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1EDITORIAL

Determinado em modernizar o país, o Governo apresen-

tou recentemente o Plano Tecnológico o qual, para além 

de criar um conjunto de medidas e projectos específicos, 

traduz, essencialmente, a ideia de que cada um de nós e 

cada instituição, pública ou privada, deverá interiorizar: a 

necessidade urgente de enfrentar os novos desafios que 

a tecnologia nos propõe, bem como encarar o Conheci-

mento como um instrumento decisivo para o desenvol-

vimento. É necessário, e urgente, alterar atitudes e men-

talidades não ficando sempre à espera das iniciativas do 

Governo. Todos nós temos a responsabilidade de actuar e 

tomar medidas com vista a alterar os modelos tradicionais 

de organização da sociedade portuguesa.

A Cooptécnica – Gustave Eiffel ciente das suas responsa-

bilidades “ abraça “ este novo desígnio nacional passando, 

desde já, à acção. 

Assim, das actividades que temos em curso, destacamos o 

nosso Projecto tecl@r.com que está em execução na esco-

la do 1.º ciclo da Amadora, a E.B. 1 Santos Mattos. Arrancá-

mos com uma turma do 1.º ano e no próximo ano lectivo 

vamos alargá-lo ao 2.º ano e, assim subsequentemente, 

até ao 4.º ano de escolaridade. Este projecto visa estimular 

o gosto pelas novas tecnologias, utilizar os recursos infor-

máticos como forma de incentivo às aprendizagens esco-

lares, desenvolvendo as capacidades cognitivas das crian-

ças. Julgo que este projecto deveria ser estendido a todas 

as escolas do 1º ciclo do país à semelhança do que está a 

ser implementado ao nível das aulas de inglês. Em termos 

de acesso ao conhecimento, e de integração europeia, a 

informática é tão importante como o inglês. 

Gostaria de terminar este Editorial realçando, pela sua 

importância, o texto sobre Educação/Formação em que 

nos é dado a conhecer o que a Agenda da Comissão Eu-

ropeia preconiza, no sentido de modernizar a educação 

e a formação. Assim, foi apresentado, recentemente, um 

projecto que tem como finalidade promover o espírito de 

empresa nas escolas e universidades. Esta iniciativa que 

aponta para o incentivo à criação de mini-empresas nos 

estabelecimentos de ensino é, sem dúvida, um contribu-

to para a promoção de uma cultura mais empresarial e 

para a prosperidade e a coesão social na Europa. A Escola 

Profissional Gustave Eiffel já iniciou a discussão interna 

sobre a forma como poderemos, a curto prazo, aderir a 

esta ideia. 

Augusto Guedes
Presidente da Cooptécnica

Gustave Eiffel

O Nosso Futuro
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O Plano Tecnológico visa a mobilização dos portugueses 
para a Sociedade da Informação, fomentando medidas 
estruturais vocacionadas para elevar os níveis educati-
vos. Na sua opinião, quais as medidas nele contidas que 
podem fomentar o aumento do emprego em Portugal?

Todo o Plano é, no fundo, uma estratégia de crescimen-
to económico para o país. Uma estratégia com um 

perfil definido, e com uma orientação muito clara. Nesse 
sentido, todas as medidas que se destinam a promover o 
investimento, a inovação tecnológica, a qualificação das 
pessoas são naturalmente factores muito positivos para a 
criação de emprego. Não tenho dúvidas a esse respeito, e 
quem as tiver está a pensar apenas no curto prazo.
No que toca a medidas mais orientadas para a área do 
emprego, por exemplo o programa NOVAS OPORTUNIDA-
DES, orientado para a qualificação dos mais jovens e dos 
que já estão no mercado de trabalho, é absolutamente 
fundamental para criação e sustentabilidade do emprego. 
Do mesmo modo, os programas de estágios profissionais 
e em especial o INOVJOVEM, especificamente destinado às 
áreas da gestão e das tecnologias nas PME’s, estão já a ter 
um papel muito significativo. 
Mas eu considero que o Plano Tecnológico vale, para a 
área do emprego e numa óptica de futuro, acima de tudo 
como um conjunto amplo de instrumentos e intervenções 
cujo “resultado líquido”, directo e indirecto, em termos de 
emprego é forçosamente positivo. 

O Plano Tecnológico refere que Portugal enfrenta ac-
tualmente o desafio de criar um sistema abrangente 
e diversificado de aprendizagem ao longo da vida que 
abra a todos a possibilidade de actualizar e aprofundar 
competências e de corresponder aos desafios inerentes 
à flexibilidade de emprego. Aliás, o Código do Trabalho 
já estabelece que as empresas devem promover, anual-
mente, acções de formação com a duração mínima de 
35 horas. Que incentivos pretende o Governo implemen-
tar para que as empresas, sobretudo as pequenas e mé-
dias, apostem neste tipo de formação?

Essa meta é ambiciosa, e apesar de estar na lei há vários 
anos não foi cumprida no passado. Mas é decisiva para 

o futuro – das empresas e dos trabalhadores – e por isso 
encaro com grande optimismo os impactos que a forma-

José António Fonseca Vieira da Silva 

Nascido a 14 de Fevereiro de 1953, na Marinha Grande  
casado, 2 filhos 
 
Habilitações Académicas 
• Licenciado em Economia pelo ISEG
 
Actividade Profissional 
• Assistente Convidado do Instituto Superior de Ciências 

do Trabalho e da Empresa (ISCTE) onde era responsável 
pela cadeira de “Economia e Política Económica Portu-
guesa” na Licenciatura de Economia 

• Adjunto do Ministro da Solidariedade e Segurança Social 
• Director-Geral do Departamento de Estatística, Estudos 

e Planeamento do Ministério da Solidariedade e Segu-
rança Social 

• Membro do Comité do Emprego e do Mercado do Traba-
lho da União Europeia 

• Coordenador do Plano Nacional de Emprego 
• Conselheiro do Conselho Económico e Social 
• Director-Geral do Departamento de Estudos, Prospecti-

va e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Solida-
riedade 

 
Actividade Política 
• Secretário de Estado da Segurança Social do XIV Gover-

no Constitucional (de 1999 a 2001) 
• Secretário de Estado das Obras Públicas do XIV Governo 

Constitucional (de 2001 a 2002) 
• Deputado na IX Legislatura 
• Presidente da Comissão Parlamentar de Trabalho e As-

suntos Sociais
• Coordenador Grupo Parlamentar do Partido Socialista 

para os assuntos de Solidariedade e Segurança Social 
na Comissão Parlamentar de Trabalho e dos Assuntos 
Sociais 

• Membro do Secretariado Nacional do Partido Socialista 

Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social
José António Fonseca Vieira da Silva  

ENTREVISTA
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ção pode ter sobre a economia e o mercado de trabalho 
em Portugal. 
A forma de pôr em prática níveis transversais de forma-
ção que capacitem as empresas e as pessoas para a com-
petição em mercados cada vez mais dinâmicos passará 
necessariamente por apoios e incentivos, mas acima de 
tudo por um grande consenso nacional ao nível das em-
presas, das associações empresariais, dos sindicatos, dos 
trabalhadores. Não pode ser só o Governo a puxar por 
aquilo que é do interesse também dos particulares, o que 
temos é de perceber como é que cada um vai dar o seu 
contributo para uma matéria que, não tenho dúvidas, é 
um desígnio nacional. 
Uma das tarefas que temos entre mãos na concertação 
social, e a que daremos particular atenção no âmbito do 
Conselho Nacional da Formação Profissional (estrutura tri-
partida recentemente criada especificamente para a for-
mação profissional) é justamente essa. Estou muito empe-
nhado no êxito desse processo negocial.

Muitos gestores ainda encaram a formação como um 
custo e não como um investimento propiciando o desen-
volvimento da empresa. Na sua opinião, como se poderá 
alterar esta mentalidade?

Respondendo talvez de forma um pouco provocatória, 
eu diria que esses gestores são cada vez menos hoje 

em dia. E tenderão a ser cada vez menos... O que nem é de 
admirar, porque essa é a mentalidade do passado. 
Creio que não há melhor antídoto para essa mentalidade, 
um pouco retrógrada, do que a dura realidade dos fac-
tos: a prazo, as empresas que investem nos seus recursos 

humanos, as empresas que qualificam, que incentivam a 
aprendizagem, que motivam para a formação, são muito 
melhor sucedidas. As outras, se calhar, prosperam menos, 
sobrevivem em menor número e muitas vezes não estão 
sequer lá para assistir a essa parte da história. 
Mas, claro, as empresas estão sempre a tempo de mudar. 
E de se qualificar, e de aprender. Não são só as pessoas 
que aprendem, as organizações também. É esse o grande 
desafio dos empresários neste momento.

Nos últimos tempos, tem-se assistido ao aparecimento 
de legislação que exige àqueles que pretendam desem-
penhar determinada profissão a obtenção de um Certifi-
cado de Aptidão Profissional (CAP) que os habilite para o 
seu exercício. Deveria esta regulamentação ser estendi-
da a todas as profissões como forma de fomentar a for-
mação ao longo da vida? Poder-se-á considerar o que 
está expresso no Código do Trabalho sobre formação ao 
longo da vida como uma forma de concretizar a obten-
ção do CAP?

A certificação de competências e a sua exigência para o 
exercício de determinadas funções é importante para 

a regulação de certas actividades e para disciplinar o pró-
prio mercado de trabalho. Nesse sentido, é um incentivo 
à formação.
Agora, esse caminho não é generalizável, e não é o melhor 
caminho. Não é generalizável porque se todas as activida-
des estivessem duramente regulamentadas, o mercado ia 
tornar-se extremamente complexo e burocrático – o que 
me parece não só pouco praticável como indesejável. Por 
outro lado, não é o melhor caminho porque o mais impor-

ENTREVISTA
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tante não é tornar a formação uma obrigação, um fardo 
a cumprir, mas sim torná-la apetecível como factor de va-
lorização e de investimento. E essa cultura, sim, devemos 
generalizar.

O Governo prevê a implementação de mecanismos que 
obriguem as empresas a ter nos seus quadros elemen-
tos com a habilitação profissional adequada à sua área 
de trabalho? Esta medida poderá promover uma melho-
ria no desempenho das empresas e da qualidade do ser-
viço que prestam ou do produto que produzem?

Nalguns sectores, admito que esse tipo de lógica é pos-
sível, e há alguns exemplos a esse respeito. Tenho 

algumas dúvidas de que, tal como na questão que me 
colocou anteriormente, se pudesse instituir “por decreto” 
condições relativas a habilitações e níveis de qualificação 
– até pela complexidade e diversidade das tipologias em-
presariais que hoje em dia temos. 
Mas isso não quer dizer que o factor “qualificação” não 
deva ser importante. Por exemplo, como imagem de mar-
ca da empresa, como factor de diferenciação perante o 

mercado e os clientes. Porque, e aí dou-lhe inteira razão, 
empresas com mais qualificações proporcionam em mé-
dia serviços de muito melhor qualidade. Que não restem 
dúvidas sobre isso. E isso deve merecer a atenção dos 
nossos empresários.

As áreas de formação actualmente propostas pelos di-
ferentes níveis de ensino (superior, pós-secundária e 
secundária profissionalizante) continuam a estar desa-
justadas das reais necessidades das empresas e do mer-
cado de trabalho, consubstanciando-se na pouco oferta 
de cursos nas áreas tecnológicas. Concorda com esta 
afirmação? Que tipo de medidas é que o Governo pre-
tende implementar para corrigir este desajuste?

A tendência é para que haja uma maior adequação, e 
aliás todos os esforços devem ir nesse sentido. Por 

exemplo, envolvendo mais a comunidade e os empresá-
rios na formação e, em particular, nos centros de forma-
ção profissional. E, naturalmente, apostar mais nas áreas 
tecnológicas. O Governo já assumiu esse objectivo, no âm-
bito do Programa Novas Oportunidades. A meta é esta: 
metade dos jovens no ensino de nível secundário em vias 
tecnológicas e profissionalizantes. Será um passo impor-

tante, até porque cria as bases para reforçar a área tecno-
lógica nos níveis pós-secundários e superior. 

Duplicar a frequência de jovens em cursos tecnológicos 
e profissionais é um dos objectivos deste Governo, ten-
do em vista aumentar as qualificações dos portugueses. 
Qual é o papel que atribui às escolas profissionais públi-
cas ou privadas no cumprimento deste objectivo?

As escolas profissionais têm um papel fundamental a 
desempenhar. Creio que um dos erros que o país co-

meteu no passado foi não ter valorizado o suficiente esse 
recurso precioso que são as escolas profissionais. Estamos 
a pagar o preço desse erro, que está agora a ser corrigido. 
A valorização das escolas profissionais tem de ser parte 
de qualquer estratégia para o aumento e melhoria das 
qualificações em Portugal. 
Além disso, num momento em que estamos a tentar atin-
gir um objectivo tão ambicioso, contamos com todos os 
subsistemas que têm condições para contribuir para a 
meta citada. As escolas profissionais não podem, natural-
mente, ficar de fora desse esforço.

Na iniciativa «Novas Oportunidades» é sustentado que o 
Governo pretende que, até 2010, 650 mil jovens sejam 
abrangidos pelos cursos tecnológicos e profissionais, 
fazendo do 12º ano o referencial mínimo de formação. 
Qual é o papel e de que forma é que as escolas profissio-
nais podem ajudar na concretização deste objectivo?

Têm um papel importante. Essa meta representa um 
crescimento acumulado de 100.000 vagas em relação 

a 2005. Repare, 100.000 vagas. Isto corresponde, tão só, 
a metade dos jovens a frequentar o ensino de nível se-
cundário. Não é uma alteração marginal, é uma mudança 
profunda na estrutura do nosso sistema. Ora, como é sa-
bido, as escolas profissionais têm experiência e um papel 
de destaque neste campo, e não seria compreensível que 
ficassem de fora desta estratégia nacional. 

A qualificação e a aquisição de competências profissio-
nais é um dos passos fundamentais para aumentar a 
empregabilidade dos jovens e dos activos desemprega-
dos e uma das principais preocupações da Agenda So-
cial 2005-2010. Que estratégia tem o Governo, em geral, 
e o seu Ministério, em particular, para atingir este objec-
tivo? A rede nacional de escolas profissionais faz parte 

ENTREVISTA
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dessas estratégia? Como será integrada?

As escolas profissionais têm, como é sabido, um patri-
mónio de ligação entre o mundo escolar e o mundo 

do trabalho cuja experiência é benéfica para o duplo ob-
jectivo do aumento das qualificações da população e do 
aumento da empregabilidade das pessoas. Este dado que 
para mim é inequívoco tem, como não podia deixar de ser, 
tradução política. Elas já estão na estratégia de qualifica-
ção dos portugueses e é meu desejo que esse caminho 
seja aprofundado. Creio que há condições para isso.

A qualificação dos portugueses é uma das prioridades 
deste Governo no combate ao desemprego e na sustenta-
bilidade do emprego futuro. Afirmou recentemente que o 
Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) tem 
um papel importante na implementação de mais forma-
ção, apoios e iniciativas de emprego. As escolas profis-
sionais foram criadas em 1989 como prestadoras de um 
serviço público, reforçando a oferta de formação profis-
sional. Neste contexto, que tipos de apoios e de incentivos 
estão previstos na sua agenda para o ensino profissional 
e para as entidades privadas que o promovem?   

Já há, como sabe, apoios e incentivos. O que não quer 
dizer que não haja margem para a inovação nesse cam-

po. As escolas profissionais são parceiros importantes e 
devem ter um volume de apoios proporcional à sua ex-
pressão e um tipo de apoio adequado ao seu perfil. Aliás, 
é essa a política de selectividade e de focalização que es-
tamos a seguir noutros domínios. 
Dou-lhe um exemplo concreto de um domínio que este 
princípio pode ter tradução – e esperemos que a possa 
ter, embora como se sabe não dependa só de uma das 
partes. Estamos em fase de discussão do próximo Quadro 
Comunitário, que será um instrumento muito importante 
para sustentar a estratégia nacional de qualificação dos 
jovens e dos activos. Nessa sede, está a ser ponderada a 
importância do ensino profissional de modo a poder ser 
integrado nesse esforço.
No que depender do Ministério do Trabalho, nesse como 
noutros planos, certamente as escolas profissionais serão 
valorizadas enquanto actores importantes para a qualifi-
cação dos portugueses. O próprio sector tem também de 
ser pró-activo na definição de estratégias para o futuro, e 
creio que tem dado bons passos nesse sentido.

