uma mais‑valia ao proporcionar um contacto e 
uma experiência que em muito se aproxima da realidade de 
uma unidade hoteleira.

O Hotel Escola é composto por 24 quartos, cozinha, pas‑
telaria, lavandaria e uma sala de restaurante bar pedagógi‑
cos, tudo devidamente equipado, de forma a responder aos 
critérios de exigência do mercado de trabalho do setor do 
Turismo e Hotelaria.

A EPAV possui um grupo de professores/formadores com 
experiência na área, que permite aprimorar as competências 
destes jovens de modo a que no final deste percurso acadé‑
mico tenham adquirido os saberes que lhes possibilitem alcan‑
çar êxito na vida profissional.

Escola Profissional Alda Brandão de 
Vasconcelos
Construindo um caminho na certeza de sermos, em breve, uma 
escola de referência na área do Turismo e da Hotelaria
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A escola é rigorosa e exige esforço dos seus jovens 
pois temos sempre em mente que além dos conhecimen‑
tos a adquirir, os alunos têm que alcançar, simultanea‑
mente, as competências necessárias ao perfil de saída do 
seu curso profissional.

A participação da comunidade escolar em diversos even‑
tos que somos solicitados a organizar, e que decorrem no Hotel 
Escola, têm‑se revelado fundamentais para atingir alguns obje‑
tivos, permitindo conciliar a teoria com a prática.

Entre os vários eventos já realizados, é de realçar o que 
ocorreu entre 27 de setembro e 9 de outubro, em que acolhe‑
mos um grupo de 16 professores polacos, da área da Hotela‑
ria, oito cozinheiras e oito chefes de sala, formadores de Esco‑
las Profissionais da Polónia.

Este grupo de professores, que se deslocou a Portugal ao 
abrigo de uma iniciativa da União Europeia que está a decorrer 
na Polónia, ficou alojado nas nossas instalações onde decor‑
reu uma parte significativa das ações de formação, organiza‑
das com a colaboração do chefe de cozinha Luís Alves, sem‑
pre acompanhados dos nossos professores da área e respetivos 
alunos.

Foram 13 dias alucinantes para toda a comunidade escolar 
sobretudo para o departamento de Hotelaria e Turismo. Foram 
várias as situações em que pela primeira vez tivemos oportu‑
nidade de testar alguns dos equipamentos e as capacidades 
reais da nossa equipa formativa e de apoio à nossa pequena 
unidade hoteleira de formação.

Mas, independentemente do esforço e do desafio que 
representou, o saldo foi positivo, pois tanto a equipa forma‑
tiva como os alunos tiveram oportunidade de adquirir conhe‑

cimentos e técnicas de cozinha internacional, com destaque 
para a cozinha mediterrânica e marroquina. Nesta ação cola‑
boraram vários chefes de cozinha tais como Luís Alves, Luís 
Sotto Mayor, Hasna Hlile, entre outros.

Este acontecimento envolveu todas as valências de Hote‑
laria e Restauração da EPAV e seus respetivos alunos, desde a 
receção, à lavandaria e rouparia, serviço de quartos, cozinha, 
pastelaria e serviço de mesa, bar e restaurante. Entre alunos, 
formadores e funcionários mobilizaram‑se cerca de 110 pes‑
soas, uma equipa que trabalhou sempre com entusiasmo e que 
contribuiu para a projeção do nome da nossa escola. 

A oportunidade que se oferece aos alunos de um con‑
tacto direto com outras realidades, são experiências que, 
certamente, vão contribuir de forma significativa e apro‑
fundada na qualidade das suas competências ao concluí‑
rem o curso e também no êxito da sua vida profissional.

A nossa escola será sempre uma obra por acabar e por 
aprimorar, sempre na busca de novos métodos e processos 
que permitam alcançar a excelência. 

Esta é a nossa “Casa do Conhecimento”, não só do conhe‑
cimento formal, académico e curricular mas também de outras 
formas de saber e de aprendizagem, sem esquecer que a nossa 
aldeia é, hoje, uma aldeia global.

Para concluir, é de referir que para além da área do Turismo 
e da Hotelaria há mais escola, há mais EPAV. Mas isso, ficará 
para outra oportunidade. 

José Luís Furtado
Diretor da EPAV
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No âmbito do Processo de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências Escolares (RVCC) estão previs‑
tas 50 horas de Formação Complementar. Esta formação deve 
ser mobilizada sempre que se verifiquem lacunas no Portefólio 
Reflexivo de Aprendizagens face ao Referencial de Competên‑
cias Chave e sobretudo quando essas lacunas não impossibi‑
litem o desenrolar com sucesso de um Processo de RVCC. O 
papel da Formação Complementar não é resumir em 50 horas 
os conteúdos programáticos do 4.º, 6.º, 9.º ou 12.º ano, nem isso 
seria possível. Trata‑se de fornecer aos candidatos ao Processo 
de RVCC, atividades que permitam o desenvolvimento de com‑
petências, a rememoração de aptidões e conhecimentos. Essas 
atividades devem estar em consonância com o Referencial mas 
também com as dificuldades específicas de cada adulto, assim 
como devem ser referenciadas ao nível de exigência e rigor 
espectável para cada patamar de qualificação.

A mobilização da Formação Complementar em contexto 
de RVCC não é uma tarefa fácil pois embora, o Processo de 
RVCC seja um mecanismo de qualificação onde cada candi‑
dato justifica o nível de qualificação pretendido com as com‑
petências adquiridas ao longo da sua vida, as equipas de RVCC 
devem exigir o mesmo rigor e qualidade que seria de esperar 
de um aluno do ensino dito regular, sem contudo utilizarem 
os mesmos modelos escolares clássicos. O trabalho desenvol‑
vido pelos formadores dos Centros Novas Oportunidades não 
é um trabalho fácil sendo sempre assolado por muitas dúvi‑
das, nunca podendo ser descontextualizado daquele que é 
verdadeiramente essencial ao processo: o adulto que se sub‑
mete ao RVCC.

No RVCC de nível Básico os candidatos são em geral 
muito pouco escolarizado, adultos que foram alunos exclu‑
ídos, adultos que, apesar de tudo, fizeram um percurso de 

Processo de Reconhecimento, 
Validação e Certificação de 
Competências Escolares
Acompanhar adultos num percurso de certificação que repõe a justiça 
entre o que cada um sabe fazer e as suas habilitações escolares
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aprendizagem ao longo de todos os tempos e todos os 
espaços que viveram. São capazes de realizar cálculos comple‑
xos sem o conhecimento dos grandes conceitos matemáticos, 
capazes de escrever tratados poéticos de enorme qualidade, 
capazes de pesquisar informação, encontrar soluções, debater 
ideias e no final sentirem‑se mais confiantes face às suas próprias 
capacidades. Dizem‑nos, invariavelmente, que não tinham cons‑
ciência de que sabiam tanto, que estavam como que adorme‑
cidos, inferiorizados pelos seus minúsculos diplomas de ensino 
primário, e que depois das várias sessões com os formado‑
res tornam‑se outras pessoas e que querem continuar a 
estudar, qualificarem‑se, tirar um curso. Querem continuar 
a aprender porque redescobriram o gosto pela escola. Para 
existir esta descoberta, a Formação Complementar é fun‑
damental em muitos casos. E graças a ela, muitos moti‑
vam‑se e envolvem‑se em novos percursos escolares.

No RVCC de nível Secundário, a vigilância da equipa 
é mais apertada, no entanto discordamos da colagem ao 
modelo escolar como mecanismo de Formação Comple‑
mentar. O adulto que procura o Centro Novas Oportuni‑
dades desconhece, habitualmente, o Processo. Chegam 
através da publicidade, pela mediatização de um falso faci‑
litismo. Costumamos dizer‑lhe “Sim, é fácil” mas não deixa de 
ser rigoroso. Não se destina aos jovens, nem aos que trabalham 
desde os 16 anos e chegam ao CNO na casa dos 20 e poucos. 
Não se destina aos que deixaram a matemática por concluir. 
Não se destina a ser feito por correspondência ou à distância, 
como por vezes se diz, nem em três ou quatro meses. Pode ser 
feito individualmente, no entanto, privilegiam‑se as abordagens 

dinâmicas, interpessoais, em grupo. Quando pedimos a alguém 
para refletir sobre a sua experiência devemos fornecer‑lhe opor‑
tunidade de se confrontar com feedback, com os outros pares 
que, embora tenham experiências diversas, são capazes de reco‑
nhecer e encontrar o que existe em comum nas suas histórias, 
contribuindo ativamente para os Portefólios de uns e de outros. 
Mobilizamos a Formação Complementar para colmatar falhas, 
para conciliar a história de vida com aquilo que é exigido pelo 
referencial. É um trabalho cansativo para o formador porque tem 
de acompanhar o ritmo vertiginoso e alucinante das histórias 
de vida das pessoas que acompanha, o ritmo desgastante com 
que foram adquirindo experiência, armazenando competências, 
depositando a prazo milhares de significados, milhares de sen‑
tidos, respostas, todas elas válidas à pergunta que lhes fazemos: 
como se tornou na pessoa que é? Impossível responder ape‑
nas com recurso a fichas de trabalho, a formações uniformes, 
a programas e testes. Impossível acompanhar a resposta sem 
nunca nos termos colocado na posição de a responder. Afinal, 
eu, Formador, como me tornei na pessoa que sou? E porque 
a resposta não é simples, muitos vezes preferimos refugiar‑nos 
no entendimento de que os Referenciais são como Programas 
“Para Cumprir”, e que os Formadores têm de avaliar quantitati‑
vamente o somatório de conteúdos e pedir trabalhos de pes‑
quisa sobre um qualquer núcleo gerador sem nunca o adulto 
poder referenciar a sua própria experiência.

Na Formação Complementar, como durante todo o Pro‑
cesso, temos necessariamente de assumir que todos os gru‑
pos vão ser diferentes, como adultos diferentes que são, e 
isso quer dizer que o que funciona com uns pode ser ineficaz 
com outros. É um caminho que se faz caminhando ao lado de 
todos os adultos que acompanhamos. No nível Secundário, o 
caminho tem infinitas ramificações, tantas quantas as experi‑
ências que cada um traz.

É verdade que há procedimentos diferentes em todos 
os Centros Novas Oportunidades, mas cada Centro lida com 
populações, grupos e adultos diferentes e, mais importante 
ainda, bebem da filosofia de entidades incubadoras diame‑
tralmente opostas em vários aspetos.

O nosso trabalho é acompanhar adultos num percurso de 

certificação justo, que repõe a justiça entre o que cada um sabe 

fazer e as suas habilitações escolares sendo que o nosso sucesso 

não se mede, ao contrário do que querem fazer parecer, pelo 

número de diplomas que emitimos, mas sim pelas histórias das 

pessoas que conseguimos fazer acreditar em si próprias e na 

sua riqueza pessoal. 

Rute Mendonça
Diretora do CNO Gustave Eiffel da Venda Nova
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Com uma experiência de 22 anos na Formação Técnica e 
Profissional, a Cooptécnica Gustave Eiffel dispõe de infraestru‑
turas e meios humanos que possibilitam a expansão a novos 
mercados da Formação, equilibrando a inovação com modelos 
eficazes rigorosamente testados ao longo destes anos. Cons‑
cientes da atual crise como um desafio e oportunidade pre‑
tende‑se contribuir para a melhoria das relações laborais nas 
empresas através da capacitação dos trabalhadores em com‑
petências fundamentais para o mundo do trabalho, como 
sejam as relações interpessoais, a inteligência emocional, a 
criatividade, entre tantas outras. A satisfação e motivação dos 
trabalhadores têm um efeito positivo nas organizações, con‑
tribuindo para o equilíbrio dos procedimentos e a boa ima‑
gem perante os clientes.