Prevê-se que as escolas profissionais possam assumir a 
gestão de centros de formação do IEFP ou de escolas pú-
blicas tecnológicas? 

O essencial que há a fazer nesse domínio é uma arti-
culação entre os vários actores numa lógica de par-

ceria territorial, sobretudo no que toca a questões como 
as ofertas e as instalações. Estamos empenhados nesse 
processo de ordenamento e de construção de redes mais 
coerentes, mais efectivas, mais actuantes. 
No fundo, o que está em causa é valorizar o que cada ac-
tor dos sistemas de educação e formação tem para mobi-
lizar, conferindo maior eficácia aos recursos de que dispo-
mos. Isto não quer dizer que não possa haver inovação ao 
nível dos modelos de gestão e de organização do próprio 
sistema. Mas a prioridade máxima passa, claramente, pela 
articulação das ofertas no território e pela maximização 
do potencial de cada actor.

O reconhecimento de competências adquiridas de modo 
informal constitui, ainda hoje, uma das formas impor-
tantes de formação profissional. Já existe legislação que 
permite a certificação de competências ao nível do 9º 
ano de escolaridade – CRVCCs. Para quando uma legisla-
ção que permita o reconhecimento destas competências 
ao nível do ensino secundário na sua vertente académi-
ca e tecnológica?

O Governo, por via do Ministério da Educação, está em 
fase de ultimação e homologação do referencial de 

competências escolares ao nível do ensino secundário. 
Creio que será um passo importante, adiado há demasia-
do tempo, e que trará frutos significativos no futuro. 

O programa «FORAL» criado com o objectivo de moder-
nizar a administração local e requalificar os seus recur-
sos humanos só financia a participação de funcionários 
públicos do poder local em acções não conducentes à 
obtenção de um grau académico, sendo uma das razões 
para que este recurso tenha uma baixa taxa de execu-
ção. A obtenção de um grau académico, sobretudo se 
este estiver associado à aquisição de competências pro-
fissionais, não seria uma forma importante de requalifi-
car estes funcionários? Para quando a extensão do «FO-
RAL» a este tipo de acções?

Na minha óptica, devemos sempre privilegiar a forma-
ção que confere dupla certificação, escolar e profis-

sional. Ou que pelo menos confira créditos para ajudar na 
dimensão escolar. É o que tenho defendido e é actualmen-
te a filosofia de abordagem da questão das qualificações. 
Dito isto, considero que seria positivo que houvesse aber-
tura em todos os programas para acções de formação 
que cumprissem estes requisitos. Uma vez mais, é algo 
que terá de ser equacionado por todas as partes envolvi-
das mas que, pela minha parte, tem todo o acolhimento.

ENTREVISTA
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É este o título do projecto de relatório intercalar conjun-
to de 2006, do Conselho e da Comissão Europeia, sobre a 
aplicação do programa de trabalho «Educação & Forma-
ção para 2010», de que temos vindo a falar em artigos 
anteriores. Enquadrado no processo gerado pela chama-
da Estratégia de Lisboa, agora, Agenda de Lisboa reno-
vada, este relatório de progresso integra a reflexão mais 
alargada que tem lugar no chamado Conselho Europeu da 
Primavera.

A revisão intercalar recente da estratégia da Lisboa confir-
mou o papel central da educação e da formação na agen-
da da União Europeia para o crescimento e o emprego. 
O Conselho sublinhou, repetidamente, o duplo papel – so-
cial e económico – dos sistemas de educação e de for-
mação. São factores determinantes para o potencial de 
excelência, inovação e competitividade de cada país. São 
parte integrante da dimensão social da Europa, porque 
transmitem valores como a solidariedade, a igualdade de 
oportunidades e a participação social. 
Estas considerações são particularmente relevantes no 
âmbito da reflexão actual na União sobre o desenvolvi-
mento futuro do modelo social europeu. A Europa enfren-
ta fortes desafios socioeconómicos e demográficos, asso-
ciados nomeadamente ao envelhecimento da população, 
ao elevado número de adultos pouco qualificados e às 
elevadas taxas de desemprego juvenil. Sente-se cada vez 
mais a necessidade de melhorar o nível de competências 
e qualificações no mercado de trabalho. É preciso dar res-
posta a estes desafios para melhorar a sustentabilidade a 
longo prazo dos sistemas sociais da Europa. A educação e 
a formação são parte da solução para estes problemas.
A conclusão mais importante deste relatório intercalar, 

aponta no seguinte sentido: “É preciso acelerar o ritmo 
das reformas para garantir um contributo mais eficiente 
para a realização da estratégia de Lisboa e o desenvolvi-
mento do modelo social europeu”. 
Os resultados apresentados pelos 25 Estados-membros da 
UE evidenciam que as reformas nacionais estão a avançar 
no bom sentido. Existem indícios de que o esforço público 
sustentado que se tem verificado em toda a União, em cer-
tos domínios, começa agora a dar os seus frutos. Este facto 
é encorajador, sobretudo tendo em conta que as reformas 
no domínio da educação tendem a produzir efeitos lenta-
mente e que as diferenças entre os países e as situações de 
partida, numa União alargada, são significativas.
A sustentabilidade, a longo prazo, do modelo social eu-
ropeu dependerá, em larga medida, da eficácia destas 
profundas e vastas reformas, bem como da participação 
activa na vida económica e social de todos os cidadãos.

A Comissão apresenta um projecto 
que visa promover o espírito 
de empresa nas escolas e nas 
universidades

Para conseguir manter o seu modelo social, a Europa pre-
cisa dum crescimento económico mais forte, de criar mais 
empresas, dum maior número de empresários prepara-
dos para se lançarem em projectos inovadores e de mais 
PME (Pequenas e Médias Empresas) com fortes taxas de 
crescimento. 
A Comissão Europeia apresentou, no passado dia 13 de 
Fevereiro, várias recomendações que visam reforçar o 
papel da educação para que seja criada uma cultura mais 

Margarida Marques
Chefe da Representação 

da Comissão Europeia
em Portugal

A Educação/Formação na Agenda Europeia

FORMAÇÃO

“Modernizar a educação e a formação: 
um contributo essencial para a 
prosperidade e a coesão social na Europa”
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empresarial nas sociedades europeias. Deverá haver, mui-
to cedo, uma sensibilização dos jovens para o espírito de 
empresa como opção para o futuro, que lhes forneça os 
meios para desenvolverem competências empresariais de 
base e os ajude a serem mais criativos e a terem mais con-
fiança em si próprios. 
Esta iniciativa inscreve-se na parceria de Lisboa para o 
crescimento e o emprego.

O espírito empresarial, uma competência essencial neste 
campo, refere-se à aptidão para passar das ideias para 
os actos, para tomar iniciativas, para agir com sentido 
de responsabilidade, para aceitar correr riscos e para 
realizar os seus próprios objectivos. 
As iniciativas coerentes em matéria de formação para o 
empreendedorismo são ainda demasiado raras. No en-
tanto, existem na Europa exemplos de boas práticas. A 
maior dificuldade consiste em estendê-las o mais ampla-
mente possível.

A Comissão Europeia recomenda as seguintes medidas:

FORMAÇÃO

• As administrações nacionais e regionais devem esta-
belecer uma cooperação entre os diversos serviços, 
com vista a elaborar uma estratégia dotada de objec-
tivos claros respeitantes a todos os níveis de ensino;

• O espírito empresarial deveria figurar explicitamen-
te, como objectivo da educação, nos programas das 
escolas, de todos os níveis; 

• As escolas devem beneficiar de apoio prático e de 
medidas de incentivo para integrarem o espírito em-
presarial nos respectivos programas; 

• A formação de professores e a sensibilização dos 
directores dos estabelecimentos escolares deve ser 
objecto de especial atenção;

• A cooperação entre os estabelecimentos de ensino 
e a comunidade local, nomeadamente as empresas, 
deve ser promovida; 

• A criação de mini-empresas nas escolas, geridas por 
estudantes, deve ser mais encorajada. 
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universitário de Ciências Exactas e de Ciências Sociais. O 
ensino regular do 1º nível, vai da Iniciação, à 4ª classe. O 
2º nível inclui a 5ª e 6ª classes, o 3º nível a 7ª e 8ª classes e 
o nível médio a 9ª, 10ª e 11ª Classes. No período nocturno, 
a Escola Gustave Eiffel tem em funcionamento o Ensino 
Médio pré-universitário que compreende a 9ª, 10ª e 11ª  
classes de Ciências Exactas e Ciências Sociais respectiva-
mente. A escola garante  transporte aos alunos e fornece 
os uniformes e demais material escolar. 

Os conteúdos programáticos são sempre rigorosamente 
cumpridos e a taxa de sucesso escolar tem sido positiva 
graças ao empenho de alunos e professores e também 
pelo rigor pedagógico e disciplinar.

João Marcelino

Director da Escola do Lobito

A Escola Gustave Eiffel do Lobito foi fundada no fi nal de 
1997 como resultado de uma parceria estabelecida entre 
um grupo de angolanos e portugueses que, cientes das 
enormes carências materiais e estruturais existentes no 
campo educacional,  nessa época, adquiriram um edifício 
na cidade portuária do Lobito. Este edifício, que tem vindo 
a ser melhorado, apresenta neste momento, 11 salas de 
aula, 1 laboratório de informática, 1 sala de professores, 2 
gabinetes de direcção e 1 secretaria, entre outros espaços 
de lazer e de serviços de apoio.

A Escola Gustave Eiffel está enquadrada no sistema ofi -
cial de ensino da República de Angola e os seus recursos 
humanos contam com 22 funcionários efectivos. O corpo 
docente formado por 55 professores garante o funciona-
mento de aulas do 1º, 2º e 3º níveis e Ensino Médio pré-

Angola - Escola Gustave Eiff el do Lobito

FORMAÇÃO

Educar para o Desenvolvimento

Vai ter lugar no dia 10 de Maio de 2006, pelas 18:00, 
no Auditório do Instituto Superior Técnico de Lisboa (ISEL), 
Rua Conselheiro Emídio Navarro, n.º1 Lisboa, a sessão de 
lançamento da obra “ RSA Anotado – Incluindo Eu-
rocódigos “, da autoria de J.S Brazão Farinha, Manuel 
Brazão Farinha e J.P. Brazão Farinha. É uma publicação das 
edições Gustave Eiffel.

Lançamento

RSA Anotado
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Na sua introdução à Iniciativa Novas Oportunidades, a que 
sugestivamente chamou “A Ambição”, afirmou o Senhor 
Primeiro-Ministro que a “solidez do processo de moder-
nização do país depende essencialmente de vencermos a 
batalha da qualificação”. Sem deixar margem para dúvi-
das, definiu como uma das metas desta Iniciativa a qualifi-
cação de um milhão de activos, até 2010.
A qualificação dos adultos que, ainda nas palavras do Se-
nhor Primeiro-Ministro, “não tiveram, enquanto jovens, a 
oportunidade para estudar mais e que entraram precoce-
mente no mercado de trabalho” é, pois, um compromisso 
assumido pelo XVII Governo Constitucional. Mas importa 
que as razões que levaram a esse compromisso sejam in-
teriorizadas pela sociedade civil e que esta partilhe esse 
esforço, na convicção de que só assim conseguirá Portu-
gal progredir, não apenas em termos económicos, mas 
também em termos de justiça e coesão social.
A qualificação de jovens e adultos, numa perspectiva de 
aprendizagem ao longo da vida, não é, aliás, uma preocu-
pação exclusiva de Portugal: esta questão ocupa, actual-
mente, um lugar central na agenda de organizações inter-
nacionais como a UNESCO e a OCDE. E a referência ao con-
ceito de “aprendizagem ao longo da vida” não é aqui ino-
cente: se aos jovens deve ser, desde muito cedo, inculcada 
esta noção – para que não presumam que a sua educação 
se completa quando termina o período de escolaridade –, 
no que se refere aos adultos ela é o próprio fundamento 
de todas as ofertas de qualificação que lhes são dirigidas 
e, especialmente, do Sistema Nacional de Reconhecimen-
to, Validação e Certificação de Competências (RVCC).
Com efeito, só partindo do pressuposto de que aprende-
mos durante toda a vida, e nas mais variadas circunstân-
cias de vida, é que podemos afirmar que um adulto pouco 
escolarizado – ou detentor de um nível de qualificação 
abaixo das suas capacidades e aspirações – pode possuir, 
e fazer prova delas, competências essenciais, idênticas às 
que teria adquirido em meio escolar, se para isso tivesse 
tido oportunidade.
É esse, afinal, o cerne do processo de RVCC: proporcionar 
ao adulto que nele entra um meio de revelar – quantas 
vezes, desde logo, a si mesmo – as competências que, 

por via não-formal ou informal, foi adquirindo após dei-
xar a escola, no trabalho, na vida familiar, na convivência 
social, em actividades culturais, até em passatempos que, 
na sua perspectiva, só para si têm valor ou importância, 
mas que foram motivando aprendizagens, sedimentando 
conhecimentos, aperfeiçoando técnicas, apresentando 
problemas para cuja resolução o adulto convocou, ainda 
que sem disso ter consciência, essas aprendizagens, esse 
conhecimentos, essas técnicas.
Podemos mesmo dizer que, das três etapas do processo 
de RVCC, o Reconhecimento – enquanto auto-reconheci-
mento – é a mais importante, do ponto de vista pessoal, 
uma vez que a Validação de competências não é mais do 
que o seu reconhecimento pelo Outro (no caso, o Júri de 
Validação), e a Certificação das mesmas traduz o reconhe-
cimento social de tudo o que o candidato descobriu em si 
e por si.
Assim, o alargamento do sistema de RVCC, preconizado 
pelo Senhor Primeiro-Ministro, será um passo fundamen-
tal, não só para a melhoria do nível de vida dos cidadãos 
que dele usufruírem – através do acesso a novas oportu-
nidades de emprego e de carreira que a certificação pode 
proporcionar –, nem tão pouco apenas para o aumento 
da riqueza do país – através dos ganhos de produtividade 
a que a qualificação dos trabalhadores sempre conduz –, 
mas também, e talvez fundamentalmente, para o reforço 
da auto-estima de todos aqueles que, até aqui, minimiza-
vam as suas capacidades e o valor do seu contributo para 
o progresso económico e social.

As escolas profissionais, cujo papel na qualificação 
dos jovens portugueses nunca é demais salientar, 
são também convocadas para reforçar a sua acção 
junto daquele público, criando centros de RVCC e 
oferecendo cursos de Educação e Formação de Adul-
tos – continuando assim a contribuir para responder 
ao desafio da modernidade que a sociedade global 
do conhecimento coloca a Portugal.

Alexandra Figueiredo e Luís Galego

Comissão Instaladora da DGFV

Reconhecimento, Validação 
e Certificação de Competências
Uma nova oportunidade para todos os adultos

FORMAÇÃO
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O primeiro equipamento do Instituto Social Gustave Eiffel, 
o ATL Criarte, abriu no dia 5 de Setembro de 2005, em 
Mem Martins, concelho de Sintra.
Este espaço é uma resposta à necessidade que existe de 
ocupar, de uma forma activa e saudável, o tempo livre das 
crianças no período extra-escolar, procurando, ao mesmo 
tempo, propiciar o desenvolvimento das suas competên-
cias pessoais e sociais.

O ATL é um local acolhedor onde as crianças e jovens 
podem desenvolver a necessidade de descoberta, os in-
teresses e as aptidões, o espírito crítico, a criatividade, o 
sentido moral, a sensibilidade estética e a expressão artís-
tica. Neste equipamento há espaços de interesses diversi-
ficados que estão de acordo com o projecto pedagógico e 
com o currículo escolar, de modo a permitir a aprendiza-
gem de técnicas que ajudam na interiorização de regras e 
na sociabilização.
No ano de 2005, a rotina na sala de actividades lúdico-pe-
dagógicas, tem sofrido alguns ajustes, tendo em conta a 

importância destas actividades se adequarem às necessi-
dades de cada criança, ou grupo, no percurso do seu de-
senvolvimento.