De forma similar ao apoio dos professores, durante o per‑
curso de qualificação escolar ou profissional, a Eiffel Mind – 
Oficina de Formação Empresarial pretende apoiar empre‑
sários e trabalhadores na resolução das dificuldades 
decorrentes do funcionamento das empresas e equipas, 
não só através de formação dirigida a este público mas 
também desenvolvendo sessões de coaching profissional 
que permitam, aos beneficiários, atingir o seu máximo 
potencial.

Pretendemos desenvolver Formação auto‑financiada nos 
domínios das Relações Interpessoais, tendo sido já identifica‑
das as seguintes áreas prioritárias: 

Rute Pinho
Coordenadora

Eiffel Mind – Oficina de Formação 
Empresarial
Formação dirigida a empresas e organizações

• Pensamento Criativo; 

• Assertividade; 

• Gestão de Conflitos; 

• Comunicação Verbal; 

• Comunicação Escrita; 

• Satisfação e Fidelização de Clientes; 

• Técnicas de Vendas; 

• Organização e Gestão do Tempo;

• Gestão da Imagem; 

• Inteligência Emocional; 

• Gestão de Stress; 

• Liderança; 

• Trabalho em Equipa; 

•  Coaching e Programação Neuro 

Linguística; 

• Gestão das Finanças Pessoais; 

• Falar em Público; 

•  Jogos Pedagógicos e Dinamização 

de Grupos.
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Testemunho das Coordenadoras 
do Curso

A comunicação desempenha, hoje, um papel essencial 
no sucesso comercial das marcas e das empresas. Nunca, 
como nos tempos atuais, a publicidade às marcas foi tão 
decisiva no seu sucesso e no sucesso das empresas. No 
entanto, novos conceitos e novas formas são necessárias 
para que a eficácia da comunicação publicitária perspetive 
o êxito das marcas que comunica.

O Curso Profissional de Técnico de Comunicação – 
Marketing, Relações Públicas e Publicidade propõe‑se 

dotar os alunos de técnicas e conhecimentos que per‑
mitam dar resposta às necessidades das empresas, 
sempre em consonância com o desenvolvimento dos 
mercados. 

Por outro lado, aumenta os níveis de envolvimento com 
as temáticas da Publicidade e da Comunicação e Marke‑
ting numa ótica integrada, onde, as marcas, as campanhas 
e as técnicas de comunicação estão ao dispor dos produ‑
tos e dos serviços. 

Os professores com vasta experiência no mercado 
de trabalho, proporcionam aos alunos a ligação essencial 
entre as matérias que ensinam e as práticas exigidas pelo 
mercado. 

Curso Profissional de Técnico de 
Comunicação – Marketing, Relações 
Públicas e Publicidade
Técnicos qualificados na divulgação de empresas e no planeamento 
de estratégias de marketing
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Ao terminar o curso, os alunos estão preparados para: 
Colaborar na elaboração e interpretação de estu‑• 
dos que permitam um conhecimento efetivo do 
mercado em que se insere uma organização; 
Participar na conceção e elaboração de estraté‑• 
gias e planos de marketing e na execução das 
ações/táticas de comunicação tendo em conside‑
ração as atitudes, comportamentos e necessida‑
des do público; 
Participar na organização e operacionalização de • 
contextos/eventos que visem a promoção comer‑
cial ou institucional, com base em técnicas de rela‑
ções públicas dirigidas aos públicos interno ou 
externo de uma organização; 
Colaborar e participar na conceção de campanhas • 
de publicidade; 
Participar na conceção, produção e seleção dos • 
elementos de comunicação gráfica, escrita, visual 
ou multimédia, necessários para promover ou 
divulgar um produto ou serviço.

Ao terminarem o curso, os alunos poderão executar ati‑
vidades em diversas áreas, tais como:

Área da Comunicação: rádios, jornais, agências de 
comunicação.

Área de Marketing: empresas de merchandising, depar‑
tamentos comerciais e de marketing. 

Área de Publicidade: departamentos e agências de 
publicidade.

Este curso com início em 2008/09, no polo da Amadora, 
terminou o seu 1.º ciclo de formação em 2010/11 e os alu‑
nos concluíram‑no sem deixar qualquer módulo em atraso. 
Consideramos que foi um caso de grande sucesso, quer para 
os alunos, quer para a escola.

A procura de profissionais na área da Comunicação e 
Marketing, que dominem a arte de comunicar, concorre para 
que os jovens com esta formação sejam os profissionais 
do futuro.

Catarina Gonçalves Monteiro
Coordenadora do Curso na EPGE da Amadora

Comunicar, falar, saber, transmitir, conhecer, criar, fazer, 
executar, fazem parte do vocabulário do curso. Como o pró‑
prio nome indica, tudo assenta na palavra Comunicação: 
saber transmitir com eficácia as mensagens é o desafio que 
se impõe.

Ao longo do curso os alunos aprendem a dinamizar 
estratégias, a conceber e executar campanhas inerentes à 
promoção de produtos e serviços. Preparamos o formando 
para ser um técnico qualificado para analisar e detetar todas 
as situações de comunicação, participando ativa e criativa‑
mente no desenvolvimento e planeamento das estratégias 
de marketing, organizando e concebendo todas as ações 
de comunicação.

Os alunos, no 3.º ano, realizam um estágio, em con‑
texto de trabalho, onde colocam em prática os conheci‑
mentos apreendidos num contacto direto com a reali‑
dade do mundo do trabalho. Após a conclusão do curso, 
o aluno pode prosseguir estudos no ensino superior ou 
começar a trabalhar. A escola dota o formando de com‑
petência e capacidade para dar um salto qualitativo no seu 
percurso profissional ou académico.

Apesar de ser um curso recente, não deixa de ser rigo‑
roso e exigente e que proporciona aos formandos experiên‑
cias relacionadas com as áreas da Comunicação, Marketing, 
Publicidade, Relações Públicas, Assessoria e Comunica‑
ção Gráfica. Este curso profissional, com a duração de três 
anos, forma técnicos qualificados e aptos a trabalhar de 
imediato. 

Ao longo do percurso de formação, realizam‑se inúme‑
ras visitas de estudo, ciclos de conferências, eventos e con‑
cursos que promovem a integração de todos. 

A equipa técnica do curso é escolhida criteriosamente, 
dando primazia a profissionais da área e ativos no mercado 
de trabalho. Estes formadores são uma mais‑valia do curso, 
porque transmitem a realidade do mundo laboral, dando 
um cunho prático e empírico ao curso.

É fundamental continuar a apostar na qualidade, criando 
oportunidades aos formandos de progredirem, aumentando 
os seus conhecimentos. È nosso propósito que os novos 
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técnicos desenvolvam um espírito crítico, de criatividade e 
credibilidade. 

Não “baixamos os braços e estamos sempre aptos a 
novos desafios” é o nosso lema. 

Selma Pereira Rocha
Coordenadora do Curso na EPGE do Lumiar

Testemunhos de ex‑alunas que 
concluíram o Curso Profissional 
de Técnico de Comunicação – 
Marketing, Relações Públicas e 
Publicidade

Ariana Palma, 18 anos

Escolhi este curso por ser muito prático pois aprende‑
mos executando. Os conteúdos lecionados permitem ter 
um contacto aprofundado com os programas informáticos 
Photoshop, Illustrator e Prémiere. 

Os professores são profissionais da área o que é um 
aspeto muito positivo, pois ao partilharem a sua experiên‑
cia profissional, ajudam‑nos a preparar melhor para a vida 
ativa. 

Uma das minhas grandes vitórias durante o curso foi a 
execução do Projeto Tecnológico, que foi o meu primeiro 
grande projeto desenvolvido a título individual. Enquanto o 
desenvolvia, e mesmo depois na conclusão e apresentação, 
senti que tinha subido um patamar na minha vida. Tornei‑me 
mais autónoma e confiante no meu trabalho e senti‑me pre‑
parada para avançar com a Prova de Aptidão Profissional. 

O estágio surpreendeu‑me positivamente e fez‑me per‑
ceber que a minha vocação é mesmo o Marketing. Passar 
por vários departamentos no Diário de Noticias proporcio‑
nou‑me o conhecimento real do que se faz em cada um 
deles e a sua dinâmica. 

No futuro desejo seguir o Curso Superior de Marketing, 
em Aveiro. Para já vou ajudar um familiar a implementar uma 
empresa o que me vai dar oportunidade de pôr em prá‑
tica a minha Prova de Aptidão Profissional onde desenvolvi 
toda a estratégia de Marketing e de Comunicação, incluindo 
logótipo, e peças gráficas para utilizar na implementação e 
divulgação duma nova marca/serviço no mercado. Este pro‑
jeto deixa‑me muito entusiasmada, pois vou pôr em prática 
tudo o que aprendi.

Joana Salgueiro,19 anos

Escolhi o ensino profissional porque queria estudar uma 
área específica e preferi o curso de Comunicação porque 
tem muito a ver com a minha personalidade.

No curso agradou‑me o facto de ser bastante prático 
embora muito trabalhoso, contrariamente ao que muitas 
pessoas pensam. Gostava que o ginásio da escola tivesse 
melhores condições e que a disciplina de Marketing fosse 
mais prática.

Num futuro próximo, penso ir para a faculdade e apro‑
fundar os conhecimentos nesta área.

Foto: Joana Salgueiro e Elisabete Fraústo
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Elisabete Fraústo, 21 anos

Optei pelo ensino profissional porque penso que ao 
profissionalizarmo‑nos numa área específica, vai ajudar‑nos 
a adquirir conhecimentos teóricos e competências práticas, 
referentes ao curso.

Achei o curso muito trabalhoso, mas por outro lado 
agradou‑me ter aprendido a comunicar mais e melhor com 

diversos públicos, o que é muito importante no mundo do 
trabalho.

Foi muito positivo ter participado em organização de 
eventos e aprender as estratégias para chegar ao desejo e 
às necessidades das pessoas e das empresas.

Durante o estágio, procurei dar o melhor de mim, mos‑
trei muita capacidade de trabalho, empenho e dedicação. 
A equipa de trabalho onde estive inserida mostrou von‑
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tade de colaborar, e houve sempre uma grande entreajuda 
entre todos.

Um aluno ao optar pelo ensino profissional deve esco‑
lher um curso que se adapte à sua personalidade. É muito 
importante escolher um curso que nos faça sentir realiza‑
dos, pois os trabalhos daí resultantes serão os melhores, com 
toda a certeza.

Empresa acolhedora de estágios

Testemunho

A Joana e a Elisabete estagiaram na área de Comunica‑
ção e Marketing, do Solinca, no Centro Comercial Colombo, 
sob a minha orientação.

As duas alunas estagiárias excederam as expectativas 
da empresa e obtiveram um aproveitamento bastante posi‑
tivo. Revelaram ser bastante proativas e com vontade de 

aprender, ingredientes fundamentais para o sucesso profis‑
sional e pessoal.

No início do estágio apresentaram algumas dificuldades 
de integração que são habituais nos jovens e que se prende, 
fundamentalmente, com a ausência de experiência em con‑
texto de trabalho. Obviamente que ao longo do tempo em 
que estiveram connosco, foram percebendo a dinâmica da 
empresa e adaptaram‑se, um aspeto que acabou por ser 
determinante para o sucesso do estágio.

No contexto laboral ninguém consegue ser bem‑suce‑
dido sozinho. Felizmente que estas alunas para além de 
serem boas amigas, conseguiram também ser boas colegas 
de trabalho, algo que nem sempre é fácil. Elas foram verda‑
deiras profissionais, souberam complementar‑se e consegui‑
ram ter sempre diálogos diretos e abertos. Tiveram a capaci‑
dade de se entrosarem com toda a equipa e este terá sido 
um dos aspetos fundamentais que determinou o sucesso do 
estágio. Elas tiveram a capacidade de ouvir todos, desde o 
pessoal da limpeza até ao próprio coordenador e de avaliar 
e considerar o que era fundamental para os seus trabalhos. 
Parabéns a ambas! 

André Henriques
Coordenador Operacional
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Udo, Luís, Eurico, Aldair, Pedro, João, Pedro, Rui, Samuel, 
Marco, Rodrigo, André, Hugo, José, Constantin, Adilson, Fábio, 
Eduardo, Cláudio, Arison, Edna, serão daqui a três anos, os pri‑
meiros alunos com o Curso Profissional de Técnicos de Ele‑
trónica e Telecomunicações formados na Escola Profissional 
Gustave Eiffel. 

No seguimento da estratégia de consolidação da sua ativi‑
dade, de aposta no ensino profissional e de diversificação da sua 
oferta formativa, a Cooptécnica Gustave Eiffel iniciou no passado 
mês de setembro o referido Curso Profissional, de nível 4.

No atual cenário das telecomunicações, onde redes com‑
plexas de telecomunicações são constituídas a partir de fibras 
óticas, satélites e microcomputadores, entre outros equipa‑
mentos tecnológicos, e a evolução tecnológica é uma cons‑
tante, exigimos cada vez mais uma maior qualificação dos pro‑
fissionais que atuam neste setor. Só assim é possível assistir a 
um programa televisivo, conversar ao telemóvel, ouvir música 
na rádio ou enviar/receber um e‑mail.

Durante estes três anos de formação, são vários os 
desafios que se apresentam:

Aos alunos, serem capazes de adquirir as competências 
necessárias, quer nas Tecnologias de Telecomunicações e Ele‑
trónica, quer na Matemática e Física, tal como nas outras disci‑
plinas da componente sócio‑cultural. Como profissionais, terão 
de ser pessoas autónomas, criativas, objetivas, com espírito  
de equipa, capazes de executarem a instalação e manutenção 

de meios de transmissão, como antenas, cabos de fibra ótica 
e amplificadores, de detetarem e repararem avarias em equi‑
pamentos eletrónicos, e de operarem sistemas de telecomu‑
nicações e equipamentos de medida e teste; 

À escola, o desafio consiste em fazer bem à primeira, ser 
capaz de proporcionar as melhores condições de trabalho e de 
estudo, disponibilizar uma diversidade de equipamentos didáti‑
cos e tecnológicos que permitam a realização de aulas práticas 
e estabelecer ligações com empresas da área das telecomuni‑
cações e electrónica de modo a facilitar uma maior proximi‑
dade dos alunos com este promissor mercado de trabalho.

As apostas estão feitas, agora mãos à obra! 

Carlos Costa
Coordenador do Curso

Curso Profissional de Técnico de 
Eletrónica e Telecomunicações
Técnicos que executam a instalação e manutenção de meios 
de transmissão, detetam e reparam avarias em equipamento 
eletrónico e operam sistemas de telecomunicações e equipamentos 
de medida e teste
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A qualificação da população adulta insere‑se no reforço da 
qualificação de pessoas ativas ‑ empregadas ou desemprega‑
das ‑ de modo a contribuir para o desenvolvimento de com‑
petências críticas à modernização económica e empresarial e 
para a adaptabilidade dos trabalhadores.

A escassez de profissionais especializados integrados no 
mercado de trabalho é um dos principais motivos para os bai‑
xos níveis de produtividade e de competitividade do tecido 
empresarial do país. Esta é, pois, uma das prioridade da Coop‑
técnica Gustave Eiffel, que desde 1989 disponibiliza um leque 
variado de percursos formativos direcionados não só para a 
população jovem, mas também para a população adulta resi‑
dente nas várias regiões onde se encontra inserida, nomeada‑
mente no Entroncamento. 

A Cooptécnica Gustave Eiffel contribui para a qualifi‑
cação da população ativa, pois nunca é tarde de mais para 
aprender, proporcionando Cursos de Educação e Formação 
de Adultos (EFA) que permitem o aumento da escolaridade 
e, simultaneamente, a aprendizagem de uma nova profissão, 
e/ou o aprofundamento de conhecimentos e competências 
numa profissão já exercida, bem como o acesso à Certifica‑
ção Profissional. Dispomos ainda de Formações Modulares 
Certificadas, que são unidades de formação de curta dura‑
ção (25 ou 50 horas) concebidas a pensar nos que querem 
desenvolver competências específicas. 

As formações referidas decorrem em horário laboral 
ou pós‑laboral (consoante a situação perante o emprego) e 
podem ser contabilizadas para efeitos do disposto sobre a 
obrigatoriedade da Formação Profissional, no Código do Tra‑
balho (Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro).

Também a médio prazo contamos iniciar novos cursos EFA 
e Formações Modulares Certificadas, nomeadamente nas saí‑

das profissionais de Assistente Administrativo, Operador 
de Jardinagem, Técnico de Instalador de Sistemas Sola‑
res Fotovoltaicos, Técnico de Controlo de Qualidade Ali‑
mentar, Técnico de Ação Educativa e Técnico de Segu‑
rança e Higiene no Trabalho.

O Centro Novas Oportunidades Gustave Eiffel per‑
mite o diagnóstico e encaminhamento formativo dos adultos, 
assumindo também a responsabilidade de reconhecer, validar 
e certificar competências escolares (4.º, 6.º, 9.º ou 12.º anos de 
escolaridade) e profissionais. 

O Centro de Qualificação de Ativos Gustave Eiffel 
(CQA), também disponibiliza várias formações formalmente 
reconhecidas pelas respetivas entidades reguladoras, nomea‑
damente a Formação Pedagógica Inicial de Formadores, 
formação no setor dos Transportes, cursos na área da 
Segurança e Higiene do Trabalho, cursos de formação de 
técnicos ITED/ITUR, somos um Centro certificado ECDL 
(European Computer Driving Licence), entre muitos outros. 

Atualmente encontram‑se abertas as inscrições para 
os cursos de Técnico e Técnico Superior de Segurança 
e Higiene do Trabalho, reconhecidos pela Autoridade para 
as Condições do Trabalho (ACT), que terão início no Entronca‑
mento, já em fevereiro. No mesmo mês vão começar novas 
ações no setor dos Transportes, nomeadamente os cursos de 
formação de Motoristas de Táxi (tipo II) e de Transporte 
Coletivo de Crianças. 

O CQA dispõe ainda de um serviço de formação à medida, 
que planeia, juntamente com as empresas, módulos de forma‑
ção e workshops ajustados às suas necessidades concretas. 

Aposte em si e na sua qualificação!
Para mais informações, contacte‑nos.
Morada:

Cooptécnica Gustave Eiffel
Rua D. Afonso Henriques – Campus Escolar
2330-519 Entroncamento
Telef. 249 717 055

Horário de funcionamento:

Das 9h00 e as 22h00 – de 2ª a 6ª feira
Das 10h00 às 13h00 - sábado 

Qualificação da população adulta
Educação e formação para adultos pois nunca é tarde demais para 
aprender
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Formação financiada para adultos*

Reconhecimento, Validade e Certificação de  
Competências  

CNO  

Nível Básico 
Nível Secundário

Cursos de Educação e Formação de Adultos - 
EFA  

Tipologia  2.3

Tipologia  2.2

IN
SC

RE
VA

‑S
E

Tipologia  2.1

Formações Modelares Certificadas  
FMC   

346 - Secretariado e Trabalho Administrativo   
761 - Serviço de Apoio a Crianças e Jovens   
811 - Hotelaria e Restauração   
814 - Serviços Domésticos   
815 - Cuidados de Beleza   
861 - Proteção de Pessoas e Bens   
000 - Componente de Base 

B3-Assistente Administrativo  
B3- Operador de Jardinagem   
S-Técnico de Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos  
S-Técnico de Controlo de Qualidade Alimentar  
S-Técnico de Ação Educativa  
S-Técnico de Segurança e Higiene no Trabalho   

Cursos

Eixo 2
Adaptabilidade e Aprendizagem ao Longo da Vida

Áreas de Formação

*a aguardar aprovação
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Não é a mais forte das espécies que sobrevive,  
nem a mais inteligente,

mas a que melhor se adapta às mudanças.
Charles Darwin (1809‑1882)

Conta‑se que um dia um grupo de cientistas chegou a 
uma longínqua comunidade primitiva, que comunicava por 
sinais de fumo, e que os rádios – telefone que levavam provoca‑
ram tal entusiasmo que levou a que aqueles os oferecessem.

No trajeto de regresso os cientistas mostraram curiosidade 
em saber o que tinha acontecido entretanto. Foram recebidos 
com enorme alegria e agradecimentos e pediram‑lhes mais 
rádios – telefone pois, segundo os seus anfitriões, provocavam 
excelente fumo para comunicar, quando queimados.

Vem esta história a propósito de não podermos continuar 
a lidar com os novos instrumentos de ensino‑aprendizagem 
com os paradigmas do passado (sinais de fumo com recurso 
a modernas tecnologias). 

Vivemos tempos de acentuada turbulência e de incerte‑
zas permanentes. As interrogações crescem de modo inver‑
samente proporcional às soluções. Vivemos numa sociedade 
que valoriza mais os consumidores do que os criadores, mais 
o carro do que o condutor e mais a madeira do que a floresta. 
Uma sociedade que desvaloriza assim o talento, o homem e 
a natureza, não está no melhor caminho. Ou mudamos hoje 
ou amanhã será tarde. Sim, mudar e começar a perceber, 
que só em cooperação e partilha e valorizando o traba‑
lho em rede poderemos, em pleno, beneficiar das novas 

Uma aposta na inovação 
O programa Eureka.in em 3D Mono nas áreas da biologia, física e 
química é um instrumento inovador
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tecnologias e acrescentar valor ao que, separados, temos 
desvalorizado. 

É neste contexto que, aos principais protagonistas, alunos, 
professores, famílias e responsáveis das políticas educativas, se 
coloca o enorme desafio: mudar. Mudança dos contextos de 
aprendizagem, dos conteúdos e das práticas dos que ensinam 
e dos que aprendem. Temos uma escola com uma representa‑
ção social muito fragilizada e da qual todos somos responsá‑
veis – não adianta assobiar para o lado. Todos somos poucos 
para invertermos a situação e colaborarmos para que a missão 
da escola se concretize – educar, formar, qualificar para uma 
sociedade cada vez mais das pessoas e do conhecimento. 

A escola tem enormes “concorrentes” (TV, internet, jornais, 
etc.), com objetivos e regras próprias, que têm disputado com 
ela a missão de educar, ensinar e qualificar. Assim, a escola tem 
de saber conviver com eles e integrá‑los sem deixar de liderar 
e orientar para a função primeira da escola: formar cidadãos 
e empreendedores. A escola tem para isso de ser capaz de 
antecipar e acompanhar as novas realidades e contextos que 
os estudantes vão encontrando no seu dia a dia para conse‑
guirmos ganhar este desafio que é de todos.