Existem dois grupos heterogéneos, com idades entre os 
5 e os 13 anos. Estes estão divididos por duas salas: a dos 
5 aos 7 anos e a dos 8 aos 13 anos. As crianças e jovens 
acompanham a rotina da sala pedagógica, de acordo com 
as suas próprias características de desenvolvimento, ou 
seja, com as suas áreas fortes e fracas a desenvolver.
Espacialmente, a sala dos 5 aos 7 anos está disposta do 
seguinte modo: uma área onde se encontra a ”Casinha 
das Bonecas”, a “Garagem dos Carros”, o “Cantinho dos 
Filmes” e os “Jogos Pedagógicos” e ainda um espaço poli-
valente onde as crianças fazem experiências que condu-
zem a diversas aprendizagens e onde realizam os traba-
lhos de casa.
Na sala dos 8 aos 13 anos encontra-se o “Cantinho da In-
formática” e o “Cantinho da Leitura” e é o local destinado 
ao estudo e ao desenvolvimento de actividades lúdico-pe-
dagógicas, planeadas e orientadas pela equipa de anima-
ção sócio-cultural.
Como é comum nestas idades, o “Jogo Simbólico”, a 
brincadeira “Faz de Conta”, o “Cantinho da Informática”, 

Instituto Social
Gustave Eiffel

FORMAÇÃO
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“o Cantinho dos Filmes” e “a Garagem dos Carros” pre-
valecem como escolhas preferidas. Contudo, as nossas 
crianças são motivadas e orientadas para outro tipo de 
aprendizagens.

Ao nível do espaço físico e dos recursos materiais, diligen-
ciámos para que as salas estejam adequadas às crianças 
de modo a facilitar as aprendizagens.
Assim, na área da Expressão Dramática desenvolvem-se 
as brincadeiras de “Faz de Conta” e o “Jogo Dramático”. Na 
área da Expressão Plástica fomentam-se actividades, tais 
como, o desenho, a pintura, a modelagem e a colagem. Na 
Expressão Musical potencia-se a exploração de diferentes 
ritmos e músicas. Na Linguagem Oral e Escrita desenvol-
vem-se conversas informais, histórias, fábulas, etc. Na 
Iniciação ao Raciocínio Lógico-Matemático promovem-se 
actividades que englobem a selecção, a classificação e a 
ordenação de objectos. Na Expressão Motora estimulam-
se as crianças para o desenvolvimento da motricidade 
fina, com actividades que compreendem os puzzles, os 
recortes e a picotagem. No que diz respeito à motricidade 
global, os jogos de bola, os jogos livres e os movimentos 
orientados são actividades que permitem o desenvolvi-
mento geral das crianças.

Durante os meses de Setembro, Outubro, Novembro e De-
zembro de 2005 foram organizadas várias actividades no 

interior e no exterior do ATL, tais como, o Hallowen, o Ma-
gusto, a Alimentação, os Direitos das Crianças, o Natal e os 
Jogos Educativos que foram programadas e dinamizadas 
pelas animadoras sócio-culturais. Estas actividades pro-
porcionaram um desenvolvimento equilibrado de todas 
as potencialidades das crianças, através de experiências 
criativas e diversificadas, despertando a curiosidade e o 
espírito crítico.
Também organizámos alguns passeios a parques, na área 
circundante de Mem Martins e visitámos o Museu do Brin-
quedo, em Sintra, indo ao encontro das necessidades que 
fomos observando ao longo do tempo.

Até ao final do ano lectivo vamos abordar algumas temá-
ticas tais como a Importância da Leitura, a Festa do Carna-
val, a Família e a Páscoa. 
As visitas de estudo e os passeios continuarão a preen-
cher as nossas rotinas. No final do ano lectivo temos pre-
visto a realização de uma colónia de férias e, em Julho, 
encerraremos o ano com uma festa para as crianças e 
suas famílias.

Sandra Moreira

Técnica Superior do Instituto Social Gustave Eiffel

FORMAÇÃO
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A Escola Superior de Gestão de Santarém tornou-se, re-
centemente, uma Estrutura de Acolhimento do Centro de 
Informação EUROPE DIRECT. O Centro integra uma rede de 
informação e documentação da União Europeia, que tem 
como principais objectivos simplificar os instrumentos de 
comunicação da Comissão e descentralizar informação 
para zonas rurais e urbanas, em todos os países da União 
Europeia, incluindo os do alargamento. Existem, actual-
mente 393 Centros de Informação EUROPE DIRECT e San-
tarém acolhe um dos 13 que existem em Portugal.
O Centro EUROPE DIRECT de Santarém tem como missão 
intermediar, ao nível local e regional, a relação entre os ci-
dadãos e a União Europeia e fomentar a aproximação dos 
cidadãos e da sociedade civil do Distrito de Santarém à Eu-
ropa, promovendo a comunicação e o envolvimento nas 

políticas, nos programas e nas actividades da União Euro-
peia. Para levar a cabo a sua missão, o Centro, enquanto 
serviço público, disponibiliza um conjunto de serviços que 
assentam em três vectores: o atendimento ao público, na 
resposta a questões acerca da União Europeia, o apoio 
na consulta de documentação das instituições da União e 
respectivos sites, bem como na disponibilização de con-
teúdos do canal televisivo da União Europeia EUROPE BY 
SATELLITE. 
O Centro presta ainda um serviço de divulgação de infor-
mação, através de uma Newsletter profissional, de um 
Boletim Informativo e de Notas de Imprensa, dirigidas aos 
meios de comunicação social da região, nomeadamente 
jornais e rádios. No sentido de melhorar e aumentar o co-
nhecimento das questões europeias no Distrito, o Centro 
promove, ainda, Acções de Sensibilização e Interactivas, 
sobre temas e questões da União Europeia, dirigidas a pú-
blicos-alvo ou grupos específicos (comunidade educativa, 
associações, autarquias, etc.), Conferências, Seminários 
ou Colóquios e ainda dispõe de um site próprio, onde se-
rão dinamizados fóruns, chats e outros processos de inte-
racção e debate.
Nas suas instalações, o Centro tem à disposição uma sala 
de documentação, computador com ligação à Internet 
para consulta de sites das instituições europeias e das 
principais bases de dados da União, um serviço de repro-
grafia, uma televisão com o canal EUROPE BY SATELLITE 
e uma ligação telefónica ao Centro de Contacto EUROPE 
DIRECT, em Bruxelas.
A estratégia de actuação do Centro passa pela constitui-
ção, dinamização e polarização de uma rede com parcei-
ros locais e regionais, designadamente escolas dos vários 
níveis de ensino, autarquias, meio empresarial, economia 
social e administração pública. O funcionamento da par-
ceria compreende também a auscultação das principais 
necessidades de informação das entidades envolvidas, no 
que respeita à União, por forma a constituir-se como in-
terface entre a Comissão Europeia e o Distrito, contribuin-
do assim, para uma maior proximidade entre o Distrito a 
as Instituições Europeias.

Mais informações em http://europedirect.esgs.pt

Santarém mais perto da Europa

FORMAÇÃO
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Introdução
A Escola Profissional Gustave Eiffel (EPGE) norteada por 
um referencial de permanente desenvolvimento técnico 
e actualização pedagógica de toda a comunidade escolar, 
tem visado a constituição de um maciço de profissionais 
qualificados e o desenvolvimento estrutural das zonas em 
que se encontra implantada, objectivos que presidem ao 
seu funcionamento desde a sua génese. A promoção de 
uma sólida formação de base que aposte numa valoriza-
ção integral do indivíduo, com tónica assente numa opti-
mização do potencial educativo do universo de discentes, 
nos âmbitos profissional, cívico, moral, social e cognitivo 
tem sido a pedra de toque do processo de aprendizagem 
implementado, em imbricação permanente com a dialéc-
tica do mercado de trabalho e com o tecido social e eco-
nómico local. 
Neste sentido, as frutíferas reflexões oriundas dos parti-
cipados debates ocasionados no âmbito das Jornadas Pe-
dagógicas que tiveram lugar a 26 de Outubro de 2005, na 
sequência de uma proposta da Associação Nacional do En-

sino Profissional (ANESPO), vieram testemunhar o impera-
tivo de discussão pedagógica das temáticas associadas ao 
Ensino Profissional em Portugal, bem como de sensibiliza-
ção da opinião pública e da comunidade escolar para uma 
mais expedita intervenção de docentes, discentes, encar-
regados de educação e entidades empregadoras na cons-
trução e disseminação de boas práticas de qualificação 
académica e especialização produtiva dos seus públicos-
alvo, que granjeiem uma elevação dos índices de produti-
vidade nacionais e confiram a Portugal novos estímulos de 
competitividade, inovação e excelência académica.
Este evento, resultante da congregação de esforços in-
telectuais e operacionais de toda a comunidade escolar 
(docentes, discentes, técnicos e encarregados de educa-
ção) como organismo dinâmico e em permanente evolu-
ção motivou a extrapolação de conclusões elucidativas 
das conquistas concretizadas no espectro do Ensino Pro-
fissional, mas constituiu, acima de tudo, a percepção da 
necessidade de prementes reformas que gradualmente 
deverão ser implementadas no sistema de ensino técnico-

Jornadas Pedagógicas 
O Ensino Profissional em debate

ENSINO PROFISSIONAL
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profissional e na EPGE em particular, com vista à sempre 
inacabada conquista da qualidade académica nos servi-
ços prestados. 
As temáticas abordadas, com tónica assente na transver-
salidade disciplinar, na aplicabilidade empírica dos conte-
údos ministrados e na adaptabilidade do ensino à socie-
dade do conhecimento e informação, potenciou um des-
bravar de diferentes áreas de conhecimento, produzindo 
um debate enriquecedor no seio do universo escolar e 
lançando directrizes para o incremento contínuo dos pa-
drões pedagógicos e lectivos adoptados pela EPGE. 

Conclusões dos Fóruns Temáticos
O desenvolvimento de materiais pedagógicos de supor-
te ao processo educativo, que constituam elementos de 
disseminação de boas práticas de ensino/aprendizagem 
com efeitos multiplicadores na posterior integração sócio-
profissional sustentável do contingente de formandos, 
afigura-se condição imperativa para uma resposta efec-
tiva aos desafios emergentes no horizonte do Ensino Pro-
fissional, bem como na procura da qualidade encabeçada 
pela EPGE. Como tal, o núcleo de discussão subordinado a 
esta temática considerou a dinamização das aulas minis-
tradas com recursos pedagógicos diversos e a inovação 

nas metodologias didácticas utilizadas, o referencial pelo 
qual deve alinhar o processo educativo, no sentido da via-
bilização célere e operacional do acesso à informação ao 
maciço de discentes, que encontrarão nestas mais-valias 
produtivas factores acrescidos de motivação e novos estí-
mulos de aprendizagem. 
O empenho de toda a comunidade escolar, nomeadamen-
te dos professores por grupos disciplinares e dos alunos, 
através da rentabilização do potencial expressado pelas 
Provas de Aptidão Profissional e pelos Projectos Tecnoló-
gicos deverá traduzir um pólo catalisador de meios, recur-
sos e tempo para a criação de uma vantagem competitiva 
e sólida no Ensino Profissional, com resultados produtivos 
no aumento dos graus de produtividade e integração só-
cio-profissional registados a nível nacional.
O núcleo de abordagem da temática “Formar em Con-
texto de Trabalho”, partindo das premissas decorrentes 
dos relatórios elaborados pelos alunos em parceria com 
o Orientador Educativo de Turma concluiu que este tema 
adquire acuidade tanto para alunos como para o corpo 
docente, pelo que o desenvolvimento de projectos e ac-
tividades com aproximação ao mercado de trabalho e à 
inserção na vida activa deverá ser um indício do sucesso 
almejado por toda a comunidade escolar na produção de 
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uma massa crítica e qualificada, apta a vencer com pro-
fissionalismo e competência os desafios lançados pelo 
mundo do trabalho. Neste contexto, a EPGE deve ser pers-
pectivada como escola, com todas as suas atribuições pe-
dagógicas, mas também como uma entidade empresarial, 
que pode assumir um papel relevante face aos trâmites 
do mercado.
A criação de grupos multidisciplinares de alunos coor-
denados por professores, com um alcance transversal a 
toda a EPGE afigura-se também um imperativo categórico 
para o melhoramento das funcionalidades da instituição. 
No mesmo ensejo de maximização de valências do univer-
so académico, a implementação de acções de formação 
para os professores, assentes num incremento das suas 
técnicas pedagógicas e do seu capital de conhecimentos, 
assume particular pertinência no seio de uma comunida-
de escolar em permanente actualização, veiculando um 
aprofundamento das qualificações do corpo docente, bem 
como a partilha de experiências e práticas didácticas entre 
docentes, para a todos ser facultada uma visão alargada 
dos cursos em que estão integradas as suas disciplinas.
No capítulo da “Aquisição de Experiência Internacio-
nal”, o grupo incumbido da análise e reflexão sobre esta 
temática fez incidir as conclusões em seis eixos fundamen-
tais: a veiculação de estágios no estrangeiro aos forman-
dos, o intercâmbio de docentes com vista a uma apren-
dizagem contínua, a dinamização de visitas de estudo ao 
estrangeiro, a partilha de conhecimentos adquiridos nas 
experiências internacionais, a participação em concursos 
e projectos de âmbito transnacional e a celebração de 
parcerias entre todos os agentes da comunidade escolar.
A duração dos estágios internacionais, nunca sendo in-
ferior a três meses, deveria guindar-se a seis meses de 
duração, sendo estes realizados em países desenvolvidos, 
que facultariam benefícios acrescidos de recolha de expe-
riências, assimilação de conhecimentos ou da aplicação de 
novas metodologias e métodos de trabalho, ou em países 
em vias de desenvolvimento, com vantagens relacionadas 
com a maior oferta de trabalho disponibilizada ou com a 
facilidade da língua, nos casos da Comunidade de Países 
de Língua Portuguesa.

Já no que concerne às acções encetadas junto da comu-
nidade docente, afigura-se de extrema importância o 
intercâmbio pedagógico, sedimentado numa aprendiza-
gem contínua. O processo de intercâmbio viabilizaria a 
aprendizagem de línguas estrangeiras, bem como uma 
reciclagem de conhecimentos na área tecnológica e um 
salto qualitativo em termos de conhecimentos. No tocante 
aos alunos, este intercâmbio requereria algumas exigên-
cias prévias e a selecção dos alunos contemplados deve-
ria obedecer a critérios de empenho e motivação, assim 
como aos resultados obtidos na área tecnológica e no 
domínio das línguas estrangeiras. A partilha posterior de 
conhecimentos adquiridos pelos alunos no estrangeiro 
prosseguiria o objectivo da beneficiação recíproca de toda 
a comunidade escolar com a disseminação das experiên-
cias e práticas assimiladas. Os alunos, após a conclusão 
do estágio e do curso, seriam convidados a voltar à escola 
para encabeçar palestras, sessões ou debates ou auxiliar 
na sala de aula, em momentos pontuais, os professores 
das disciplinas tecnológicas, proporcionando essa mais-
valia aos colegas. 
No contexto do debate alusivo à “ Importância das TIC 
na Sociedade de Informação” o grande desafio apre-
sentado centrou-se na pertinência da aplicabilidade das 
TIC como ferramentas de suporte a qualquer esfera de 
saber, como as disciplinas de Física ou Matemática. 
A formação nas TIC é fundamental para qualquer profis-
sional, e um elemento charneira em iniciativas de forma-
ção ao longo da vida. Também a info-exclusão deve ser 
um ónus a ultrapassar e a Internet pode ser o propulsor 
ideal desse salto qualitativo, uma vez que permite de-
senvolver conhecimento e cultura geral, facilita o acesso 
à informação e evita a deslocação física na sua procura e 
no atinente à própria gestão escolar, a comunicação entre 
pais, alunos e professores pode ser agilizada via Internet. 
A discussão em torno da temática “Integrar Práticas 
Pedagógicas em Laboratório” resultou também numa 
partilha de informações entre os professores e alunos que 
melhor conhecem a realidade dos cursos de Construção 
Civil e Gestão de Sistemas Informáticos. O formador deve 
proceder a uma actualização sistemática dos seus conhe-