A escola está, assim, a ser desafiada a recorrer cada vez 
mais a novas e inovadoras metodologias e instrumentos que 
colaborem para uma educação/formação mais atrativa, mais 
criativa e mais qualificante para a vida. É conhecido mas nem 
sempre reconhecido, que a grande maioria das Escolas Pro‑
fissionais, e a Escola Profissional Gustave Eiffel (EPGE) em par‑
ticular, têm estado na vanguarda da introdução de novas tec‑
nologias e novas práticas no processo ensino‑aprendizagem 
no nosso país. Mais uma vez isso vai acontecer: a EPGE será 
a primeira escola, em Portugal, a instalar o programa Eureka.
in em 3D Mono nas áreas da biologia, física e química. É um 
enorme salto em frente.

O programa Eureka.in é um inovador e potente ins‑
trumento do ensinar e do aprender que introduz novos 
contextos e novos conteúdos e que desafia o professor 
para um novo papel – mediador, tutor e gestor de equi‑
pas e de redes de aprendizagem. Numa escola que recorre 
cada vez mais a instrumentos virtuais reforça‑se a pertinência 
do professor presencial criando ambientes e contextos espe‑
cíficos reduzindo a distância entre o virtual e realidade e entre 
a abstração e a prática. Estamos a falar de um professor dina‑

mizador de processos de participação e envolvimento na cria‑
ção de conhecimento e competências.

É neste quadro que o programa Eureka 3DM e 3DS nos 
transporta para uma realidade virtual com imagens e conteú‑
dos contextualizados, em torno de situações da vida real, faci‑
litadoras da produção de conhecimento, contribuindo, desta 
forma, para que a escola seja cada vez mais uma comunidade 
educativa e de aprendizagem, onde o esforço dos professo‑
res e alunos se traduz em resultados – formar cidadãos e 
jovens qualificados capazes de enfrentarem a vida ativa 
como cidadãos e profissionais. 

O software Eureka.in contém 1.200 vídeos (400 de biologia, 400 de química e 400 de física), 400 simulações/
experiências interativas, 1.200 testes e ainda links de aprofundamento de temas tais como: Biologia: biotecno‑
logia, equipamentos, botânica, citologia, ambiente e ecologia, genética, anatomia humana, taxonomia e zoo‑
logia; Química: industrial, orgânica, inorgânica, ambiental e química física; Física: mecânica, física atómica e 
nuclear, calor e termodinâmica, som e luz, electricidade e magnetismo, electrónica e astronomia.

António Marques
Representante da 3D VINCI
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Acreditamos no mérito. Acreditamos na diferenciação pelo 
mérito. Não acreditamos em temas tabu, que não possam ser 
discutidos. Acreditamos que a Avaliação é fundamental para 
premiar o mérito e alcançar patamares de crescente qualidade. 
Estes temas foram analisados nas Sessões de Trabalho realiza‑
das, no início deste ano letivo, com os nossos professores. Con‑
sistiu, essencialmente, na partilha e reflexão de convicções no 
sentido de esclarecer e enriquecer um novo modelo de Ava‑
liação de Desempenho já colocado em prática, como modelo 
piloto ou experimental, no ano lectivo anterior.

Os aspetos essenciais em que nos focámos foram:
Esclarecer – ponto fundamental quer para quem avalia 

quer para quem é avaliado. Como poderei lutar pela excelên‑
cia se não souber o que a Instituição exige nos parâmetros de 
excelência? Será que é apenas a minha perspetiva que conta? 
Poderei apenas fazer aquilo que, na minha ótica, é excelente? 
E, se assim for, não será a avaliação de desempenho, já por si 
um pouco subjetiva, frequentemente injusta? Foi neste sen‑
tido que procurámos um esclarecimento minucioso de todos 
os parâmetros que são usados na Avaliação de Desempenho 
Docente, neste novo modelo. São as regras do jogo, conheci‑
das por todos e usadas da mesma forma para todos, pois só 

assim a verdadeira diferenciação pelo mérito, é possível e fica 
clara para todos os atores que nela intervêm.

Partilhar – porque o novo modelo colocado em prá‑
tica não é, e dificilmente algum dia virá a ser, um documento 
fechado, é desejável que os docentes participem, com as suas 
experiências, opiniões e ideias. Queremos que os docentes 
se apropriem deste modelo que é deles e, essencialmente, 
para eles.

Foi com este espírito e com estes objetivos que decorre‑
ram as oito sessões de trabalho sobre a Avaliação de Desem‑
penho, que envolveram oito grupos distintos, durante quatro 
dias e que avaliámos como muito positivas. 

 Os docentes participaram ativamente e temos a espe‑
rança que, a partir de agora, o tema da avaliação seja consi‑
derado como um processo natural e bem‑vindo e não carre‑
gado de conotações negativas, temido por todos e causador 
de tantas discórdias, na sua maioria, infrutíferas. 

Julgamos, com alguma falta de modéstia, ter contribu‑
ído e dado um exemplo de como a Avaliação de Desempe‑
nho pode ser um tema apaziguador e acarinhado por todos. 
O nosso bem‑haja aos que colaboraram para o sucesso des‑
tas sessões. 

Pedro Rodrigues e Cristina Marques

Avaliação de Desempenho
Reflexão sobre a Avaliação de Desempenho Docente e necessidade 
de reconhecer o mérito
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Um novo ano letivo é uma oportunidade e uma porta 
que se abre para muitos alunos. Um “começar de novo” para 
todos nós. 

É tempo de colocar em prática novas estratégias, de siste‑
matizar as que deram sinais de poderem ser o caminho certo 

e de deixar para trás as ideias e propostas que não alcança‑
ram os resultados esperados. 

Ao refletirmos sobre este tema não podemos alhear‑nos 
das perspetivas para o nosso país, num tempo difícil e de 
alguns constrangimentos. No entanto, não devemos deixar‑nos 

Novas Perspetivas 
Construção de modelos de gestão descentralizados, imprimindo 
novas dinâmicas diferenciadoras que potenciam a qualidade do 
serviço
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dominar pelo pessimismo. Há que ter confiança, lutar para atin‑
gir bons resultados tendo sempre em mente o rigor e a qua‑
lidade do serviço prestado.

É uma evidência que o nosso país está a atravessar um 
momento difícil da sua história, com dificuldades ao nível eco‑
nómico e que se agudizam, dia após dia, tomando proporções 

de grande preocupação e preponderância, contagiando, cla‑
ramente, a realidade e o desenvolvimento sociocultural, com 
um claro reflexo nas escolas. 

Sendo certo que a EPGE se tem construído e desenvol‑
vido à custa de vários desafios ao longo da sua existência, 
não é menos verdade que o presente e os futuros anos leti‑
vos, constituirão, certamente, um dos maiores desafios, não 
só em termos económicos, mas principalmente em termos 
sociais, uma vez que muitas das variáveis que condicionam e 
influenciam o desempenho da nossa atividade, vão decerto 
sobrevalorizar‑se e tomar especial relevância na comunidade 
educativa. Senão vejamos:

Ao nível do corpo discente – cerca de metade das famí‑
lias dos nossos alunos, vivem hoje uma situação de carência 
económica, sendo, muitas delas, famílias destruturadas. Fruto 
das crescentes dificuldades económicas do país, perspetiva‑se 
que esta situação se agrave, causando um afastamento ainda 
maior da escola, seja por parte dos encarregados de educação 
– muitos deles a viverem uma situação de completo desnorte 
e falta de confiança no futuro – seja pelos próprios alunos, que, 
por razões de contexto familiar e de necessidade de “reduzirem 
despesas” do agregado familiar (considerando, erradamente, 
que a educação é uma despesa…) e de “aumentarem as recei‑
tas”, possam, a curto prazo, refletir uma enorme apetência para 
o seu afastamento da escola, por “não terem dinheiro”, ou por 
“ arranjarem um trabalho para ajudar em casa”;

Ao nível do corpo docente – se, por um lado, enquanto 
cidadãos, se encontram, igualmente, expostos às dificuldades 
que o país atravessa, por outro, viverão, forçosamente, uma si‑
tuação muito complexa dentro da sala de aula, onde existem 
frustrações, revoltas e desorientações, por parte dos alunos.

Perspetivando as dificuldades acima mencionadas, a EPGE 
de modo a salvaguardar os efeitos daí recorrentes, delineou e 

está a colocar em prática um conjunto de medidas preventi‑
vas, nomeadamente:

Renegociação contratual, com as empresas fornecedo‑• 
ras do serviço de refeitório, reduzindo os preços unitá‑
rios das refeições para valores nunca antes consegui‑
dos, de forma a garantir que todos, alunos, professores 
e funcionários, independentemente das suas dificulda‑
des, possam usufruir de uma refeição;
Implementação de medidas que promovam a estabi‑• 
lidade emocional e profissional. Criação do gabinete 
de apoio ao aluno e reforço do processo de integra‑
ção, acompanhamento e apoio ao corpo docente e 
discente;
Continuação do desenvolvimento de esforços para man‑• 
ter, e mesmo melhorar, as condições de trabalho da es‑
cola ao nível das tecnologias, equipamentos, materiais 
e infraestruturas, tornando o espaço escolar um local 
atrativo e dinâmico;
Ampliação do número de formações e sessões de tra‑• 
balho internas, fortalecendo a preparação individual de 
cada docente/formador, melhorando os níveis de com‑
petência de toda a estrutura técnico‑pedagógica, no 
sentido de promover uma cultura do mérito;
Reorganização das estruturas técnico‑pedagógicas de • 
todos os polos, para garantir a sustentação de um cres‑
cimento contínuo, uma vez que no presente ano letivo, 
os polos do Entroncamento, Arruda dos Vinhos e Lumiar, 
tiveram um crescimento de 25%, 30% e 50%, respetiva‑
mente, relativamente ao número de turmas dos cursos 
profissionais. 

Procuramos pois, com estas medidas, construir mode‑
los de gestão descentralizados, ágeis, com maior autono‑
mia e responsabilidade, mantendo as caraterísticas que 
estiveram na génese da EPGE e sempre fiéis a uma cultura 
de observância dos nossos princípios. Vamos continuar a 
imprimir uma dinâmica ganhadora e diferenciadora, eviden‑
ciando e potenciando a elevação dos nossos padrões de qua‑
lidade, assentes na competência, no profissionalismo, no rigor 
e na responsabilização. O empenho e a pro‑atividade de todos 
são necessários e fundamentais para a superação das dificul‑
dades. Propomo‑nos ser os agentes de um estímulo que con‑
corra para o desenvolvimento das pessoas e para a qualidade 
dos serviços prestados.

Somos uma escola para todos que se norteia por uma 
ideia central: o conhecimento. 

Pedro Rodrigues e Cristina Marques

Procuramos pois, com estas medidas, 
construir modelos de gestão 

descentralizados, ágeis, com maior 
autonomia e responsabilidade, mantendo 
as caraterísticas que estiveram na génese 
da EPGE e sempre fiéis a uma cultura de 

observância dos nossos princípios.
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As instituições crescem e evoluem. Compete‑nos estar 
sensíveis, a todo o momento, para esse crescimento, para as 
necessidades que acarreta, nomeadamente ao nível da altera‑
ção de estruturas, para que seja um crescimento sustentado.

Há quatro anos atrás, no ano letivo de 2007/08, a EPGE 
tinha em funcionamento 54 turmas de Ensino Profissional (EP) 
e 25 turmas de Cursos de Educação e Formação de Jovens, 
(CEF), num total de cerca de 1440 alunos.

Três anos depois, em 2010/11, a escola trabalhava com 90 
turmas de EP e 36 turmas de CEF, num total de aproximada‑
mente 2163 alunos.

Para além deste crescimento ao nível da formação de EP e 
de CEF, diversifica‑se a área de atuação ao implementar cursos 
de CAP III e CAP V, Formações Modulares e Cursos de Educa‑
ção e Formação de Adultos, nas mais diversas áreas. Há pois 
que criar sinergias, potenciar e interligar recursos. Ora, com o 
crescimento exponencial que a EPGE atingiu, sentimos que 
não bastava uma estrutura que assentava, fundamentalmente, 
num Coordenador de Curso, que se preocupa com o funcio‑
namento do mesmo e um Diretor de Polo que faz a interliga‑
ção entre os vários cursos, e simultaneamente, com a criação 
das referidas sinergias. 

Esta estrutura, assumida pela instituição desde a sua cria‑
ção, há 22 anos, não estava a revelar‑se suficiente nalguns 
polos/escolas, onde um maior número de cursos e de moda‑
lidades de formação, estava a necessitar de outras estrutu‑
ras de apoio.

Assim, surgiu como experiência piloto, no polo do Lumiar, 
no ano letivo de 2010/11, a criação de Departamentos e Áreas 
Curriculares, enquanto estruturas intermédias, numa clara 
necessidade de descentralizar os procedimentos de ges‑
tão. Esta experiência estendeu‑se, no presente ano letivo, a 
todos polos, ajustando‑se à dimensão de cada um.

Os Departamentos assumem‑se como unidades 
orgânicas que coordenam o ensino e as várias ativida‑
des visando a organização e coordenação dos recursos 
humanos, laboratoriais e materiais que lhes estão afetos, 
com o objetivo de responder às solicitações das atividades 
pedagógicas, científicas e técnicas em que participa.

As Áreas Curriculares são unidades orgânicas que coorde‑
nam o ensino das disciplinas da sua Área Curricular, em espe‑
cial no aspeto da programação, estabelecendo as necessárias 
e oportunas orientações pedagógicas e propondo medidas 
que se julguem convenientes para o aperfeiçoamento da pro‑
gramação e dos métodos de ensino, de modo a responder às 
solicitações das atividades pedagógicas, científicas e técnicas 
em que participa.

A atual Estrutura Técnico Pedagógica, que permitiu 
a racionalização de recursos, encontra‑se reforçada com 
estes grupos geradores de sinergias, sem no entanto nunca 
perder de vista a qualidade dos serviços que prestamos e a 
obtenção dos melhores resultados. 

Pedro Rodrigues e Cristina Marques

Reorganização da Estrutura Técnico 
– Pedagógica
Implementação de Departamentos e Áreas Curriculares para 
descentralizar procedimentos de gestão

Prosseguimento de Estudos

Os alunos da Escola Profissional Gustave Eiffel,  da Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos 
(Sintra), do  Instituto de Tecnologias Náuticas  (Paço d Árcos),  do Externato Alexandre Herculano  
(Amadora)  e do  Externato Mouzinho de Albuquerque  (Entroncamento)  ao optarem pelo 
prosseguimento de estudos no ensino superior no Instituto Superior de Tecnologias Avançadas 
(ISTEC) ou no Instituto Superior de Educação e Ciências (ISEC) beneficiam  das seguintes condições 
especiais:
• Isenção de custos de candidatura e inscrição e desconto de 20% na propina de frequência.
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Como transformar casas do 
passado, em casas do futuro?

Promovido pela InovaDomus este concurso pretendia 
difundir ideias para a reabilitação de edifícios através de solu‑
ções que permitissem a reutilização de edifícios do passado 
em edifícios do futuro mas adaptados às necessidades e con‑
tingências da atualidade. 

O projeto apresentado pelos nossos alunos consistiu na 
transformação de uma Casa de Chá, localizada no Parque Muni‑
cipal de Aveiro, numa residência universitária, com recurso a solu‑
ções de sustentabilidade energética, através de painéis solares. 

A participação neste concurso foi, na opinião dos alunos, 
bastante gratificante pois permitiu uma reflexão sobre a temática 
da reutilização dos espaços devolutos e degradados, assim como 
viajar e conhecer um pouco melhor outras zonas do país.

Os alunos Rita Ribeiro, Martins Lúco, Gisela Santos  
e Sandra Ferreira, do 3.º ano, do Curso Profissional de 
Técnico de Design, receberam uma Menção Honrosa pelo 
trabalho apresentado. 

EPIS – Escolas de Futuro

Através de uma parceria entre a EPGE e a EPIS (Empresários 
pela Inclusão Social), os alunos foram desafiados para participar 
neste concurso, que pretendia, pela voz, ideias e criatividade, 
transmitir o modo como veem a escola do futuro. 

Alunos e professores aceitaram participar, sobretudo pela 
vontade de partilhar ideias e de as confrontarem com as de outras 
escolas. Houve grande entusiasmo na elaboração do guião e em 
todo o processo de produção e tratamento de imagem que deu 
origem a um vídeo que foi escolhido entre cerca de 30 trabalhos 
apresentados por alunos de escolas de todo o país. 

Sílvia Santos, Patrícia Tavares, Miguel Moreira, 
Ionhinte Fernandes e Cláudio Chaves, alunos de 3.º ano, 
do Curso Profissional de Técnico de Multimédia foram 
classificados em 1.º lugar. 

Atribuição de Prémios 
Os prémios alcançados em vários concursos representam motivo 
de orgulho para todos
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BGREEN, Ecological Film Festival 

Este concurso, dirigido a todos os estudantes do ensino 
secundário, ou equivalente, com idades compreendidas entre 
os 15 e os 21 anos, tinha como objetivo criar um spot publicitá‑
rio que sensibilizasse para questões diversas como a ecologia, 
o respeito pela natureza e a sustentabilidade ambiental. 

Os alunos participantes envolveram‑se ativamente nesta 
iniciativa e foi com orgulho que representaram a escola.

É de realçar que os alunos estiveram presentes na ceri‑
mónia de entrega de prémios, onde viram o seu trabalho ser 
apresentado e onde ficaram a conhecer os trabalhos exibidos 
por outras escolas. 

Inês Veríssimo, Jéssica Cruz, Gonçalo Meireles, Bruno 
Oliveira e Pedro Alves, alunos de 2.º ano, do Curso Pro‑
fissional de Técnico de Multimédia ficaram classificados 
entre os 10 finalistas, numa participação que envolveu 
cerca de 120 equipas. 

Energia És Tu

Promovido no âmbito da 4ª Edição da Expo Amadora, a 
escola concorreu com um trabalho que consistiu na constru‑
ção de um painel solar de ar quente no qual colaboraram 
as turmas de 2.º e 3.º ano, do Curso Profissional de Téc‑
nico de Energias Renováveis. Para a construção deste painel, 
foram utilizadas latas de refrigerante em alumínio, empilhadas 
e furadas, em forma de tubo. Posteriormente, colocaram‑se 
essas latas dentro de uma caixa isolada termicamente, com 
um acrílico de modo a que a radiação solar, criasse o efeito 
de estufa. O aumento da temperatura dentro do painel trans‑
fere calor para dentro dos tubos, proveniente de uma habita‑
ção. O ar, depois de aquecido, retorna para a mesma habita‑
ção, permitindo aquecimento a baixo custo.

A participação neste concurso foi muito importante e 
representou a consolidação e aplicação prática dos conhe‑
cimentos teóricos. Os alunos ganharam ânimo e uma maior 
confiança e motivação para a vida profissional. 

Com esta participação, os nossos alunos ficaram clas‑
sificados em 1.º lugar. 
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Prémio MonIT

O Prémio MonIT, promovido pelo Instituto Superior Téc‑
nico, pretendia ir ao encontro dos objetivos de formação para 
o Ensino Secundário (10.º, 11.º e 12.º anos), podendo participar 
alunos de qualquer uma das áreas dos cursos Científico Huma‑
nísticos, Tecnológicos e Profissionais. O trabalho desenvolvido 

e apresentado pelos nossos alunos é inédito na área da elec‑
trónica e das telecomunicações. De uma forma muito simples 
e intuitiva, o projeto a concurso fornece informação sobre se 
uma determinada zona é segura ou perigosa, no que diz res‑
peito à exposição e à radiação eletromagnética, consoante os 
níveis se encontrem abaixo ou acima dos limites mais restriti‑
vos, impostos pela legislação em vigor. 

Com esta participação houve oportunidade de divulgar 
o trabalho desenvolvido ao longo do ano escolar, perante um 
júri constituído por professores doutores do IST, da Faculdade 
de Ciências, pela Vereadora da Câmara Municipal de Lisboa e 
por um representante da TMN.

Os alunos do 2.º ano, do Curso Profissional de Técnico 
de Electrónica, Automação e Comando, Pedro Aires e Antó‑
nio Figueiredo, foram classificados com o 1.º lugar. 

Prémio Grande C 

A intensa interação entre professores e alunos culminou, 
em 2010/11, na participação no Concurso Nacional de Criativi‑
dade para escolas Grande C e a conquista de duas vitórias. 

Os alunos do 3.º ano, do Curso Profissional de Técnico 
de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e Publici‑
dade, Gonçalo Lage, Gonçalo Tarouca e Luís Teixeira, com 
a sua participação, alcançaram o 1.º lugar, na categoria 
de Fotografia‑Paisagem, com a apresentação do trabalho 
Planet 911. A aluna Ana Filipa da Silva Lourenço recebeu 
uma Menção Honrosa pelo trabalho Campo/Cidade. 

Estes alunos, do polo do Lumiar, puseram em prática os 
conhecimentos adquiridos no curso e foram premiados pelo 
esforço, empenho, dedicação e persistência. 
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A Escola Profissional Gustave Eiffel é uma comunidade esco‑
lar em permanente evolução e procura dar aos seus alunos uma 
sólida formação de base, que os valorize enquanto indivíduos 
em diferentes domínios: profissional, social, moral e afetivo. 

Por outro lado, a comunidade escolar empenha‑se, ativa‑
mente, para dar resposta às dificuldades daqueles que dela 
fazem parte e esforça‑se por melhorar a sua relação com a 
comunidade envolvente.

Assim, no sentido de estreitar laços entre as duas comuni‑
dades, têm vindo a ser desenvolvidas atividades extra‑curricu‑
lares, como enriquecimento curricular e pessoal, contribuindo 
para uma valorização pessoal de todos os que nelas partici‑
pam. Foi desta forma que surgiu o Cidadão Eiffel – Clube 
de Cidadania.

O sentido de responsabilização social, aliado à progressão 
escolar do aluno, tem vindo a aumentar e são cada vez mais os 
alunos e outros elementos da comunidade escolar, que, volun‑
tariamente, se disponibilizam para ações de solidariedade junto 
dos que necessitam, quer dentro, quer fora da escola.

O Clube de Cidadania levou a cabo as seguintes 
atividades:

Banco Alimentar e de Roupas 

Com início há cerca de dois anos, temos vindo a reali‑
zar, mensalmente, a recolha de alimentos e roupas dentro da 
comunidade escolar envolvendo alunos e funcionários que 
fazem os seus donativos para serem entregues às famílias que 
deles necessitam.