16

cimentos teórico-práticos, resultante da conciliação entre 
o domínio da realidade profissional e as práticas pedagó-
gicas. Por outro lado, os recursos materiais disponíveis 
devem ser em número suficiente e estar nas devidas con-
dições, pelo que a manutenção e renovação do equipa-
mento pedagógico deve ser periódica. As cargas horárias 
dos cursos e módulos foram também objecto de reflexão, 
sendo considerado que o desdobramento das aulas seria 
uma iniciativa profícua para o itinerário formativo dos alu-
nos, assim como um alargamento do número de horas re-
servadas a disciplinas técnicas e a práticas laboratoriais.
O grupo de discussão subordinado à temática “Promover 
o Desenvolvimento Pessoal e Profissional”, desenvol-
veu o debate sobre uma plataforma programática de me-
didas a implementar na esfera do Ensino Profissional, com 
vista à exponenciação das valências pessoais e académi-
cas de docentes e discentes, bem como à dinamização de 
toda a comunidade escolar para a construção de um ensi-
no que prime pela excelência e inovação.
Neste sentido, foi enfatizado o papel determinante das as-
sociações de estudantes nos estabelecimentos escolares 
como fóruns de diálogo democrático e cidadania escolar e 
espaços de fomento de actividades no âmbito do desenvol-
vimento pessoal e profissional. A Associação de Estudan-
tes deve prosseguir objectivos como a articulação entre a 
comunidade escolar e a Direcção, a promoção de relações 
interpessoais e de auto-estima através de actividades lúdi-
cas, a representação dos alunos junto dos orgãos de Direc-
ção, a promoção de interdisciplinaridade, através da orga-
nização de exposições temáticas de cada área de formação 
ou a criação de um Gabinete de Apoio ao Aluno, com vista 
ao esclarecimento e orientação dos formandos.
A dimensão cultural da formação não foi esquecida, tendo 
o grupo considerado que em anos vindouros se deverá 
proceder à ampliação da Feira do Livro e à constituição 
de uma biblioteca/mediateca com material pedagógico 
e equipamento lúdico de qualidade, convidando-se os 
alunos a integrar as iniciativas culturais da escola, a par-
ticipar de forma mais dinâmica na elaboração da Revista 
Eiffel e a ser ouvidos num planeamento anual, realista e 
equilibrado, das visitas de estudo a efectuar no âmbito de 
cada curso.
Por último, e fazendo juz à visão integrada e global da 
comunidade escolar, foi proposta a criação de um espaço 
de reflexão e mediação em cada turma, no qual os alunos 
possam fazer um balanço de actividades, dificuldades ou 
problemas existentes e, com professores e técnicos, arti-
cular soluções conjuntas.
O núcleo de debate da temática “Educar na Cidadania 

e na Solidariedade” debateu-se com uma tarefa árdua, 
visto os conceitos “Educar”, “Cidadania” e “Solidariedade” 
pertencerem a um domínio abstracto. O processo de edu-
car, sendo uma obra sempre em aberto, não é uma atri-
buição exclusiva da escola, mas um objectivo de todos e 
para todos, ideia consentânea com a expressão de que 
“quem educa uma criança é toda uma rua”. Deste modo, 
compete à escola “saltar muros” e participar na vida activa 
da comunidade praticando a cidadania de forma respon-
sável e solidária. A educação deve ser mais que uma con-
vencional transmissão de valores, conhecimentos, experi-
ências, vivências ou sentimentos, mas uma aprendizagem 
contínua e uma permanente atenção às transformações 
operadas no mundo, de modo a que os alunos possam 
estar aptos a descortinar sinais de mudança e a serem ca-
pazes de criar e identificar o novo.
O principal ónus da cidadania na actualidade é a grave 
crise da instituição familiar, uma vez que o educando não 
possui, de génese, as referências básicas de integração 
no grupo social e do subjacente cumprimento de deveres 
que, à posteriori, lhe concederá um pleno usufruto de di-
reitos. A cidadania é, sobretudo, um exercício de respon-
sabilidade perante nós e os outros, a consciência de que 
todos temos deveres e direitos e o impulso para a solida-
riedade e a participação. A cidadania deve ser portadora 
de um sentido de comunidade e partilha, a insatisfação 
perante o injusto ou o que “está mal”, com vontade de 
aperfeiçoar, servir e realizar. É espírito de acção, audácia e 
risco, um pensamento que age e uma acção que pensa.
Acerca do conceito de solidariedade, o grupo referiu de 
forma unânime que ser solidário não é dar bens de forma 
gratuita e sem responsabilidade. Todo o acto de solida-
riedade implica o inconformismo para com a tentação do 
auto-suficiente, do egoísmo e da massificação esterilizan-
te do materialismo contemporâneo.

Conclusões e Perspectivas
 A abordagem estrutural de temáticas como o desenvolvi-
mento de materiais pedagógicos que agreguem com soli-
dez conteúdos transmitidos no âmbito formativo, o inves-
timento numa cultura de formação em contexto de traba-
lho que confira sustentabilidade empírica ao referencial 
pedagógico assimilado e seja uma ponte de complemen-
taridade efectiva com o mercado de trabalho; a conformi-
dade da área educacional portuguesa com as directivas 
supranacionais emanadas pelo directório comunitário; a 
implementação de mecanismos de intercâmbio de práti-
cas de ensino, bem como de docentes e discentes entre 
os diversos Estados-Membros com vista a um “saber de 

ENSINO PROFISSIONAL



17

experiência feito” cimentado num multiculturalismo pro-
dutivo que abra horizontes e eleve fasquias de exigência 
pedagógica; a aprendizagem produtiva em sustentáculos 
digitais que potencie um combate generalizado à info-ex-
clusão, bem como um acesso cada vez mais alargado às 
“auto-estradas da informação” com vista à projecção do 
Ensino Profissional para a vanguarda tecnológica e para 
uma permanente actualização do know how técnico dos 
formandos; a impressão de uma vertente empírica mais 
acentuada às práticas pedagógicas veiculadas, através 
da incursão do processo formativo pela tangibilidade das 
experiências laboratoriais ou a promoção do desenvolvi-
mento pessoal e profissional de todos os elementos da 
comunidade, numa malha relacional dinâmica de aprendi-
zagem sistemática e construção identitária mútuas, foram 
os paradigmas estruturantes desta iniciativa, que permi-
tiu a comunhão de experiências e lançou directrizes para 
a implementação de reformas sistémicas de incremento 

dos modelos educacionais adoptados.
Entre o ideal e o idílico, o ambicionado e o sonhado e a 
perspectiva de um futuro reinventado, as Jornadas Pe-
dagógicas realizadas na Escola Profissional Gustave Eiffel 
vieram revitalizar a comunidade escolar como organismo 
dinâmico com numerosos desafios, e que no debate de-
mocrático e na liberdade da partilha de propostas e con-
cepções se delineia a evolução do Ensino Profissional.
O advento de uma efectiva cultura de conhecimento que 
potencie o espírito crítico e a competitividade dos recur-
sos humanos formados, bem como o fomento de boas 
práticas de investigação será uma realidade tangível se a 
tónica for colocada na promoção do espírito crítico e de 
uma aprendizagem contínua, que aposte numa escolari-
dade de futuro e consagre a autonomia e sustentabilidade 
do Ensino Profissional.  

Hugo Luís

Técnico Superior da EPGE

ENSINO PROFISSIONAL
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Apresentamos aqui um projecto de informática, promovi-
do pela nossa escola em parceria com outras entidades, 
no sentido de apoiar uma escola do 1.ºciclo da Amadora, a 
EB 1 Santos Mattos.
Este projecto constitui um contributo da Escola Profissio-
nal Gustave Eiffel, que ciente das suas responsabilidades 
sociais nos vários domínios da nossa sociedade mais ou 
menos carentes, mas em especial no contexto educativo, 
se propõe à tarefa de combater o insucesso e o absentis-
mo escolar. 

“Como é que é isto, de ter aulas de informática com 
uma professora e fazer uns jogos e falar com uma 
psicóloga, todas as quartas-feiras? Porque é que é 
importante?”. Um sábio menino dir-nos-ia: “Porque é 
bom, é diferente e é para aprendermos coisas novas 
e amanhã... vêm cá outra vez?

Esta forma relacional que se estabelece com as crianças 
permite-nos construir uma comunicação simples, fácil e 
agradável, onde pouco espaço sobra para dúvidas e enig-
mas... pois ela é em si mesma promotora de saber e de-
senvolvimento.
O sábio menino dá-nos a resposta certa e verdadeira que 
justifica a pertinência deste projecto, e que eventualmente 
derruba aquela ideia cinzenta e já muito batida que se tem 
acerca dos “projectos”: mais um tratado de intenções, fica 
bem dizer que se faz bem e por aí adiante... 
Ele diz-nos muito afirmativa e assertivamente (coisa rara 
nos adultos) que encontra neste projecto, um espaço dife-
rente, que nunca teve antes, onde aprende, onde encontra 
o novo, o prazer e descortina o desejo (amanhã... também 
vêm cá outra vez?). 
Que mais poderemos querer? Que maçada! Salva-me a 
minha memória... que me traz os dizeres de Saint-Exupéry 
“As pessoas crescidas têm sempre necessidade de expli-
cações... Nunca compreendem nada sozinhas e é fatigan-
te para as crianças estarem sempre a dar explicações.”
Falamos de adultos para adultos e a questão é incontorná-
vel, é importante explicar as nossas claras intenções.

O Ensino da Informática alia-se à vida escolar de cada 
criança promovendo não só o desenvolvimento de capa-
cidades ao nível da Informática, mas também todo um de-
senvolvimento cognitivo estruturado e reflectido.

O computador é uma ferramenta essencial neste trabalho, 
é o motor de todo o desenvolvimento que se pretende 
atingir. Dita a experiência, que cada criança está motivada 
para o processo ensino/aprendizagem no que à informá-
tica diz respeito. As crianças têm o espírito aberto para as 
tarefas propostas e para a sua consecução. 
Assim, o fundamental, será proporcionar um ensino mo-
tivador, dinâmico, criativo e preciso nos seus objectivos, 
como forma de potenciar o crescimento individual.

Traçámos como objectivos gerais:

@ estimular o gosto pela informática e pelas novas 
tecnologias;

@ desenvolver capacidades cognitivas nas crianças;

@ interagir com a vida escolar na sua vertente lectiva;

@ diversificar as actividades propostas orientadas por 
técnicos qualificados;

@ utilizar os espaços e os recursos que a Escola oferece;

@ promover a comunicação e as relações interpessoais;

@ realizar visitas de estudo, pontualmente, a locais onde 
possam ser aplicados os conhecimentos adquiridos 
nas aulas de informática

Todas as quartas-feiras, entre as 13 e as 14 horas, a Escola 
Santos Mattos e os alunos da sala da professora Filomena, 
podem contar com a presença de uma professora de in-
formática e de uma psicóloga. São muito bem recebidas, 
com muitos beijinhos e abraços, os alunos estão sempre 
eufóricos e muito contentes, alinham-se em fila indiana à 
entrada da sala, fazem um enorme esforço para se man-
terem sossegados, mas a ansiedade é mais forte e a irre-
quietude quando se junta à carência afectiva, dá em con-
fusão. Vale-nos a ajuda preciosa da professora Filomena 
e também do professor Cláudio para firmar os limites. To-
das as crianças possuem uma avidez enorme de atenção, 
carinho e saberes. Tudo o que lhes possamos dar é muito, 
tanto, que às vezes até têm dificuldade em integrar estas 
experiências nas vivências já conhecidas.

Chega a hora de formarmos dois grupos, um que vai tra-
balhar nos computadores e o outro que vai juntamente 
com a psicóloga desenvolver dinâmicas de grupo.
Para nós, formadoras, tem sido um grande desafio, tentar 
dosear as emoções, estabelecer os limites, impor regras 
firmes e tornar esta ida à Escola como uma rotina.

Projecto tecl@r.com

A NOSSA ESCOLA
ENSINAR E APRENDER

Aprender com a Informática
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Neste contexto, o impressivo testemunho da professora San-
dra, revela com emoção as experiências vividas neste admi-
rável mundo novo que é revisitado todas as quartas -feiras.
“Quando fui convidada a participar no projecto Tecl@r.
com e quando este me foi apresentado, achei que seria 
um desafio interessante, pois pessoalmente gosto mui-
to de conviver com crianças. Na preparação do projecto, 
efectuei uma selecção de software didáctico e ao mesmo 
tempo lúdico, existente no mercado para o público alvo 
em questão (crianças com idades compreendidas entre os 
cinco e os sete anos). Este software passa por aplicações 
gráficas “muito apetecíveis” e sites na Internet muito con-
vidativos e ao mesmo tempo educativos.
Desde sempre defendi que o computador deve ser enca-
rado como outra qualquer ferramenta de estudo, tal como 
uma régua, um lápis e até mesmo um caderno, e não ape-
nas mais um elemento lúdico que serve para brincar nos 
tempos livres.

Quando conheci estes “pequenos” alunos, fiquei um pou-
co “assustada”, dado o seu efusivo entusiasmo, de tal for-
ma que me questionei se estaria à altura do projecto e se 
saberia corresponder às suas expectativas. Todos eles me 
agarravam, queriam beijinhos e perguntavam quando 

é que iam trabalhar no computador. A apresentação do 
projecto efectuou-se a uma quarta-feira e os alunos já me 
perguntavam:”professora Sandra quando é que é quarta-
feira outra vez, é depois de amanhã?...” 
Neste momento, e porque já se passaram algumas sema-
nas, estou em condições de fazer um pequeno balanço e 
constato que, para os alunos do ensino básico, aprender 
informática é um estímulo equiparado a muito poucos, que 
traz a si associado um imenso leque de benefícios, tanto ao 
nível da construção de hábitos de trabalho e de estudo, que 
os acompanharão ao longo de toda a vida, como também 
na sedimentação do conhecimento tecnológico, impres-
cindível na vida académica (e não só) do aluno, e acima de 
tudo promovendo a motivação para a aprendizagem.

Estão já estipulados os seguintes objectivos e actividades 
a desenvolver com os alunos e que deverão ser encarados 
como um exemplo e não como uma sequência linear:
Reconhecer e utilizar terminologia específica relacionada 
com computadores; utilizar menus para abrir e fechar um 
programa, ou outras opções; utilizar ícones para imprimir, 
guardar ou abrir documentos e o rato como uma ferra-
menta de trabalho para desenhar, seleccionar, arrastar 
e mover objectos; reconhecer e usar teclas específicas – 
caps lock, enter, barra de espaços, delete, etc.; reconhecer 
os diferentes caracteres do teclado e utilizar as ferramen-
tas básicas de desenho; utilizar um processador de texto 
para escrever pequenos textos e aplicar as ferramentas 
necessárias à formatação básica de texto (tipo de letra, 
tamanho, cor, alinhamento, etc.).

Nesta fase já todos os alunos sabem controlar bem o rato, 
como uma ferramenta de trabalho, nomeadamente a de-
senhar, seleccionar, arrastar e mover objectos. Além dis-
so já começam a reconhecer os diferentes caracteres no 
teclado assim como a saber usar teclas específicas: “caps 
lock”, “enter”, barra de espaços, “delete”, entre outras.
Vamos continuar a trabalhar no sentido de poder contri-
buir para que o crescimento destes alunos se faça de forma 
sustentada e integrado com a sociedade de informação e 
comunicação/conhecimento, que hoje nos rodeia e que po-
derá influenciar positivamente os seus percursos de vida.

“...até uma jornada de mil milhas 
começa com o primeiro passo...”