Grupo de Voluntariado Eiffel 
Este grupo surgiu no final do ano letivo, a partir da ideia 

de se aproveitar melhor alguma disponibilidade que existe 
durante este período, e assim ir ao encontro das instituições 
que precisam de ajuda. 

O grupo de voluntariado Eiffel desenvolve atividades de 
apoio estruturadas, sempre em colaboração com as institui‑
ções que delas necessitam.

O grupo tem uma grande vontade de crescer e de che‑
gar mais longe, quer apoiando mais instituições quer cativando 
novos elementos. 

Estes voluntários estiveram ativos durante o tempo de 
férias escolares mas com o início das aulas, em setembro, foram 
redefinidos os horários, de modo a permitir que todos os que 
estão empenhados nesta missão possam continuar a colaborar, 
sem no entanto descurarem as tarefas escolares. Afinal é tão 
pouco para quem dá, e tanto para quem recebe.

Cidadão Eiffel – Clube de Cidadania
Participação da comunidade escolar em ações de solidariedade
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Testemunhos de alunos 
voluntários
O que é que te motivou a aderir ao projeto Cidadão 
Eiffel?

Com este projeto tive motivação para concretizar um desejo 
antigo. Hoje sinto que, com o pouco que dou, posso ajudar mui‑
tas pessoas. (Ana Compadrinho)

Ajudar os outros, sempre foi uma necessidade. Preciso de me 
sentir útil, para crescer enquanto pessoa. (Raquel Luís)

Alguns desafios parecem‑me impossíveis de alcançar porque 
tenho pouco tempo livre, mas, há sempre um bocadinho que 
guardo para o voluntariado… Hoje sou eu que falo no Cidadão 
Eiffel aos meus colegas e sinto orgulho em participar. (Mariana 
Faria)

Eu pensava que a escola preparava apenas para a vida pro‑
fissional e afinal, com a participação neste grupo, percebi que me 
poderia mudar a vida e a de muitas pessoas, dentro e fora da es‑
cola ao mesmo tempo que me enriquecia como pessoa e sigo o 
lema dos escuteiros “sempre alerta para servir”. (Bruno Oliveira)

Quando a escola participou com projetos de boas práticas 
sociais, no Tour do Voluntariado, em Lisboa, eu fui escolhida para 
acompanhar as professoras Sílvia Areias e Ana Albuquerque, por 
já ter participado em projetos isolados. Conheci projetos de outras 
instituições, e percebi que não era necessário muito para poder aju‑
dar. Sempre gostei de participar nos inúmeros desafios que a es‑
cola nos propõe, e quando ouvi falar no Grupo de Voluntariado, 
não podia deixar de o conhecer. No início tive receio de não cor‑
responder às expectativas. Esta experiência mudou a minha vida. 
(Ana Falé)

Achei que podia aproveitar algum do meu tempo livre, para 
ajudar os outros. (Luís Barradas)

Em que atividades tens participado e qual delas mais te 
sensibilizou?

Participei nas atividades com as crianças, na Quinta de S. 
Miguel, e sensibilizou‑me a alegria que sempre demonstravam 
em tudo que lhes propúnhamos. (AC)

A minha escolha foi a Associação AMIAMA, que recebe e trata 
animais abandonados onde posso lavar as casas dos animais, 
dar‑lhes alimentos ou levá‑los a passear mas também já pintei 
muros. Sensibiliza‑me a capacidade que os animais têm de comu‑
nicar, o olhar de gratidão e a alegria com que nos recebem. (VF) 

Alguns dias de férias foram dedicados aos meninos da Quinta 
de S. Miguel. Fui com eles à praia, ao cinema, ao parque e parti‑
cipei em inúmeras atividades. Comove‑me que, apesar de todas 
as dificuldades, aquelas crianças mostrem alguma capacidade de 
sonhar. (AF)

Eu participei alternadamente na Quinta e na AMIAMA, e 
envolvi‑me com igual empenho nas duas instituições. Senti que 
ajudando os outros me tornava uma pessoa melhor. (BO)

Que importância tem para ti este projeto e como é que o 
avalias?

Acho que é importante a escola transmitir valores aos jovens, 
como a partilha, a entre ajuda e o trabalho em equipa, o que nos 
vai ajudar, certamente, na vida adulta. (AF) 

Foi muito importante e até consegui integrar‑me melhor na 
escola. Agora sou capaz de dialogar mais à vontade e estou mais 
atenta ao que me rodeia. (AC)

É uma continuidade da minha participação ativa na socie‑
dade. Fiquei orgulhoso por estar numa escola em que os valo‑
res que me foram transmitidos pela família, são também valori‑
zados. (BO)

Mudou a minha forma de encarar a vida pois percebi que há 
sempre alguém a precisar de nós. Passei a dar mais importância 
ao que tenho. (MF)

A minha avaliação é positiva. Integrei‑me numa altura de 
mudanças pessoais e ajudou‑me a superar algumas situações 
difíceis. (LB)

Silvia Areias

professora da EPGE
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Gincana Rock in Rio

Gincana Rock in Rio é uma iniciativa nacional dirigida às 
escolas, no âmbito do Ano Europeu do Voluntariado e Cida‑
dania ATIVA (2011), que decorre de 1 novembro de 2011 a 23 
de março de 2012 e que visa a promoção da cidadania e a 
adoção de boas práticas. 

Os nossos alunos organizaram‑se em grupo e coordena‑
dos pelos professores Paulo Gonçalves e Ana Albuquerque 
aderiram a este desafio. 

Uma das diferentes missões propõe executar tarefas que 
permitam reduzir o consumo de água. Assim, este grupo levou 

a cabo uma atividade que constitui em colocar garrafas de 
um litro e meio, nos autoclismos das casas de banho da 
escola de modo a gastar‑se menos água em cada des‑
carga. Outras tarefas estão já a ser preparadas.

À medida que as várias ações vão sendo executadas, os 
coordenadores enviam para a organização os resultados alcan‑
çados. No final serão premiadas 63 escolas e entregues vários 
prémios, entre os quais 1.300 bilhetes para o festival Rock in 
Rio-Lisboa 2012. 

Comemorar o Dia Nacional da Cultura 
Científica e Tecnológica 

O Dia Nacional da Cultura Científica e Tecnológica come‑
morou‑se, no polo da Amadora, com o propósito de sensibili‑
zar a comunidade educativa para a Cultura Científica.

Do evento fizeram parte várias atividades: exposi‑
ção sobre o físico e poeta Rómulo de Carvalho/Antó‑
nio Gedeão, projeção de filmes e documentários sobre 
ciência e tecnologia com temas da atualidade científica 
e realização de atividades experimentais no laboratório 
de Física e Química com o envolvimento de toda a comu‑
nidade educativa.

A organização foi da responsabilidade dos professores de 
Física e Química, Celeste Barata e Paulo Ernesto e das técnicas 
do Centro de Recursos.

Houve grande recetividade e envolvimento por parte da 
comunidade escolar e foi visível o interesse demonstrado por 
todos os participantes. 

XXX Olimpíadas Portuguesas de 
Matemática 

A 1.ª eliminatória das XXX Olimpíadas Portuguesas de 
Matemática, categoria B (10.º, 11.º e 12.º anos), realizou‑se no 
dia 9 de novembro, no polo da Amadora.

 Estas Olimpíadas, organizadas anualmente pela Sociedade 
Portuguesa de Matemática, têm como objetivo incentivar e 
desenvolver nos alunos o gosto pela Matemática.

 A professora Celeste Barata, com a colaboração de outros 
docentes da disciplina, mobilizaram os alunos a participar na 
iniciativa.

 Os alunos participantes foram Álvaro Cabral, Alexandre 
Silva, Henriquison Carvalho Araújo, Kyrylo Ryabin, Iryna 
Dymkar, João Carlos Timóteo Antunes, Ricardo Alexandre 
Nunes Dias. A 2.ª eliminatória realizou‑se na Escola Almeida 
Garrett, no dia 11 de janeiro, e a nossa escola esteve represen‑
tada pelo aluno Ricardo Alexandre Nunes Dias. 

   XXX Olimpíadas Portuguesas de Matemática 

Alunos participantes: 

 
 Álvaro Cabral 

Alexandre Silva 

Henriquison Carvalho Araújo 

Kyrylo Ryabin 

 Iryna Dymkar  

João Carlos Timóteo Antunes 

 Ricardo Alexandre Nunes Dias 

 
 

 9 de 
Novembro 

 
15h30 
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Atividades desportivas no Jamor 

Conscientes da importância de que se revestem, realiza‑
ram‑se no dia 26 de novembro, no Centro Desportivo Nacio‑
nal do Jamor, atividades desportivas, para os alunos do 3.º ano 
dos Cursos Profissionais, do polo da Venda Nova.

Esta iniciativa proporcionou a prática da educação 
física de uma forma motivadora, permitiu o desenvolvi‑
mento de atividades de Team Building aliando a vertente 
pedagógica ao aspeto lúdico e promoveu o trabalho em 
equipa.

Assim, ao longo de um dia, alunos e professores, prati‑
caram canoagem, mini golfe, percursos pedestre e provas de 
orientação.

Os alunos corresponderam aos desafios e executaram as tarefas 

previstas, com boa disposição e empenho, honrando, mais 

uma vez, o nome da escola que representam. 

Workshop de fantoches 
Os alunos do Curso Profissional de Animação Socio‑

cultural, acompanhados pelo professor Pedro Reis, participa‑
ram num workshop de fantoches, na Biblioteca Municipal de 
Arruda dos Vinhos. No decorrer desta acção, os alunos apren‑
deram e desenvolveram algumas técnicas de reciclagem 
de materiais que permitem a construção de fantoches. 
Numa primeira fase utilizaram pacotes vazios de leite que ser‑
viram de base para o corpo dos fantoches ao qual se juntaram 
tecidos, lã e outros materiais. Numa segunda etapa, o corpo 
dos fantoches foi feito com meias a que se acrescentaram 
materiais diversos de forma a adorná‑los com roupa, cabelo 
e outros acessórios.

Foi uma excelente oportunidade de conhecer novas técnicas e 

desenvolver o nível de conhecimentos. 
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Entrega de Diploma de Mérito 

A aluna Mafalda Alexandra Sebastião da Costa, do 
Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância, do pólo 
do Lumiar, recebeu o Diploma de Mérito. Este prémio, atribu‑
ído anualmente, visa reconhecer o melhor aluno. É pois um 
exemplo a destacar e que revela que a organização/gestão do 
tempo e a motivação e o trabalho podem conduzir a resul‑
tados de sucesso. 

Horta biológica e boas práticas de 
reciclagem 

No âmbito das atividades extracurriculares, os alunos do 
2.º ano do Curso Profissional de Animador Sociocultural, 
do polo do Lumiar, e orientados pela professora Ana Prata, 
estão a cultivar uma Horta Biológica. Desta forma, os alunos 
têm vindo a experienciar o contacto direto com a terra, 
a escolha de plantas e de adubos naturais, a rotação de 
culturas, os sistemas de rega e a rentabilização dos recur‑
sos naturais. 

O próximo projeto prevê a realização de um jardim verti‑
cal, que permita a otimização dum espaço restrito. 

De forma a comemorar a Semana Europeia de Pre‑
venção de Produção de Resíduos realizou‑se, em colabo‑
ração com a Valorsul, uma Palestra sobre Boas Práticas da 
Reciclagem.

Os alunos dos Cursos Profissionais de Técnico de Apoio 
à Infância, Técnico de Animação Sociocultural e Técnico 
de Energias Renováveis estiveram presentes e muito parti‑
cipativos. 

Espetáculo de Luz‑Negra 

No âmbito da disciplina de ECDM (Corporal), a turma do 2.º 
ano do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância, 
desenvolveu, pela primeira vez, a técnica de luz‑negra, apre‑
sentando uma sequência de coreografias, com a duração de 20 
minutos, intitulada “Arco‑Íris”. Grupos como Art of Noise, Caetano 
Veloso, Entre Aspas, fizeram parte do repertório e proporciona‑
ram momentos de magia. Este espetáculo foi apresentado no 
Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento e na festa 
de Natal do Agrupamento de Escolas de Riachos. 

A apresentação deste trabalho permitiu um contacto direto 
com um público com necessidades específicas e a observação 
do funcionamento de uma instituição com características pró‑
prias. O desenvolvimento desta ação foi muito motivador para as 
alunas que no final foram bastante saudadas e aplaudidas. 
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Laboratórios na Formação Profissional 
– Que práticas? 

Para que serve um laboratório na formação • 
profissional?
O que se pretende de uma aula prática? • 
Como incentivar os alunos a desenvolver o espírito • 
de investigação, a curiosidade pela descoberta e a 
necessidade de novos conhecimentos?
Que regras de segurança e procedimentos devem • 
ser adotadas em laboratório?
Como elaborar guiões e relatórios de atividades?• 

Dar resposta a estas e outras questões foi o trabalho que 
se desenvolveu num workshop sobre Laboratórios na Forma‑
ção Profissional – que práticas? Os docentes de diversas áreas 
debateram o tema, procurando um consenso sobre as práti‑
cas a adotar em contexto laboratorial. 

Foram várias as comunicações técnicas de introdução ao 
tema. Paulo Resende, técnico de Proteção Civil, falou sobre 
“Segurança contra incêndios em Laboratórios”, Nuno Marques 
falou sobre “Regras de Higiene e Segurança em Laboratórios”, 
Ana Correia sobre “Guiões de Trabalho/Debate de Ideias” e para 
finalizar Renata Almeida, psicóloga, falou sobre a importância 
dos Laboratórios nas Ciências Sociais. Na segunda parte, os 
professores reunidos por grupos e áreas técnicas, debateram 
as questões centrais e apresentarem as conclusões.  

Visita de Estudo aos Museus da 
Eletricidade e das Telecomunicações

Integrado nas disciplinas de Comunicação de Dados 
e de Área de Integração, os alunos do 1.º e 3.º ano do 
Curso Profissional de Técnico de Gestão de Equipa‑
mentos Informáticos, do polo de Arruda dos Vinhos, fize‑
ram uma Visita de Estudo aos Museus da Eletricidade e das 
Telecomunicações.

No Museu da Eletricidade constatou‑se a evolução 
na produção de energia elétrica, as técnicas utilizadas, 
as condições de trabalho, os equipamentos e as maté‑
rias‑primas. Os alunos verificaram, através de pequenas 
experiências, os princípios que se aplicam nas diferen‑
tes formas de produção de energia elétrica.

No Museu das Telecomunicações observou‑se a evo‑
lução das comunicações ao longo do tempo, até aos dias 
de hoje. Foi extremamente interessante, verificar o tipo de 
equipamentos e os princípios abordados na disciplina de 
Comunicação de Dados. No final, ainda houve oportunidade 
de os alunos experimentarem vários tipos de telefone e veri‑
ficarem, em tempo real, o modo de funcionamento de uma 
Central de Comutação. 
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Anjos no Entroncamento

Os Anjos da Vida, um grupo de 12 alunos do 3.º ano 
do Curso Profissional de Técnico de Proteção Civil do pólo do 
Entroncamento, concorreram ao “Participar para Mudar”, uma 
iniciativa da Comissão Europeia que visa premiar os melhores 
projetos desenvolvidos no âmbito da temática “A União Euro‑
peia dos Cidadãos”.

A equipa, com o lema Viver sem Estragos, desenvolveu 
diversas ações junto da comunidade local e alertou e sensi‑
bilizou para a importância de práticas seguras, preventivas e 
de autoproteção. 

Os Anjos da Vida formaram correntes humanas em torno 
de passadeiras pedonais, distribuíram milhares de panfletos 
pela cidade e organizaram e desenvolveram ações de sensi‑
bilização no Centro de Convívio da Terceira Idade. Nas ativida‑
des desenvolvidas foram tratados vários temas tais como: frio 
intenso, incêndios florestais, incêndios domésticos, acidentes 
rodoviários, segurança em espaços públicos, seca e sismos.

Esta iniciativa, organizada pelo polo do Entroncamento, 
contou com o apoio do Município e da PSP local e do hiper‑
mercado E. Leclerc. 

Exercícios de combate e extinção de 
incêndio, de resgate e salvamento

Nos dias 11 e 18 de janeiro realizaram‑se atividades cur‑
riculares no Instituto de Tecnologias Náuticas em que foram 
desenvolvidos exercícios de combate e extinção de incêndio 
e exercícios de resgate e salvamento. 

Esta ação, em que participaram os alunos de duas turmas 
do Curso Profissional de Técnico de Higiene e Segurança do Tra‑
balho e Ambiente, do polo do Lumiar, revelou‑se de grande inte‑
resse para a formação dos alunos desta área profissional. 

Hastear da bandeira Eco‑Escola

No âmbito do Programa Eco‑Escolas, no dia 26 de janeiro, 
toda a comunidade escolar do polo do Lumiar participou no 
hastear da bandeira Eco‑Escola 2010/11, atribuída pela Associa‑
ção Bandeira Azul da Europa (ABAE) pelo bom desempenho 
ambiental e pelo sucesso da implementação do programa na 
nossa escola, ao longo de todo o ano letivo. 



44 Sexualidade

A educação sexual deve promover o debate e a escolha e 
não impor ou ditar regras de conduta. Deve também sensibi‑
lizar para a desmistificação dos papéis de género vincados na 
sociedade, assim como alertar para a identidade sexual de cada 
um. É essencial, para uma sexualidade salutar, que sejam aceites 
as diferentes identidades sexuais. A sexualidade relaciona vários 
aspetos: aceitação do corpo e da imagem corporal e o conforto 
que sentimos em relação a ele. Uma educação sexual saudável 
ajuda a decidir em relação ao comportamento sexual, facilita 
na construção da auto estima e no conhecimento e informa‑
ção necessária para evitar conflitos consigo próprio.

De acordo com Bandura, aprendemos através de modela‑
gem, e os modelos principais nos primeiros anos de vida são os 
progenitores e mais tarde os pares e ainda os modelos simbó‑
licos, como a televisão. As crianças têm, desde cedo, o hábito 
diário de ver programas televisivos, e a televisão é, sem dúvida, 
um agente educativo que, apesar de informal, não deixa de ser 
uma importante fonte de modelagem. No entanto, é indiscu‑
tível que a forma como o indivíduo vai percecionar a sua vida 
sexual quando adulto depende muito da afetividade e da vin‑
culação vivida com os pais. São também os progenitores que 
influenciam o modo como a criança lida com os programas 
televisivos, ou outros. Por isso, indubitavelmente os pais são 
uma grande influência sobre as atitudes face à sexualidade. 
Mais tarde, os pares (amigos, namorados) têm também um 
importante papel na educação sexual, uma vez que a relação 
é horizontal e, consequentemente, de mais fácil identificação. 
A criança ou jovem encontra nos pares uma similaridade de 
situações e experiências que são reconfortantes, sendo que, 
nem sempre essa informação é a mais fidedigna. Esta educa‑
ção sexual informal, apesar de não ser a mais adequada é, sem 
dúvida, uma parte integrante da formação sexual. 

Os valores essenciais da educação sexual, de acordo 
com as linhas orientadoras do Ministério da Educação, do 
Ministério da Saúde, da Associação para o Planeamento da 
Família e do Centro de Apoio Nacional 2000 são:

É fundamental que o adolescente adquira um melhor 
conhecimento do seu corpo e a compreensão da sua pró‑
pria origem e também a capacidade para se confrontar com 
os modelos socioculturais do masculino e do feminino e os 
fenómenos de descriminação social baseada nos papéis de 
género. Os jovens necessitam de desenvolver competên‑
cias para: 1) expressar opiniões e sentimentos; 2) comuni‑
car sobre temas relacionados com a sexualidade; 3) atuar 
de modo assertivo nas diversas interações sociais envol‑
vendo familiares, amigos, educadores, colegas ou desco‑
nhecidos; 4) adequar as várias formas de contacto físico 
aos diferentes contextos de sociabilidade. 

Rosa Lee de Castro
Técnica da EPGE

Educação Sexual 
Aprendemos através de modelagem e os modelos principais são os 
progenitores, os pares e os modelos simbólicos como a televisão

o reconhecimento de que a autonomia, a liberdade de • 
escolha e uma informação adequada são os aspetos 
essenciais para a estruturação de atitudes e comporta‑
mentos responsáveis no relacionamento sexual;
o reconhecimento de que a sexualidade é uma fonte • 
potencial de vida, de prazer e de comunicação e uma 
componente da realização pessoal e das relações inter‑
pessoais e o reconhecimento da importância da comu‑
nicação e do envolvimento afetivo e amoroso na vivên‑
cia da sexualidade;
o respeito pelo direito à diferença e pela pessoa do • 
outro, nomeadamente os seus valores, a sua orienta‑
ção sexual e as suas características físicas;
a promoção da igualdade de direitos e oportunidades • 
entre homens e mulheres e da saúde dos indivíduos e 
dos casais, nas esferas sexual e reprodutiva e o reconhe‑
cimento do direito à maternidade e à paternidade livres, 
conscientes e responsáveis e das diferentes expressões 
da sexualidade ao longo do ciclo de vida;
a recusa de expressões da sexualidade que envolvam • 
violência ou coação, ou relações pessoais de domina‑
ção e de exploração.
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Existe uma modalidade de investigação em Economia que 
se chama “economia experimental”. A investigação tradicio‑
nal em Economia procura compreender diretamente o que se 
passa na atividade real das pessoas e empresas, usando infor‑
mação disponível sobre fenómenos que têm lugar nas nossas 
sociedades. O problema é que nem sempre é fácil interpre‑
tar o que realmente acontece em sociedades que são já tão 
complexas, havendo, por exemplo, dúvidas acerca da capa‑
cidade das ferramentas matemáticas disponíveis para fazer 
previsões adequadas a partir dos dados que conseguimos 
recolher. A chamada “economia experimental” segue outro 

caminho: procura compreender certos aspetos específicos das 
dinâmicas sociais realizando experiências “de laboratório”. Nor‑
malmente, nessas experiências, junta‑se um grupo de volun‑
tários, aos quais se pede para realizarem determinada tarefa, 
sendo que nessa tarefa podem ganhar algum dinheiro, mas 
quanto ganharão depende da forma como concretizam a 
tarefa pedida. Vou, de seguida, relatar parte de um tipo de 
experiências em economia experimental – e, a partir daí, dei‑
xar uma pista de reflexão.