 Sandra Rodrigues e Rita Paixão Lopes

Técnicas Superiores da EPGE

A NOSSA ESCOLA
ENSINAR E APRENDER
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Existe hoje um elevado número de jovens em situação de 
abandono escolar e em transição para a vida activa, no-
meadamente os que entram precocemente no mercado 
de trabalho com níveis insuficientes de formação escolar 
e de qualificação profissional. 
No sentido de garantir a concretização de respostas edu-
cativas e formativas que vão ao encontro destas necessi-
dades, os Ministérios da Educação e da Segurança Social 
e do Trabalho têm vindo a lançar iniciativas nas áreas da 
orientação escolar e profissional e da inserção profissional, 
bem como no domínio das medidas de educação e forma-
ção, como via privilegiada de transição para a vida activa. 
Para a prossecução deste objectivo, têm vindo a ser toma-
das diversas medidas, entre as quais a criação de cursos 
de Educação e Formação, ao abrigo do Despacho Con-
junto n.º 453/2004, de 27 de Julho. Esta modalidade de 
formação destina-se, preferencialmente, a jovens com 
idade igual ou superior a 15 anos, em risco de abandono 
escolar ou que já abandonaram antes da conclusão da 
escolaridade de 12 anos, bem como àqueles que, após 
conclusão dos 12 anos de escolaridade, não possuindo 
uma qualificação profissional, pretendem adquiri-la para 
ingresso no mundo do trabalho.
De um modo geral, os cursos de Educação e Formação, 
têm como principal objectivo a aquisição de competên-
cias escolares, académicas, técnicas, sociais e relacionais, 

correspondentes a uma qualificação profissional de nível 
1, 2 ou 3, associada à equivalência ao 6.º, 9.º ou 12.º ano 
de escolaridade, respectivamente. Esta modalidade de 
formação abrange várias áreas profissionais, tais como: 
Agro-Alimentar, Comércio, Construção Civil, Indústria Grá-
fica, Madeira e Mobiliário, Metalurgia e Metalomecânica, 
Segurança e Higiene do Trabalho, Serviços Pessoais, Servi-
ços Administrativos, entre outras (para mais informações 
consultar www.dgfv.min-edu.pt ou www.iefp.pt).
O prosseguimento de estudos após a conclusão de um 
curso de Educação e Formação é perfeitamente possível 
quer ao nível do ensino secundário, quer ao nível do en-
sino superior, no entanto, depende da tipologia do curso 
em questão e também poderá obrigar à realização de 
exames nacionais a não ser que os alunos pretendam con-
tinuar os estudos nesta modalidade ou em cursos de nível 
3, no sistema de Aprendizagem.
  
A Escola Profissional Gustave Eiffel, através da sua filosofia 
de permanente actualização e ajuste à realidade, tem pro-
curado tornar a sua oferta formativa cada vez mais abran-
gente e diversificada de forma a responder o melhor pos-
sível às necessidades dos diferentes públicos-alvo. Neste 
sentido, não poderia deixar de considerar a modalidade 
da Educação e Formação, nomeadamente em relação 
aos cursos que permitem a aquisição do 9.º ano de esco-

“Educação e Formação”
 na Escola Profissional Gustave Eiffel
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No dia 9 de Novembro de 2005, os alunos da Escola Profis-
sional Gustave Eiffel participaram, pela primeira vez, nas 
Olimpíadas Portuguesas da Matemática.
As Olimpíadas Portuguesas de Matemática (OPM), orga-
nizadas anualmente pela Sociedade Portuguesa de Ma-
temática, são um concurso de problemas de matemática, 
dirigido aos estudantes dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 
e também aos que frequentam o ensino secundário e que 
visa incentivar e desenvolver o gosto pela matemática.
Os problemas, propostos neste concurso, fazem sobre-
tudo apelo à qualidade do raciocínio, à criatividade e à 
imaginação dos estudantes. São factores importantes na 
determinação das classificações o rigor lógico, a clare-
za da exposição e a elegância da resolução. As OPM não 
têm como objectivo fundamental testar a quantidade de 
conhecimentos acumulados. Tal como é expresso no re-
gulamento das OPM, uma das finalidades do concurso é a 
detecção precoce de vocações científicas. 

laridade e nível 2 de qualificação profissional tão incansa-
velmente procurados por alunos, pais, professores, servi-
ços de psicologia e orientação, técnicos de serviço social e 
muitos outros profissionais que todos os dias contactam 
o Gabinete de Apoio Vocacional e Emprego em busca de 
respostas para jovens em risco de abandono escolar.
É por isso que, com grande orgulho, a Escola Profissional 
Gustave Eiffel abriu no passado mês de Janeiro, no seu 
pólo da Venda Nova, Amadora, duas turmas desta moda-
lidade em duas áreas distintas: Práticas Administrativas 
– tipo 2 (com a duração de dois anos, para alunos com o 
6.º ou 7.º anos de escolaridade completos ou frequência 
de 8.º) e Instalação e Reparação de Computadores 
– tipo 3 (com a duração de um ano, para alunos com 8.º 
ano completo), ambos com equivalência ao 9.º ano e certi-
ficação profissional de nível 2. Brevemente irão abrir mais 
três turmas nestas áreas e ainda uma na área Técnico-co-
mercial e outra em Técnicas Administrativas e Informáti-
cas de Apoio à Gestão, sendo que esta última se destina a 
adultos maiores de 18 anos com 12.º ano completo de um 
curso científico-humanístico, que pretendam obter uma 
qualificação profissional de nível 3. 

Em termos gerais podemos dizer que a adesão tem sido 
imensa e cada vez são mais os jovens, oriundos de vários 
concelhos (Amadora, Sintra, Lisboa, Cascais, Oeiras, Odi-
velas, Loures e Vila Franca de Xira) a aguardar a possibili-
dade de ingressar nesta modalidade de formação.
Quanto aos jovens que já estão a frequentar as aulas, a 
avaliação é muito positiva, não só pelas informações que 
chegam através das anteriores escolas, como também 
pela opinião expressa pelos próprios alunos e seus fami-
liares relativamente ao grau de satisfação. São jovens, na 
sua grande maioria, com situações de vida difíceis, com 
baixos níveis de auto-estima e que neste momento se en-
contram bastante motivados, empenhados e determina-
dos em conseguir alcançar os seus objectivos. 
Nós, Gustave Eiffel, cá estaremos para os apoiar e incenti-
var, ajudando-os nesta árdua tarefa de crescer enquanto 
pessoas e enquanto profissionais que um dia serão gesto-
res das suas próprias vidas e carreiras tendo como hori-
zonte um futuro, certamente, promissor.

Paula Inglez

Técnica Superior da EPGE

As OPM decorrem em três fases. A primeira, realizada na 
escola, permitiu apurar seis alunos para a segunda fase. 
A segunda eliminatória, que funciona como uma fase re-
gional, decorreu em escolas do país seleccionadas para 
receber os alunos apurados. O Pólo da Amadora da EPGE 
foi uma das escolas seleccionadas para receber os alunos 
da região.
Neste momento, aguardamos ansiosamente os resulta-
dos gerais que determinam quais os alunos seleccionados 
para a final, que decorrerá no Porto, no fim do mês de 
Março.
Ainda para este ano lectivo, o Grupo de Matemática está 
a coordenar e a preparar os alunos para participarem no 
II Campeonato de Jogos Matemáticos e, à semelhança do 
ano lectivo anterior, no Mat12, ambos a decorrerem na ci-
dade de Aveiro.

Mónica Correia da Silva

Prof.ª da EPGE

Olimpíadas Portuguesas 
da Matemática
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A viagem 
A nossa aventura por terras nipónicas começou muito an-
tes da viagem… Fizemos um filme na escola, estilo 007, 
em que participaram professores e alunos, que serviria de 
introdução à nossa prova de dança e originou momentos 
inesquecíveis. O trabalho foi árduo e com muitas directas, 
para termos os projectos prontos a tempo. 
No dia da partida decidimos não dormir e ficar na escola 
de modo a nos irmos adaptando à diferença horária. Foi 
então que começámos a sentir aquela pressão nos om-
bros e no peito, pois tínhamos a noção da responsabilida-
de e do nome da escola a defender.
Não foi só o nervosismo… as brincadeiras também come-
çaram por cá, o que permitiu reforçar o espírito de grupo!
A viagem foi bastante cansativa. Um dos voos demorou 
14 horas, mas vivemos momentos inesquecíveis: as con-
versas que tivemos com muitas pessoas, o acesso Wire-
less à Internet em pleno voo a 10.000 metros de altitude, a 
guerra das almofadas durante a aterragem de Frankfurt, 
o Rui a gritar, a plenos pulmões, que o avião ia cair e que 
jurava ter visto uma roda a saltar em Lisboa!

Em Osaka
Finalmente chegamos ao aeroporto de Osaka, um dos 
maiores do mundo e construído numa ilha artificial. Mui-
tas coisas nos surpreendiam todos os dias: a confusão dos 
semáforos colocados depois dos cruzamentos e com dois 
níveis de luzes, os sinais muito giros pintados no chão. O 
que eram? Nunca soubemos… A língua e os carácteres 
completamente irreconhecíveis, o facto de pouca gente 
falar Inglês, o sistema GPS, em japonês e semi-avariado de 
um dos carros e que nos fez perder por várias vezes, os 
cruzamentos com 14 pontes, umas por cima e ao lado das 
outras… Espantosa era também a quantidade de indús-
trias ao longo das auto-estradas, o sistema de pagamento 
das mesmas em que, por vezes, tínhamos de fazer ponta-
ria e acertar com as moedas num buraco, a auto-estrada 
para Kobi com painéis sonoros com mais de 20 metros de 

altura, dos dois lados da estrada, e durante quase todo 
o seu trajecto. Surpreendente também, aquele final da 
auto-estrada fazer-se através de uma entrada de um pré-
dio enorme!
Muitas coisas nos iam surpreendendo todos os dias: o 
modo como as pessoas nos atendiam nos restaurantes, os 
jornais, a televisão… Enfim, é realmente uma cultura e um 
mundo muito diferente e que impressiona quem o vê pela 
primeira vez!

A competição
O Robocup foi, em si só, uma experiência única na nossa 
vida. O festival estava muito bem organizado e com ópti-
mas condições para os participantes. Eram cinco os pavi-
lhões para albergar todas as provas mas, simultaneamen-
te, havia exposições de brinquedos, de produtos tecnoló-
gicos e de trajes tradicionais noutros pavilhões do centro 
de exposições de OSAKA (INTEX).
Em termos de competição, propriamente dita, estivemos 
ao melhor nível.
Na prova de Dança fomos excluídos do pódio por motivos 
“extra” competição. A nossa apresentação foi a melhor 
de sempre e que alguma vez se viu no Robocup. Para a 
prova final preparámos uma surpresa: uma chuva de pa-

ROBOCUP 2005 
em Osaka
Participação da EPGE vista pelos alunos
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péis com o contacto da escola, nós vestidos de Kimono e 
as outras equipas, no palco, a apoiarem-nos! Foi a nossa 
resposta a tudo o que aconteceu…
No futebol, nunca é demais dizê-lo, temos que, no futu-
ro, preparar melhor esta prova. No entanto, aprendemos 
muito com a nossa participação, com o que vimos e com 
os contactos que fizemos.
Na prova de Rescue ficámos com a sensação de que a sor-
te não esteve do nosso lado, se bem que também é neces-
sário corrigir alguns erros.
Quanto a prémios, é verdade que não ganhámos taças, 
mas, acreditamos que quem viu as nossas provas, dificil-
mente irá esquecer “aquela malta divertida de Portugal, 
muito espectacular e com os seus ETs …”. 
No entanto, ganhámos o prémio da melhor equipa na pro-
va de dança, com a votação dos participantes e o prémio 
de entretenimento. No final, todos quiseram estar con-
nosco, dar-nos prendas, contactos e pedir-nos para assi-
narmos camisolas e chapéus. O que podemos garantir é 
que nos esforçámos. 
No próximo ano tencionamos fazer ainda melhor, não sa-
bemos como… mas vamos conseguir. E os ETs, lá estarão 
em Bremen durante o próximo Robocup!

Finalmente…
O Japão é um país espectacular, desde as pessoas, à na-
tureza, à indústria, à simplicidade e à complexidade de 
tudo… enfim… único.
Trabalhámos e divertimo-nos como nunca! Relembra-
mos o “Gang do Kimono”, os assaltos nocturnos em que 
acordávamos todos no hotel, o telefonema da recepção, 
as guerras das almofadas, as fotografias que tirámos com 
estranhos, a forma como ajudámos e convivemos com as 
outras equipas, a “Mana”, uma chinesa que fez de nós os 
seus heróis, o modo como animámos a festa do Robocup. 
Esta, foi para nós, uma experiência única de vida.
Julgamos que terá ficado na memória de muitos, aquele 
grupo de oito portugueses que animavam tudo por onde 
passava!
A todos os que directa, ou indirectamente, nos ajudaram o 
nosso sincero muito obrigado.

     Fernando Sousa, Tiago Freitas, Rui Craveiro, Luís Sousa,

 Paulo Plácido, André Palma e Gonçalo Nunes 

Alunos da EPGE - Pólo da Amadora
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A festa de Carnaval, no pólo do Entroncamento, constou 
de um desfile em que os alunos participantes se apresen-
taram com fatos feitos de sacos de plástico.
O primeiro prémo foi atribuido a Paula Rézio, da turma 
185, com um original fato de palhaço. 

No dia 25 de Fevereiro, à tarde, os alunos do curso de 
“Animação Sociocultural” animaram a festa de Carnaval 
da escola.
Do programa constaram desfiles étnicos de diferentes 
culturas, desde a época renascentista até aos nossos 
dias. Alunos e professores puderam assistir às danças e 
músicas egípcias, africanas, ciganas, brasileiras, hippies, 
entre outras. Foi um momento importante e ao mesmo 
tempo divertido da vida dos alunos e de toda a comuni-
dade educativa.

No passado dia 24 de Fevereiro, a Cooptécnica Gustave 
Eiffel e a Wincar Nixdorf Portugal assinaram um Proto-
colo de Colaboração considerando o contributo relevante 
que os técnicos intermédios, altamente qualificados, po-
dem dar ao desenvolvimento, qualidade e competitivida-
de das empresas. 
Esperamos que este Protocolo seja mais uma janela de 

Formamos 
para o Emprego

oportunidades para os nossos alunos. 
Para nós, é também mais uma empresa com assento no 
Conselho Consultivo, o que nos ajudará, por certo, na con-
cretização dos objectivos da formação que ministramos.   

Carnaval na EPGE
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A Escola Profissional Gustave Eiffel vai levar a efeito, no 
Pólo do Entroncamento, uma Grande Gala dos Diploma-
dos que assinala os 15 anos de actividade da escola no 
concelho.
Esta Gala tem como objectivo reunir a grande família EPGE, 
constituída pelos seus ex-alunos (mais de 500 diplomados 
ao longo destes 15 anos), professores, funcionários, en-
carregados de educação, empresários, actuais alunos da 
escola e suas famílias e comunidade local.
O evento terá lugar na Quinta da Ponte da Pedra no 
próximo dia 1 de Abril de 2006 a partir das 19 h e inclui-
rá um jantar, animação cultural, um espectáculo musical 

e coreográfico, uma homenagem aos diplomados e um 
Baile de Gala.
Este evento insere-se na Semana da Escola deste Pólo (en-
tre 29 de Março e 1 de Abril), que inclui, ainda, exposições, 
palestras técnicas, colóquios educativos, actividades de 
desporto-aventura, concursos e actividades lúdicas.
Convidamos, desde já, toda a comunidade local a associar-
se a estas actividades e a partilhar connosco a alegria de 
um percurso de sucesso.

Maria de Fátima Roldão

Adjunta da Direcção Pedagógica da EPGE 

Pólo do Entroncamento

Gustave Eiffel 
entrega diplomas

Grande Gala 
dos Diplomados

A NOSSA ESCOLA
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No passado dia 29 de Outubro a Escola Profissional Gusta-
ve Eiffel realizou uma cerimónia de entrega de diplomas no 
Cine-Teatro S. João no Entroncamento. Foram entregues 
os diplomas aos alunos dos anos lectivos 2001 a 2004 dos 
cursos de Informática Fundamental, Gestão de Sistemas 
Informáticos, Informática de Manutenção, Gestão, Conta-
bilidade, Construção Civil e Animação Socio-cultural. Para 
além destes cursos de nível 3 – Ensino Profissional, foram, 
ainda, entregues os diplomas aos alunos dos cursos de 
Especialização Tecnológica (nível 4) na área da Informática 
e da Construção Civil.

Esta cerimónia foi abrilhantada por um espectáculo de luz 
negra intitulado “Negro-Claro” com encenação e interpre-
tação das alunas do Curso de Animação Socio-cultural. 
Tratou-se de uma apresentação extremamente inovado-
ra, com uma cenografia original e uma selecção musical 
que procurou incluir o melhor da produção musical desde 
os anos 50.

A comunidade local esteve representada neste even-
to através dos encarregados de educação, professores 
e funcionários da escola, representantes das empresas 

onde os alunos realizaram os seus estágios, autarcas e re-
presentantes institucionais.
Foi um momento muito agradável e marcante, que ficará, 
certamente, guardado na memória destes novos profis-
sionais.