Consideremos a seguinte situação. Existe um grupo de 
indivíduos, os quais não podem comunicar entre si. A cada um 

Economia Experimental
Poderão experiências de “laboratório” ensinar-nos  alguma coisa 
acerca da vida em sociedade, dar-nos uma oportunidade para refletir?
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é pedido que escolha uma de 16 cores, ação pela qual cada 
indivíduo receberá um pagamento. Cada participante é infor‑
mado de que o seu pagamento será calculado multiplicando 
um determinado montante fixo pelo número de indivíduos 
que tenham escolhido a mesma cor. Por exemplo, se o mon‑
tante fixo for 5 euros, se eu escolher verde e ao todo 10 pes‑
soas escolherem verde, cada um receberá 50 euros pela sua 
escolha de verde. A situação será repetida um certo número 
de vezes e, de cada vez, os participantes podem escolher uma 
cor diferente. Entre repetições, os indivíduos são informados 
acerca de quantos participantes escolheram cada cor e dos 
pagamentos que daí resultaram. Normalmente, nesta situação, 
todos os participantes convergirão para aquela cor que, aci‑
dentalmente, mostrou de início maior frequência – e nessa 
escolha se manterão. Quer dizer, se eu vejo que escolhi verde 
no turno anterior, mas houve mais gente a escolher vermelho, 
vou mudar para vermelho da próxima vez, porque receberei 
o montante fixo multiplicado por um número maior. Deste 
modo, os participantes conseguem coordenar‑se para obter 
o máximo pagamento.

A situação relatada era demasiado simples, neste sentido: 
toda a informação relevante para cada um fazer a sua esco‑
lha é disponibilizada (entre turnos, sabemos quantos escolhe‑
ram cada cor) e de forma gratuita (nada temos de pagar para 
nos dizerem isso). Uma nova situação experimental complica 
a situação anterior num aspeto: o pagamento a cada indiví‑
duo deixa de depender apenas da frequência com que a sua 
cor foi escolhida no grupo. O pagamento passa a ser afetado 
também por um índice próprio de cada cor, do género: as 
cores são ordenadas de 1 a 16 e, com o mesmo número de 
escolhas pelos participantes, a cor número 16 paga dezas‑
seis vezes mais do que a cor número 1. Os participantes não 
conhecem os índices atribuídos às cores. Que todos escolham 
a cor número 16 (todos escolhem a cor que “paga” mais) seria 
a situação mais favorável para todos os participantes – mas 
é de esperar que isso possa não acontecer. De facto, uma 
certa convergência inicial, acidental, para uma qualquer cor 
– mesmo que seja uma das menos remuneradas – cria um 
atractor que vai reforçar‑se com o tempo: vejo muita gente a 
escolher o azul, vou também escolher o azul, porque o pré‑
mio será mais multiplicado. O que pode acontecer é que o 
azul seja uma cor mal remunerada (índice 5, digamos) e o 
cinzento, por exemplo, tenha fator 16. Mas se, por acaso, nin‑
guém experimentou o cinzento, não vamos descobrir que ele 
vale mais. Mesmo que eu descubra que o cinzento tem o fator 
mais elevado, não vou sozinho apostar nessa cor, porque não 
multiplica (os outros não sabem, eu não posso dizer‑lhes, e 
não vou conseguir atrair os outros para uma escolha prejudi‑
cada por ser minoritária).

Incapazes de comunicar, portanto impedidos de acer‑
tar estratégias, ficamos presos a uma má solução. Se 
pudéssemos comunicar, se eu pudesse informar que sei 
que o cinzento vale mais, podia atrair os outros para uma 
melhor solução. O mesmo se eu pudesse beneficiar dessa 
informação quando ela está na posse de outro. Mas os que 
estavam concentrados numa cor escolhida pelo maior número, 
beneficiando do maior multiplicador, podiam não querer arris‑
car mudar de escolha para outra cor (perderiam dinheiro pas‑
sando para uma cor minoritária). Se pudéssemos comunicar, 
podíamos combinar mudar todos ao mesmo tempo para a cor 
que paga mais, obtendo maior pagamento para todos. Só que 
essas possibilidades de coordenação dependem da possibili‑
dade de comunicação entre os indivíduos.

Será que isto nos ensina alguma coisa acerca da razão 
pela qual correm mal algumas coisas no nosso relaciona‑
mento social? 

Porfírio Silva

Normalmente, nessas experiências, 
junta-se um grupo de voluntários, 
aos quais se pede para realizarem 

determinada tarefa, sendo  
que nessa tarefa podem ganhar 

algum dinheiro, mas quanto 
ganharão depende da forma como 

concretizam a tarefa pedida.
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Sinopse do autor

Porque é que os autores do blogue 31 da Armada, quando, 

a 10 de agosto de 2009, subiram à varanda dos Paços do Con‑

celho de Lisboa e hastearam a bandeira azul e branca, não res‑

tauraram a monarquia, como disseram ter feito, reclamando 

que foi precisamente com esse gesto que em 1910 foi procla‑

mada a República?

O que explica que Obama tenha repetido o juramento 

como presidente, no dia seguinte à cerimónia de tomada de 

posse assistida por milhões de pessoas, desta feita sem anúncio 

prévio, num ambiente recatado e perante um restrito número 

de testemunhas?

O que terá uma Câmara Municipal feito para ser acusada 

de colocar falsos polícias na rua?

É mais fácil falsificar notas ou falsificar instituições?

Quando cai um sinal de sentido proibido, por esse facto 

desaparece a proibição de circular nesse sentido naquela 

rua?

Este livro, com um título que à primeira impressão soa 

estranho, “Podemos matar um sinal de trânsito?”, con‑

voca um conjunto de factos da nossa vida coletiva, que pas‑

sam nos jornais e nas televisões como episódios anedóticos, 

mas que descobrimos serem muito mais sérios do que pare‑

cem, desde que nos demos ao trabalho de os olharmos com 

olhos de ver.

O subtítulo ajuda a esclarecer o que aqui está em causa: 
“Um divertimento político‑filosófico acerca da profun‑
didade do quotidiano”. Neste livro, esse trabalho de perce‑
ber a profundidade do quotidiano transforma‑se num prazer, 
pela forma desprendida como somos levados a descobrir o 
que pensávamos estar cansados de saber.

Este livro, sem ser um romance, é como um romance: 
no fundo, conta uma história que queremos saber como 
acaba. Sem ter a forma de um ensaio, é um ensaio: tem 
uma tese, mas não a impõe, nem arregimenta os argumen‑
tos em ordem clássica, deixando ao leitor o trabalho, que 
aqui é um gosto, de descobrir o seu próprio caminho marí‑
timo para a Índia. É um divertimento, porque divertirá o lei‑
tor tanto ou mais do que divertiu o autor, mas é filosofia por 
ser pensamento estruturado para lá das fronteiras das dis‑
ciplinas, e é política por questionar dinâmicas profundas da 
nossa vida coletiva.

A edição deste livro, pela prestigiada Esfera do Caos, na 
coleção Ensaios, é patrocinada pela Cooptécnica Gustave Eiffel. 
Como autor, honra‑me ter uma obra patrocinada por esta ins‑
tituição, que tanto tem contribuído para o desenvolvimento 
do nosso país, através de um contínuo e bem sucedido empe‑
nho na qualificação sustentada de pessoas e organizações. 
Aqui deixo, por isso, o meu público agradecimento à Coop‑
técnica Gustave Eiffel pelo patrocínio, na pessoa do seu presi‑
dente, Engenheiro Augusto Guedes, que estudou a proposta 
de patrocínio e a viu com benevolência. 

Podemos matar um sinal de trânsito?
Um divertimento político-filosófico  

acerca da profundidade do quotidiano

Neste livro somos confrontados com factos que passam nos jornais e nas tele‑
visões como episódios anedóticos, mas que descobrimos serem afinal muito mais 
sérios do que parecem. O autor leva‑nos a descobrir, com um novo olhar, o que pen‑
sávamos estar cansados de saber.

Título – Podemos matar um sinal de trânsito?
Um divertimento político‑filosófico acerca da profundidade do quotidiano
Autor – Porfírio Silva
Editora – Esfera do Caos
N.º de páginas – 155
1ª Edição – janeiro 2012
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Começou no mês de janeiro, a Guimarães 2012. A cidade‑
berço transforma‑se num verdadeiro centro cultural europeu. A 
programação é vasta, diversa e dirige‑se a todos os públicos.

A festa está por toda a cidade e Guimarães, a Capital Euro‑
peia da Cultura, será durante todo o ano um espaço aberto 
para música, bailado, cinema, teatro, exposições, artes, confe‑
rências, instalações e eventos de rua.

 Os eventos distribuem‑se em quatro ciclos, que acompa‑
nham as estações do ano. São centenas as atividades previs‑
tas, nem todas ainda calendarizadas.

Aqui ficam algumas sugestões

fevereiro
18 –  1.º Concerto da Fundação Orquestra Estúdio com 

Pedro Burmester 
25 –  Filme sobre as Festas Gualterianas com Rui Simões, o 

primeiro de dez documentários televisivos

março
2 –  Filme A Morte de Danton com encenação de Jorge Silva 

Melo
7 –  Concerto do flamengo Wim Mertens com a Fundação 

Orquestra Estúdio
10 –  O Ser Urbano, exposição sobre Nuno Portas, arquiteto 

português

abril 
7 –  O castelo em 3 actos sobre o símbolo mais mediático 

de Guimarães.
15 –  Il posto – início do ciclo de cinema dedicado ao reali‑

zador italiano Ermano Olmi
28 –  Medica por Medida, de William Shaskespeare

maio
16 –  City Maquette com coreografia de Mathilde Monnier, 

a partir de Guimarães

junho
2 –  Exposição Flatland Redux com obras de João Queiroz, 

Julie Mehretu, Michael Biberstein e Michael Borremans
10 –  Conferência internacional Os Lusíadas, sobre Camões e 

os tempos de crise.
16  –  Exposição do artista francês Christian Boltanski. 

– Apresentação dos trabalhos do concurso internacional 
Performance Architecture

julho
1 –  Estreia do filme História e da Memória que levou Jean‑

Luc Godard a Sarajevo
27 – Concerto da Orquestra Chinesa de Macau
28 – Recital de Ute Lemper, diva do cabaret europeu

agosto
Concerto de Artur Pizarro

setembro
7 –  Estreia de Where have we been and what did we do 

there, da coreógrafa sérvia Sanja Mitrovic
16 –  Início do ciclo de cinema dedicado ao realizador Glau‑

ber Rocha
18 –  Concerto da Fundação Orquestra Estúdio com a vio‑

linista russa Victoria Mullova
22 – Bailado a Sagração da Primavera
29 –  Exposição Archigram: Arquitectura Experimental 

1961-1974 (até 2 de dezembro)
– Concerto da Orquestra Sinfónica do Porto, Casa da 
Música

outubro
Exposição de homenagem a Fernando Távora (até 
dezembro)
5 –  Exposição Terzo Paradis, de Michelangelo Pistoletto (até 

15 de dezembro)
21 – Congresso Histórico de Guimarães

novembro
3 –  Estreia de Quadros Vivos para o Ano Jubileu, a partir de 

O Homem Sem Qualidades, de Robert Musil, encenação 
de João Pedro Vaz (Oficina/Comédias do Minho).

8 – Guimarães Jazz (até dia 17)
16 – Bailado Firewalk, de Rui Horta
24 – Concerto com Ivan Lins

dezembro
10 –  Coproduções Guimarães 2012, filmes de jovens reali‑

zadores sobre a cidade e a região.
12 – António Fonseca recita Os Lusíadas.
15 – Estreia da ópera Mumadona com libreto de Carlos Tê

Guimarães 2012