Maria de Fátima Roldão

Adjunta da Direcção Pedagógica da EPGE 

Pólo do Entroncamento
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Palestra
No passado dia 21 de Outubro realizou-se, no Cen-
tro Cultural do Entroncamento, uma palestra su-
bordinada ao tema “LabView – Aquisição de dados 
e automação”conduzida pelo Director Comercial, 
em Portugal, da National Instruments, Eng.º Carlos 
Gomes.

Nesta palestra, foi apresentada a companhia Natio-
nal Instruments, bem como os seus produtos e áre-
as de intervenção. 
O software LabView foi o centro das atenções deste 
evento, onde se fizeram várias demonstrações do 
seu potencial e das aplicações, já que, com ele, fo-
ram desenvolvidas várias áreas de instrumentação, 
automação e aquisição de dados. 

Da vasta gama de hardware produzido por esta Em-
presa, foi destacado um produto “ low-cost”, a placa 
USB 6008. Com esta placa, fizeram-se algumas de-
monstrações reais do funcionamento do conjunto 
hardware - software da National Instruments.
Outro ponto alto da palestra foi a demonstração 
do WebServer do Labview que permitiu correr um 
programa desenvolvido, remotamente, através da 
Internet, tal como se se estivesse no local.

Assistiram a esta palestra cerca de 100 alunos e 10 
professores da Escola Profissional Gustave Eiffel, 
que agradecem não só a disponibilidade da Natio-
nal Instruments, mas também a forma irrepreensí-
vel como conduziram a palestra.

 Carlos Sousa

Coordenador do Curso de  Informática de Manutenção

Pólo do Entroncamento

Visita de Estudo 
Interdisciplinar
“… Óbidos, vila milenar, onde as tradições se fundem e se 
reencontram é, também hoje, uma das principais jóias do 
país.” Foi com grande entusiasmo, alegria e vontade de 
conhecer novos recantos da nossa História que alunos e 
professores da Escola Profissional Gustave Eiffel visitaram 
a vila histórica de Óbidos, no passado dia 19 de Outubro 
de 2005.
Após um Peddy Paper que permitiu um conhecimento 
mais aprofundado desta jóia de Portugal, os alunos visi-
taram também Caldas da Rainha e passaram o resto deste 
dia na Praia de Foz do Arelho. 
Esta foi uma oportunidade excelente de convívio, integra-
ção e reforço de laços relacionais aproveitada por todos.

Rogério Henriques

Técnico Superior da EPGE 
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29-03 (4.ª feira)
Manhã: 
Abertura das Exposições: 
Exposição da componente Sociocultural
Laboratório da Física e Química – Pólo 1
Exposição do Curso de Gestão – Pólo 1
Laboratório Interactivo de Hardware – Pólo 1
Atellier de Animação: “Animaláxia”  - Pólo 2
Exposição do Curso de Construção Civil – Pólo 2
Laboratório dos Números – Pólo 2

XI Colóquio Educativo EPGE: “Hábitos de Vida Saudável” 
– Centro Cultural do Entroncamento 
Tarde: 
Concurso Miss e Mister Eiffel (Organização da Turma 147) 
– Centro Cultural do Entroncamento

30-03 (5.ª feira)
Manhã: 
Mostra de Projectos – Galeria Municipal
Palestras Técnicas
“A Realidade Empresarial no Sector Informático” (Turmas 
184, 153, 154, 155, 144, 145 e 146)
“Palestra Soladrilho” (Turmas 183, 152 e 143)
Palestra-Demonstração “Pense Indústria” (Turmas 156 e 147)
Palestra “Animação de Bibliotecas: contadores de histó-
rias” (T. 157 e 185)
Hora do Almoço: Mostra Gastronómica e de Tradições Locais 

/ Concurso de Doçaria

Tarde:
Feira de Orientação Escolar para o Ensino Superior
Atelliers de Animação na Galeria Municipal
Chá Inglês / Atribuição dos prémios do Concurso de Doçaria

31-03 (6.ª feira)
Todo o Dia:   
Percurso Aventura – Challenger Eiffel – Aldeia do Mato
Visita à ETAT – Demonstração de Actividades Radicais
Atelliers de Animação: “Animaláxia” – Pólo 2

01-04 (Sábado)
A partir das 19 h: 
Gala dos Diplomados

Visita de Estudo 
Núcleo Museológico do MFA 
e Assembleia da República

No dia 25 de Janeiro de 2006, realizou-se uma visita de 
estudo ao Núcleo Museológico do MFA e à Assembleia da 
República. Esta visita inseriu-se nos conteúdos programá-
ticos da disciplina de Integração do 3º ano. Desde o início, 
a vista de estudo revelou-se muito interessante. Os alunos 
tiveram oportunidade de conhecer o Núcleo Museológico 
do MFA, onde de 24 a 26 de Abril de 1974, estiveram reu-
nidos os oficiais que comandaram todas as operações do 
25 de Abril: reuniu-se a Junta de Salvação Nacional, orde-
nou-se a libertação dos presos políticos e foi daqui que se 
redigiu a maioria dos comunicados à imprensa.
A primeira parte da visita de estudo, ficou concluída com 
o visionamento de um pequeno filme sobre os aconteci-
mentos mais marcantes do 25 de Abril. 
Depois da pausa para o almoço, em Belém, o grupo de 
professores e alunos dirigiu-se para a Assembleia da Re-
pública. 
A visita à Assembleia revelou-se uma surpresa para mui-
tos alunos pois a Sala de Sessões estava perante os seus 
olhos: planta circular com capacidade para 170 lugares, 
onde se sentam os deputados de acordo com os ideais da 
Revolução Francesa, voltados para a Tribuna Presidencial. 
Os alunos, sentados na bancada de assistência, presencia-
ram durante 1h 20m, o modo como intervêm os deputa-

dos representantes dos partidos políticos na Assembleia 
da República e como argumentam e contra argumentam 
os assuntos que a todos nós dizem respeito. 
O tempo planeado para a visita esgotou-se rapidamente, 
nem se deu por ele, pareceu tão pouco que alguns alunos 
perguntaram: “podemos voltar outra vez?”. 

Fátima Bento

Prof.ª da EPGE do Pólo do Entroncamento

Semana da Escola 
29 de Março a 1 de Abril de 2006
Pólo do Entroncamento
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João Santos, 25 anos
Curso: Manutenção de Equipamentos (pólo da Amadora)
Profissão: Técnico de informática e professor na Escola 
Profissional Gustave Eiffel

Os conhecimentos adquiridos na Escola Profissional 
Gustave Eiffel permitiram que João Santos concreti-
zasse uma das suas ambições a nível profissional, ser 
proprietário de uma loja de informática. Salienta que 
o seu caso é «uma boa experiência» do que a escola e 
o ensino profissional podem fazer pelos alunos que 
optam por esta via de ensino. 

Qual foi o teu percurso no mercado de trabalho de-
pois de teres concluído o curso na Escola Profissio-
nal Gustave Eiffel?

N ão foi um percurso difícil. Ainda estive a estagiar numa 
empresa de grande dimensão que me convidou para 

ficar a trabalhar. Mas como tinha a ambição de ser pro-
prietário de uma loja de informática optei por não aceitar 
o convite e arriscar em trabalhar por conta própria. Foi a 
melhor forma de pôr em prática o que aprendi na escola; 
numa empresa nunca teria essa possibilidade. Sou uma 
pessoa empreendedora que gosta de criar e ver crescer 
um projecto ou um negócio. Depois do curso também fui 
convidado para dar aulas na Gustave Eiffel.

Como é que o curso e a Escola Profissional Gustave 
Eiffel alteraram a tua vida?

Antes de frequentar a escola não fazia a mínima ideia 
do que queria fazer da vida, ao nível profissional. É 

muito difícil para um jovem com 15 ou 16 anos saber o 
que quer fazer ou a área em que quer trabalhar. Acabei 
por desistir do ensino secundário e por me inscrever na 
Gustave Eiffel, onde amadureci como pessoa e encontrei 
um rumo na vida profissional e pessoal. 

Conseguiste concretizar as tuas ambições profissio-
nais?

Sim. Neste momento tenho duas lojas de informática, 
um sócio e dois empregados. Apesar do mercado es-

tar em crise não me queixo da falta de trabalho. Tenho in-
tenções de continuar a trabalhar na informática e planos 
para ampliar o negócio a outras áreas. Estou habituado 
a trabalhar desde a adolescência e as mudanças não me 
assustam.  

Consideras que há vantagens no ensino profissional? 
É uma opção com futuro, sobretudo na área da infor-
mática?

As vantagens são imensas, embora ainda haja quem 
considere que o ensino profissional é uma segunda 

opção. Acho que este tipo de ensino, nomeadamente o 
curso que tirei, possibilita a formação de técnicos intermé-
dios habilitados para trabalhar em qualquer empresa ou 
o acesso ao ensino superior para quem quer prosseguir 
estudos. Na universidade podemos conciliar a componen-
te prática adquirida na escola profissional com a parte te-
órica ministrada nos cursos superiores. É bom aprender 
mais, até porque não sabemos quais serão as exigências 
do mercado de trabalho daqui a dez anos. 

A obtenção de uma licenciatura faz parte dos teus 
planos futuros?

Nunca pensei muito nessa questão. Por enquanto, não 
sinto necessidade de ter uma licenciatura, os meus 

planos não passam pela frequência de um curso superior. 
Julgo ser um exemplo do que esta escola e o ensino pro-
fissional podem fazer pelos alunos. 

A informática é uma área onde é necessário investir 
na actualização de conhecimentos?

João Santos

A PALAVRA AOS ALUNOS
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É fundamental que isso aconteça. Na informática as mu-
danças acontecem a um ritmo alucinante, quase todos 

os dias há novidades e ferramentas novas que é preciso 
conhecer e aprender a manejar para desenvolver o traba-
lho técnico e informar os clientes. Em Portugal ainda há 
uma grande falha nesta matéria. A maioria dos técnicos 
não procuram evoluir e acompanhar as mudanças impos-
tas pela nova tecnologia. Quando se opta por trabalhar 
nesta área tem de se estar consciente que é fundamental 
continuar a estudar para evoluir e acompanhar o ritmo da 
mudança, pois a informática não é estática. 

Consegue conciliar as aulas na Escola Profissional 
Gustave Eiffel com o trabalho da loja?

Dá para conciliar perfeitamente. Felizmente tenho tido 
a sorte da escola me atribuir um horário de manhã de 

maneira a ficar com a tarde livre para me dedicar ao tra-
balho de assistência aos clientes das minhas lojas. Ensino 
aos alunos a disciplina de TREY que integra o curso de ma-
nutenção de equipamentos. 

Qual é a tua visão do curso, seis anos depois de o 
concluir?

Acho que na altura era demasiado teórico, mas en-
tretanto evoluiu bastante. Neste momento, é um 

curso bastante completo que possibilita aos alunos a 
conciliação da componente teórica com a prática. Te-
nho notado que as pessoas que terminam o curso estão 
muito bem preparadas para aceder ao mercado de tra-
balho. Mas não há milagres, os jovens têm de saber o 
que querem fazer e se querem frequentar este tipo de 
ensino. É uma escolha pessoal que, geralmente, acon-
tece numa idade em que é complicado ter perspectivas 
reais em relação ao futuro.

Que conselho dás a um jovem que esteja prestes a termi-
nar o 9.º ano e indeciso sobre a sua vida profissional?

Tenho constatado que a maioria dos jovens, quando 
termina o 9.º ano, tem muitas incertezas sobre o que 

pretende fazer a nível profissional. A sugestão que dou 
é que encarem o ensino profissional como uma opção 
válida e com potencialidades para abrir muitas portas. A 
experiência do ensino profissional, para além de preparar 
um jovem para o mercado de trabalho, também o faz a 
nível do crescimento pessoal.  

No dia 19 de Dezembro de 2005, a turma de Técnicos de 
Apoio à Gestão fez a entrega dos produtos recolhidos, 
durante a campanha “Magia do Sorriso”, para a Associa-
ção SOL. 
Esta Associação tem como principal objectivo acolher 
crianças portadoras do vírus da SIDA. 
A iniciativa decorreu entre os dias 14 de Novembro e 19 de 
Dezembro do ano transacto, nos edifícios da Escola Profis-
sional Gustave Eiffel, e nos edifícios do Centro de Forma-
ção Profissional da Amadora.
Os produtos recolhidos foram principalmente alimen-
tos, produtos de higiene, brinquedos e roupas. Através 
da ajuda da técnica de serviço social Patrícia Sousa e do 
Sr. Cunha foi possível fazer-se a entrega dos produtos na 
Casa SOL e partilhar da companhia das crianças que lá se 
encontram.
A principal finalidade desta campanha foi proporcionar 

um Natal mais feliz a estas crianças bem como promover 
e desenvolver o espírito de solidariedade social.
A adesão a esta iniciativa foi muito boa, pelo que agra-
decemos a todos os que colaboraram. Um grande bem-
haja.

Turma de Técnicos de Apoio à Gestão

Magia do Sorriso
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João Vicente, 28 anos
Curso: Construção Civil (no pólo do Entroncamento)
Profissão: Condutor de Obra

João Vicente optou, depois de ter frequentado o 
ensino secundário e de ter passado pelo mundo do 
trabalho, por tirar um curso na Escola Profissional 
Gustave Eiffel. A vontade de progredir na carreira 
e de assumir maiores responsabilidades fizeram-no 
regressar novamente à Gustave Eiffel com o objecti-
vo de obter um Curso de Especialização Tecnológica, 
em condução de obra. 
  
Estás a trabalhar há cerca de dois anos. Como é que 
foi a tua entrada no mercado de trabalho?

Foi relativamente fácil. Mal acabei o curso de constru-
ção civil fui fazer um estágio curricular, numa empresa, 

onde acabei por ficar seis meses. Mas recebi um convite 
para ir trabalhar numa empresa de consultores para fazer 
fiscalização de obra e decidi arriscar. Estava numa empre-
sa bastante pequena, a trabalhar num gabinete sozinho 
e não tinha como progredir a nível profissional. Sempre 
achei que era importante continuar a aprender e a crescer 
a nível profissional. 

Os conhecimentos adquiridos na Escola Profissional 
Gustave Eiffel foram importantes para a tua pro-
gressão profissional e pessoal? 

Foram bastante úteis, sobretudo os que estão relacio-
nados com a parte técnica que me permitiram arranjar 

emprego facilmente e evoluir no meu trabalho. Mas na 
minha profissão é fundamental continuar a estudar para 
me manter actualizado e acompanhar a evolução dos pro-
dutos e técnicas utilizadas na construção civil. Caso con-
trário, corre-se o risco de ficar ultrapassado, sobretudo 
quando se trabalha com grandes obras, privadas ou pú-
blicas. Como trabalho numa empresa de grande dimensão 
tenho acesso a várias acções de formação que me ajudam 
na actualização de conhecimentos. 
 
Sentiste necessidade de continuar a estudar depois 
de terminares o curso e de estares a trabalhar?

Como estou na condução de obras públicas senti ne-
cessidade de tirar um Curso de Especialização Tecno-

lógica, em condução de obra, para aprender mais sobre 
a minha área de trabalho e para ter conhecimentos que 
me permitam assumir maiores responsabilidade no meu 
trabalho. Foi uma opção que me fez regressar novamente 
à Gustave Eiffel, mas desta vez em horário pós-laboral. 

O que mudou na tua vida profissional com esta espe-
cialização?

Passei a ter um certificado profissional de nível IV. É uma 
espécie de nível intermédio entre o ensino secundário 

e o superior que me permite assumir outro tipo de respon-
sabilidades na condução de obras, que o nível III não per-
mitia. 

Quando optaste por um curso profissional já tinhas 
frequentado o ensino secundário. O que te levou a 
tomar esta decisão?

Quando terminei o 9.º ano fui para o ensino secundário 
mas não cheguei a concluir o 12.º ano porque não tive 

nota positiva a matemática. Acabei por desistir da esco-
la para começar a trabalhar. Durante dois anos trabalhei 
na construção civil e na indústria têxtil. Após este tempo, 
optei por ir estudar novamente numa escola profissional 

João Vicente

A PALAVRA AOS ALUNOS



31
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Rua Luís de Camões, 4/6
Venteira - Amadora
Telefone: 214 928 170
Fax: 214 910 597
Junto aos Correios 
e próximo da estação da CP

Rua Elias Garcia - 27/B
Venda Nova - Amadora

Telefone: 214 964 733
Fax: 214 964 740

Junto à Estação 
do Metro Amadora Este

EXTER.NATO O NOVO ALEXANDRE HERCULANO

onde pudesse tirar um curso na área de desenho. Escolhi 
a via profissional por não ter motivação para regressar ao 
ensino secundário depois de ter passado pelo mundo do 
trabalho. Na altura sabia muito bem o que não queria e do 
que andava à procura. 

Como é que tiveste conhecimento da Escola Profissio-
nal Gustave Eiffel?

Através de informações de familiares e de amigos. Ins-
crevi-me no pólo de Queluz, onde me informaram que 

a escola tinha instalações no Entroncamento. Para mim 
era a situação ideal, uma vez que moro em Santarém. 

Como classificas a tua passagem pela escola?

Muito boa. Os conhecimentos que adquiri, embora já 
tivesse alguma noção do funcionamento na constru-

ção civil, foram bastante úteis. Tinha noções básicas que 
aprendi durante o tempo que estive a trabalhar, no entan-
to, não sabia praticamente nada da parte técnica. 

Sentes necessidade de ir mais além? De ter uma li-
cenciatura?

Sim, mas por enquanto está fora de questão. Eu gosto 
muito de trabalhar no terreno e de ver a obra evoluir. 

Para frequentar uma universidade teria que ter outro ho-
rário de trabalho e optar por trabalhar num gabinete. 

Há carências de profissionais de nível intermédio, na 
tua área de trabalho?

Há. Não existem estímulos para os jovens procurarem 
cursos profissionais tanto da parte do Ministério da 

Educação como da parte dos empresários. A minha área é 
das poucas, a nível nacional, onde há escassez de técnicos 
intermédios e de licenciados. 
 
Que conselho dás a um jovem que está prestes a termi-
nar o 9.º ano e indeciso sobre a sua vida profissional?

Que continue a estudar para chegar o mais longe pos-
sível. 

CURSOS DIURNOS

Por módulos capitalizáveis
Ciências e Tecnologias
Ciências Socioeconómicas
Ciências Sociais e Humanas

Tecnológicos de:
Informática
Administração
Marketing

Por unidades capitalizáveis
3.º Ciclo Recorrente
Ensino Secundário 

CURSOS NOCTURNOS

Por uni. capitalizáveis
3.º Ciclo do Ensino Básico
Ensino Secundário Geral

Técnicos de:
Informática
Construção Civil
Contabilidade

Por módulos  capitalizáveis
Ciências e Tecnologias
Ciências Socioeconómicas
Ciências Sociais e Humanas

Tecnológicos de:
Informática
Construção Civil e Edificações
Administração
Electrotecnia e Electrónica
Design de Equipamentos
Multimédia
Ordenamento do Território e Ambiente
Marketing

Inscrições Abertas

Centro de explicações e apoio escolar - individual ou grupo
Uma oportunidade para si e  para os seus filhos

Inscrições Abertas

A PALAVRA AOS ALUNOS
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Vasco Prazeres, 21 anos
Curso: Curso de Electrónica/Automação Industrial (pólo 
da Amadora)
Profissão: Técnico de Electrónica

O desejo de trabalhar o mais rapidamente possível 
levou Vasco Prazeres a optar pelo ensino profissio-
nal imediatamente após a conclusão do ensino bá-
sico. Trabalha há cerca de dois anos numa empresa 
do grupo Siemens onde é responsável pela gestão 
técnica da automação de várias obras. 

Quando é que decidiste enveredar pelo ensino pro-
fissional?

Quando concluí o 9.º ano. Sempre quis tirar um curso 
técnico-profissional porque queria rapidamente pas-

sar dos estudos para a vida activa numa área relacionada 
com electrónica. Se optasse pelo ensino secundário, e por 
um curso superior, teria que esperar mais anos para in-
gressar no mercado de trabalho.

Como é que avalias a tua passagem pela Escola Pro-
fissional Gustave Eiffel? 

Foi muito positiva, apesar de, na fase em que tirei o cur-
so, a escola ter um funcionamento diferente do actu-

al. O meu curso era recente e não era muito considerado. 
Mas nunca desmotivei. Durante o meu curso, iniciei, com 
outros colegas, um projecto de robótica no âmbito do Pro-
va de Aptidão Profissional. Com esse projecto participá-
mos em campeonatos nacionais e internacionais. 

Este projecto na área da robótica foi premiado a ní-
vel nacional e internacional. Que importância é que 
tiveram estes prémios na tua vida?

Foram conquistas importantes, mas não fiquei fascina-
do com isso. Gostava muito de ter tempo para continu-

ar a desenvolver projectos nesta área mas são necessárias 
muitas horas de dedicação e trabalho. Em Portugal inves-
te-se muito pouco na robótica, mas os projectos desenvol-
vidos no nosso país são bons e têm muita qualidade. 

Após a conclusão do curso como é que foi a tua en-
trada no mercado de trabalho? 

Foi muito má, apesar de ter entrado numa empresa 
muito bem colocada no mercado. Não gostei do está-

gio porque não estava a fazer nada relacionado com o que 

aprendi durante o curso. Mais tarde surgiu uma oportuni-
dade para ir trabalhar para uma empresa do grupo Sie-
mens, onde estou a pôr em prática os conhecimentos que 
adquiri na Gustave Eiffel. Fiz um estágio profissional de 
nove meses e depois fui convidado a integrar os quadros 
da empresa. 

Quando optaste pelo ensino profissional e pelo curso 
de electrónica tinhas noção das alterações que esta 
decisão iria provocar na sua vida?

Não fazia a mínima ideia de qual seria o meu percur-
so depois de acabar o curso, nem que, com a minha 

idade, estaria a trabalhar numa área que gosto, e ligado 
a uma empresa de grande dimensão. Quando se tem 15 
ou 16 anos é difícil prever o futuro e as consequências das 
nossas decisões. Só tinha a certeza de que um curso técni-
co-profissional me abriria mais rapidamente a porta para 
o mercado de trabalho. 

No que é que consiste a tua profissão?

Faço automação de grandes edifícios que passam pelo 
controlo do ar condicionado ou iluminação. O objectivo 

principal é fazer o controlo de energia para as empresas 
pouparem recursos.  

Na tua opinião, as empresas portuguesas estão sen-
sibilizadas para esta poupança?

Não estão tão sensíveis. Os empresários querem pou-
par, mas não estão sensibilizados para aplicar a ges-

tão técnica. A maioria não investe num recurso que deve 
ser accionado ainda na fase de projecto. Quando existir 
essa obrigatoriedade, e os resultados forem visíveis, pen-
so que será diferente.  

Vasco Prazeres



33

Nas nossas actividades de Natal, a Animação foi a Rainha.
Foi com muito entusiasmo e empenho que enfeitámos a 
nossa escola. Dedicámos um cantinho ao Pai Natal que foi 
decorado a preceito como se da sua própria casa se tra-
tasse. Lá estava o Pai Natal com o seu Duende a fazer a 
recepção aos nossos convidados.
Para a festa de Natal preparámos uma peça de teatro e 
um momento musical relacionado com os sem abrigo, em 
que abordámos algumas das realidades de um mundo 
para muitos desconhecido.
Nesta animação de Natal houve plena interacção entre 
alunos e professores das várias turmas. Tivemos oportu-
nidade de testar as nossas capacidades enquanto apren-
dizes do curso de Animação Sociocultural. Conseguimos 
criar entre todos uma grande harmonia revelando, desta 
forma, a Magia da Animação.

Turma 188 - Curso de Animação Sociocultural

Pólo da Venda Nova

A Magia 
da Animação

A PALAVRA AOS ALUNOS

Que avaliação fazes do mercado de trabalho na tua 
área? 

Apesar de haver muito trabalho, há poucas pessoas 
dispostas a fazê-lo. É muito exigente ao nível da res-

ponsabilidade e até da vida pessoal, uma vez que obriga a 
uma deslocação constante por várias zonas do país. Mas, 
para mim, não funciona como factor desmotivante. A mi-
nha área está em larga expansão porque todos os edifí-
cios, sejam públicos ou privados, vão ser obrigados a ter 
gestão técnica e portanto profissionais competentes para 
a desenvolver e aplicar. 

A profissão exige uma actualização constante de co-
nhecimentos? E de que forma é que pode ser feita?

Mais do que uma preocupação é uma obrigação. Te-
mos que estar atentos às alterações para informar 

os clientes e as empresas sobre a actualização dos progra-
mas. A formação contínua é uma aposta da empresa onde 
trabalho que, na minha opinião, é uma mais - valia para 
os trabalhadores. A empresa também financia acções de 
formação propostas pelos trabalhadores. Recentemente 
inscrevi-me num curso de electrónica, de nível IV, para 
continuar a progredir na minha careira. 

A obtenção de uma licenciatura não faz parte dos 
teus planos a médio prazo?

Faz parte das minhas ambições tirar uma licenciatura 
relacionada com a electrónica. Mas por enquanto não 

tenho tempo porque o trabalho não me permite.

Qual é o teu projecto de vida a nível profissional?

Continuar a crescer com a empresa onde trabalho. Ela 
foi criada em 2002 e está em franca expansão. Se me 

derem essa possibilidade, quero continuar a evoluir con-
juntamente com a sua actividade. 

Que conselho dás a um jovem que esteja prestes a 
terminar o 9.º ano e indeciso sobre a sua vida profis-
sional?

Aconselho a tirar um curso profissional, independen-
temente de desejar obter uma licenciatura. Os cursos 

técnico-profissionais prepararam melhor as pessoas para 
o mercado de trabalho. Acho que um curso profissional é 
uma mais - valia para qualquer um e tem peso no currícu-
lo. O Acordo de Bolonha tende a dar maior importância a 
estes cursos, mas os portugueses ainda não estão prepa-
rados para colocar, no mesmo patamar de valorização, o 
ensino secundário e o ensino profissional. 
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A ideia de recriar uma festa relativa ao dia das bruxas, 
festejo de cariz anglo-saxónico, vulgo halloween, foi 
levada a cabo pelas três turmas do curso de Animação 
Sociocultural.
A apresentação foi composta por sketchs representativos 
dos nossos medos mais íntimos, tais como o vampirismo, 
a bruxaria, o canibalismo e o exorcismo. Os alunos da tur-
ma 161 fizeram uma representação cénica dos nossos pe-
sadelos. Foi sem dúvida um momento marcante para os 
alunos intervenientes e para a escola.
Estas actividades proporcionaram-nos experiências enri-
quecedoras e contribuíram para uma interacção entre os 
elementos da comunidade escolar, o que se revelou muito 
positivo.

Turma 174 - Curso de Animação Sociocultural

Pólo da Venda Nova

A PALAVRA AOS ALUNOS

O Halloween 
na Escola

Voámos até ao tempo em que o terror atormentava os 
humanos. Bruxas, Vampiros Fantasmas e Mortos-Vivos fo-
ram alguns dos seres que pudemos encontrar na festa de 
Halloween, das turmas do curso de Animação Sociocultu-
ral, juntamente com feitiços e caldeirões. 
Através dos sons, não vocais, provocámos o pesadelo a 
duas pessoas e o medo foi bem visível dentro daquela sala.
Voámos, também, até ao tempo de “Velvet” onde as bru-
xas discutiram a vingança a aplicar aos humanos, após 
milhares de anos de subjugação, contando as suas histó-
rias de tortura.

Ao mundo do terror
Nós fomos viajar
Imaginem vocês o que fomos encontrar…
Mortos, bruxas de
Amedrontar!
Caldeirões fumegavam
Assombrosos
Os monstros acordavam e o medo espalhavam.

Todas as turmas se juntaram
E o mal dominaram
Mil e uma peripécias proporcionaram!

Assim terminou a viagem
Sendo de Salientar
As maldições animadas que
Se puderam realizar.

Curso de Animação Sociocultural

Turma 161 – 2º.ano

Animação 
tem Asas
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Quem nunca pensou como será a vida na rua? Quantos 
de nós olharam já para pessoas deitadas no chão, pesso-
as sem casa, que dormem na rua e, deitaram um simples 
olhar, sem estenderem a mão para ajudar?
Nós entendemos que chegou a altura de ajudarmos e 
darmos o nosso contributo. Decidimos, juntamente com 
a professora Paula Freitas, angariar roupas para oferecer 
aos sem abrigo. Muitos de nós têm em casa roupas que, 
estando em boas condições, já ninguém usa. Para o efei-
to, colocámos duas grandes caixas nas entradas da es-
cola para aí depositarem as roupas que, posteriormente, 
entregaremos à Legião da Boa Vontade, instituição que 
apoia as pessoas sem abrigo.
Importante foi também outra actividade em que, além de 
ajudar, nos inteirámos de como vivem os sem abrigo. 
Foi numa noite de sábado que nos juntámos com a profes-
sora Paula e fomos à Legião da Boa Vontade onde fizemos 
sopa e preparamos sacos com alimentos diversos para 
lhes podermos proporcionar uma refeição. Além de lhes 
aconchegar o estômago, queríamos tornar aquela noite 
de Inverno um bocadinho mais quente do que o habitual.
Quando chegámos, fomos recebidos pelo Sr. João, pela D. 
Leonor e pela Mara, que nos distribuíram pelas tarefas: 
uns lavaram panelas, outros cortaram pão e arranjaram-
no com manteiga ou doce. Enquanto a sopa estava ao 
lume fomos preparando os sacos de roupa para distribuir.
Colocámos tudo na carrinha e iniciámos a ronda. Na pri-
meira paragem, vimos um local que pensávamos apenas 
existir em filmes: pessoas a morarem em prédios com a 

construção por acabar, fazendo seu, aquele espaço! Nem 
queríamos acreditar!
Logo aí, iniciámos outras tarefas: distribuir a sopa, o saco 
de alimentos e a roupa, mas também oferecemos atenção 
e carinho que é sempre tão importante.
Continuámos por Lisboa fora, sempre cheios de ansiedade 
e sem sabermos o que mais iríamos encontrar. Por onde 
passávamos íamos conhecendo histórias de vida diferen-
tes e, a ideia inicial que tínhamos acerca dos sem abrigo, 
ia-se alterando. Muitos deles tiveram uma família e uma 
carreira profissional, sabem manter uma conversa, são 
sociáveis e andam limpos e bem arranjados.
Ao longo da ronda fomos sentindo uma mistura de sen-
timentos muito fortes. Tão depressa nos sentíamos con-
tentes com o que estávamos a fazer, como tristes por ver 
pessoas naquela situação.
No final estávamos todos muito sensibilizados, alguns 
choraram, outros estavam mais retraídos, mas igualmen-
te sensibilizados. O desejo de voltar estava presente. Sen-
timos que fomos úteis e que contribuímos para levar um 
pouco de alegria aos que nada têm.
Agradecemos à professora Paula Freitas por nos ter aler-
tado para este assunto, proporcionando-nos esta experi-
ência de vida.
Estas actividades foram desenvolvidas no âmbito da disci-
plina de “Área de Estudo da Comunicação” 

Turma 188 – Curso de Animação Sociocultural 

Pólo da Venda Nova

Sobreviventes de rua

A PALAVRA AOS ALUNOS
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1. Não é preciso ser muito atento à política 
nacional para ter dado conta de que andá-
mos durante cerca de um ano em eleições: 
legislativas, autárquicas, presidenciais. 
Houve resultados para (quase) todos os 
gostos: ninguém perdeu tudo, ninguém 
ganhou tudo. Agora anuncia-se um perío-

do de três anos e tal sem eleições à vista. Nós, os portugueses, 
gostamos muito de eleições. Por uma razão muito simples: as 
eleições são uma magnífica oportunidade para alijar respon-
sabilidades. Em eleições, o “povo” é sempre inocente: os “políti-
cos” é que têm a culpa, eles é que fizeram isto e aquilo mal, eles 
é que deixaram isto e aquilo por fazer. Nenhum eleitor nunca 
se reconhece culpado de ter votado mal, de se ter enganado, 
de não ter feito a sua parte. Mais: em período eleitoral, parece 
que ninguém está disposto a dizer ao povo que não basta criti-
car e reivindicar. A lógica das campanhas eleitorais tem sido a 
seguinte: a “eles” cabe prometer, a “nós” cabe escolher quem 
prometa mais e melhor. Em campanha eleitoral ninguém quer 
desagradar a ninguém, todos evitam as más notícias. Quem 
der as más (verdadeiras) notícias do mundo da realidade per-
de as eleições. E parece que é disso que o povo (que somos 
nós) gosta. Como tal, as eleições servem para “castigar” este 
e aquele, ou para “premiar” os heróis do momento. Os actores 
são eles, nós limitamo-nos a atribuir o “Óscar” para a melhor 
representação. E agora, que durante uns tempos não vai ha-
ver eleições, como fazemos?

2.  Espera-se que agora tenha chegado a nossa vez. O país 
não depende (apenas) dos outros. Nós temos, mais do que 
uma palavra a dizer, o nosso próprio trabalho a fazer. Parafra-
seando mais uma vez o Presidente Kennedy, não pergunte-
mos o que pode o país fazer por nós, perguntemos o que po-
demos nós fazer pelo país. Temos de trabalhar mais e melhor: 
apreciamos o nível de vida dos alemães mas não apreciamos 
a sua disciplina? Temos de ser mais respeitadores dos outros: 
queremos os salários dos belgas mas não praticamos o seu 
civismo? Temos de dar um conteúdo concreto ao patriotismo, 
em vez de só nos lembrarmos dele a propósito do futebol: in-
vejamos a protecção social dos suecos, mas fugimos aos im-
postos que eles pagam prontamente para financiar essa pro-
tecção na doença, no desemprego, na calamidade? Claro, isto 
não pode valer só para alguns, temos de ser justos a enfren-
tar as situações, temos de distribuir bem o esforço: porque é 
que os salários médios dos portugueses são dos mais baixos 
da Europa, mas os salários dos administradores são dos mais 
altos? Será porque eles gerem e administram melhor do que 
os outros? Os resultados não o demonstram. Seria tempo, 
pois, de falarmos e fazermos as coisas mais a sério.

3. Fazer as coisas mais a sério deveria começar por sabermos 
e podermos defender melhor os nossos interesses, os interes-
ses concretos de todos. Um exemplo. Em qualquer loja onde 
compro o que quer que seja continuam a perguntar-me se 
quero factura, esperando que eu diga que não, esperando que 
assim possam fazer mais uma transacção escondida do fisco, 
esperando assim continuar a alimentar a economia clandes-
tina. Claro que isso deixaria de acontecer se a generalidade 
dos clientes protestasse contra essa situação e a denunciasse, 
mostrando compreender que aquela empresa que foge aos 
impostos está a roubar todos os outros portugueses. Quando 
me perguntam se quero factura, em vez de prontamente me 
passarem a factura que me é devida, o que realmente me es-
tão a perguntar é “dá-me licença que o roube mais esta vez?”. 
Contudo, essa prática continua generalizada porque a maioria 
de nós continua a simpatizar com esse roubo. Pensamos que 
estão a roubar os outros e achamos piada. Achamos que estão 
a fintar o Estado, essa entidade abstracta, e até apoiamos. Na 
verdade, estamos todos os dias a aplaudir que nos roubem, à 
nossa frente e com a nossa autorização. Essa é uma parte do 
problema. Outra parte do problema é que o cidadão comum 
não tem meios legais de promover o civismo, de ajudar a apa-
nhar em flagrante delito o constante ataque aos interesses da 
comunidade. Esse é apenas um exemplo. Em geral, sempre 
que aceitamos passivamente que os outros fujam às suas res-
ponsabilidades estamos a colaborar activamente com a deca-
dência do país. Exactamente como quando nós próprios deixa-
mos o nosso dever por cumprir.

4. O patriotismo anda muito por baixo entre nós. Por um lado, 
alguns abusam da palavra e do conceito, recorrendo a ele para 
qualquer assunto de somenos importância. Por muito interes-
sante que seja o desporto, é revelador de alguma desorien-
tação que alguns só se lembrem do patriotismo a propósito 
deste ou daquele campeonato de alguma modalidade parti-
cularmente popular. Abusa-se dos símbolos nacionais, como 
demonstra a recente utilização do hino numa campanha publi-
citária. Num país decente, a utilização do hino nacional na pu-
blicidade resultaria numa desgraça comercial para a empresa 
abusadora, porque os consumidores boicotariam a marca. Por 
outro lado, parece que já ninguém sabe o que é o verdadeiro 
patriotismo: a verdadeira dedicação à comunidade, a capaci-
dade de compreender o que é bom e o que é mau para o país, 
a rejeição dos comportamentos oportunistas que prejudicam o 
interesse geral, o empenho e o trabalho a favor de progresso e 
do desenvolvimento da nossa vida comum. Verdadeiro patrio-
tismo, sem demagogia, precisa-se urgentemente. Ser patriota 
não é ser contra os outros, nem contra os outros países, nem 
contra as outras culturas. É assumir o nosso quinhão de res-
ponsabilidade pela terra em que vivemos, com orgulho nela. 
Estão as Escolas Profissionais a formar profissionais patriotas, 
neste sentido positivo do termo? É o que todos esperamos.

OPINIÃO

Porfírio Silva

Patriotismo
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“Saúde Sexual”, é a integração harmoniosa dos aspectos 
somático, emocional, intelectual e social do ser sexuado 
por forma a enriquecer a personalidade, a comunicação 
e o amor. A sexualidade, de uma forma global, abrange 
vários aspectos: o comunicacional, como modo de ex-
pressão integral; o criativo, por apresentar elementos es-
téticos e lúdicos; o ético, já que a sexualidade se estrutura 
num marco de valores; o procriativo, como potencialidade 
(controlada pela contracepção). Tem um carácter prazen-
teiro, estando o prazer na base do desenvolvimento hu-
mano, e um carácter afectivo, a capacidade de amar (sen-
do o amor o melhor afrodisíaco). Desde os fi nais dos anos 
60, a primeira relação sexual é cada vez mais precoce, 
especialmente para as mulheres. O “Flirt” é uma invenção 
da segunda metade do século XX; na adolescência tem 
muita importância, mas está “fora de moda”. No entanto, 
para a maioria dos adolescentes, a relação sexual não tem 
sentido se não disser respeito a uma relação afectiva. Os 
jovens estão cada vez mais conscientes que o compro-
misso na sexualidade, durante uma relação amorosa, não 
implica que esta seja durável; é a chamada monogamia 
seriada. Como diz Allen Gomes, “ presentemente à sexua-
lidade eufórica dos média, contrapõe-se a pobreza sexual 
das pessoas”. São características dos jovens, a ausência 
de espírito preventivo – os jovens têm uma perspecti-
va a curto prazo, só entendem o imediato; e o prazer do 
risco – é inerente aos jovens o pensamento mágico (isso 
não me acontece a mim). A utilização da contracepção 
oral estendeu-se aos adolescentes a partir dos anos 70. A 

partir dos anos 80, o aumento das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (D.S.T.) na população adolescente, levou ao 
despiste sistemático de”Chlamydia Trachomatis”. A partir 
de 1983, a epidemia de SIDA incitou à prevenção primária 
das D.S.T.s pela utilização do preservativo. A decisão cabe 
ao jovem, de preferência ao casal, sobre o método a utili-
zar e consequentemente deve assumir a responsabilidade 
pela sua correcta utilização. Para tal os jovens devem ter 
acesso a uma educação sexual efi caz, que pressupõe uma 
informação correcta acerca dos riscos, promoção da mu-
dança dos comportamentos sexuais (nomeadamente a 
monogamia seriada), o adiamento do início da actividade 
sexual (todo o jovem tem direito a dizer NÃO). 

A promoção da saúde sexual passa por:
• Estimular a escolha de estilos de vida saudáveis – pro-
mover uma vivência sexual responsável, “sexo seguro”, 
através de melhores conhecimentos e melhores relações 
interpessoais;
• Promover as competências pessoais e sociais, ajudando 
os jovens a tomarem decisões correctas sobre a sua saú-
de, a serem capazes de intervir nos diversos contextos 
onde se integram (escola, família, etc.);
• O desenvolvimento da sexualidade como parte integran-
te do desenvolvimento global, salientando a importância 
dos aspectos afectivo e relacional.

Manuela Sousa

OLÁ JOVEM

SEXUALIDADE

“O essencial no crescimento dos adolescentes, não é prevenir 
os riscos, mas preveni-los para a humildade de os corrigir”.              

Eduardo Sá, in Adolescentes Somos Nós
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José Ruy Pinto nasceu na Amadora em 9 de Maio de 
1930 e a sua tendência, cedo revelada, para o desenho 
concretizou-se quando, em 1941, entrou para a escola An-
tónio Arroio, para cursar habilitação a Belas Artes. Ao atin-
gir o 3° ano optou, com as equivalências correspondentes, 
pelo curso de desenhador litográfico, assim penetrando 
no mundo das artes gráficas, de onde nunca mais saiu. 
Em 1944, conheceu mestre Rodrigues Alves, grande artista 
e profundo estudioso da banda desenhada, que o incenti-
vou nessa arte. Depois o contacto com Eduardo Teixeira 
Coelho, prestigioso colaborador de “ O Mosquito”, foi o co-
meço de uma longa camaradagem e o arranque decisivo 
para a preparação artística indispensável à especialização 
da banda desenhada, através de “ croquis “ directos do 
natural, sobretudo de animais, plantas e figura humana. 
Nos intervalos entre as aulas de oficinas gráficas, pintu-
ra litográfica e publicidade, José Ruy desenhava exausti-
vamente cavalos na escola do exército, estudando toda a 
coreografia do seu movimento na corrida e nos saltos. 
Acompanhado por José Garcez, visitava quase diaria-
mente o jardim botânico para observar as varieda-
des de árvores e plantas aí existentes, num trabalho 
incessante e apaixonado que se prolongava, por ve-
zes, até ao pôr do sol. 
No Natal de 1944, começou a colaborar no ‘Papagaio’, 
onde além da ilustração de contos, fez as suas primeiras 
histórias de banda desenhada. Em 1947, colaborou no 
Cortejo Histórico com E. T. Coelho e Domingos Saraiva, sob 
a direcção de Leitão de Barros, e, findo esse trabalho in-
gressou na equipa de ‘O Mosquito’, tendo a seu cargo o 
desenho de legendas e a execução das cores nas chapas 
de impressão. Nos tempos livres, continuava a desenhar 
ao ar livre e a fazer histórias para o “papagaio”, mais tarde 
transformado num suplemento da revista “Flama”. Perten-
ce a essa época uma notável série de “Lendas Japonesas “. 

Em 1952, publicou finalmente a sua primeira banda dese-
nhada no “Mosquito”, berço de quase todos os desenha-
dores portugueses dos anos 40. Mas “ 0 Mosquito” tinha 
os seus dias contados. José Ruy foi trabalhar em rotogra-
vura para a Empresa Nacional de Publicidade, editora de 
“o Cavaleiro Andante “, uma revista que alcançou larga au-
diência na época, sob a direcção de Adolfo Simões Muller. 
Foi no Cavaleiro Andante “que José Ruy conheceu um dos 
pontos mais altos da sua actividade artística, embora toda 
a colaboração em banda desenhada fosse executada em 

longos serões, num esforço voluntário de realização de 
um desejo pessoal. Esforço que valeu a pena, pois assim 
nasceram histórias que hoje são autênticos clássicos de 
banda desenhada portuguesa, como Ubirajara, A Mensa-
gem, Gutenberg, 0 Bobo e Peregrinação, onde deu largas 
à sua paixão pelos animais, os temas históricos e as paisa-
gens do exótico Oriente, onde esteve em 1981. 
Em 1960, editou uma segunda série de “ O Mosquito”, que 
pouco tempo durou. Depois, entre vária colaboração dis-
persa -ilustração de livros escolares, filmes de projecção 
fixa, pranchas educativas e de carácter publicitário -veio 
um trabalho: as pranchas do A B C Criminal, publicadas no 
“ Século Ilustrado “ e na revista “ Crime”, com textos de Ar-
tur Varatojo. 
Em 1972, em colaboração com Paulo Madeira Rodrigues, 
criou a série Lusitanos (Aventura de Quatro Lusitanos e uma 
Porca), que o jornal, A Capital, inseriu durante 6 meses. 
Até 1979, a maior parte do seu tempo profissional foi ocu-
pado a fazer capas e ilustrações para livros. Mas o sonho 
da banda desenhada persistia. E assim surgiu, nas páginas 
da edição portuguesa do “ Spirou” -uma história de «longa 
metragem» inspirada num tema grato a José Ruy: A Vida 
Maravilhosa de Charles Chaplin. 
Ultimamente, depois de ter abandonado a figura do Re-

José Ruy

PERSONALIDADE
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pórter Click, criada para o «Tintin», viu reeditada em álbum 
a sua magnífi ca Peregrinação e Ubirajara, acompanhada 
de mais três histórias, numa colecção de antologia. 
Mas um dos acontecimentos mais importantes da sua 
carreira verifi cou-se no Natal de 1978, quando a Cruz Ver-
melha Portuguesa e a R.T.P, com a colaboração de Fialho 
Gouveia, Carlos Cruz e Raul Solnado, organizaram a cé-
lebre “Operação Pirâmide “. José Ruy, num belo gesto de 
solidariedade que iria ter repercussões profundas, resol-
veu contribuir, à sua maneira, com uma banda desenhada 
cujos direitos (e originais) reverteriam para a Cruz Verme-
lha. Essa história, dedicada a Henry Dunant, fundador da 
organização, chegou ao conhecimento da Cruz Vermelha 
Internacional em Genéve, cujos responsáveis viram em 
José Ruy o artista talhado para uma obra de grande en-
vergadura como a de contar ao mundo inteiro, através 
de um meio de comunicação tão popular como a banda 
desenhada, a história da Cruz Vermelha, explicando ao 
mesmo tempo, as suas múltiplas actividades em caso, de 
confl ito armado ou de catástrofe natural. Assim nasceu 
o projecto para um álbum, estando já publicado um 
opúsculo em dez línguas e distribuído por 150 países, 

tanto do Ocidente como do Oriente e Terceiro Mun-
do, ultrapassando 500.000 exemplares. 
Para além dos já referidos, seguem-se, também em livro 
os seus mais recentes trabalhos: Os Lusíadas (3 vols), Os 
Autos das Barcas, Auto da Índia e Farsa de Inês Pereira, O 
Bobo, com textos adaptados dos nossos clássicos. 
Com guião seu saíram: A Vida Maravilhosa de Charles 
Chaplin, Jorge Dimitrov Herói Internacionalista, História de 
Macau (que existe também traduzida em chinês), Levem-
me nesse sonho, (história da cidade da Amadora), Viva a 
Republica e Homens sem alma, bem como os restantes 
títulos que tem como herói “Porto Bomvento”, com 8 volu-
mes já publicados. Assinou ainda os álbuns: Como Apare-
ceu o Medo, texto de Rudyar Kipling, Alves dos Reis, Uma 
burla à portuguesa e ilustrou o Rio Douro e História dos 
Barcos Portugueses. 
Durante 3 anos ministrou cursos de banda desenhada em 
Lisboa. 
É um pesquisador insatisfeito de temas e motivos para o 
seu trabalho o que o tem levado a percorrer meio mundo, 
além de Portugal continental e ilhas. 
Tem o seu trabalho traduzido em diversas línguas.

PERSONALIDADE

Os dois mais recentes álbuns de Banda Desenhada (BD) de 
José Ruy: “A Ilha do Futuro” e “Aristides de Sousa Mendes”, 
fazem parte de uma vasta obra do autor, dedicada à BD 
onde não só há um trabalho de ilustração e de texto, como 
é notório o investimento na investigação. Os livros de José 
Ruy primam pela seriedade e exigência do trabalho que 
nos oferece. A criatividade assina estas obras e é como se 
sabe, o ingrediente fantasmagórico e enaltecedor que in-
vade o real e o torna objecto artístico. 

A ILHA DO FUTURO é uma história de fi cção científi ca, 
passada no ano de 2089, e que alerta para os problemas 
ambientais, o estado dos oceanos e, como pelo engenho 
do homem, se poderá inverter essa situação. 

ARISTIDES DE SOUSA MENDES - Herói do Holocausto 
conta-nos a vida e o gesto do cônsul português que sal-
vou muitos milhares de vidas humanas, com o sacrifício 
da sua carreira e o futuro da sua própria família. 

A Ilha do Futuro
Aristides de Sousa 
Mendes

A Banda Desenhada não é somente uma história aos qua-
drinhos, é uma abordagem diferente de nos contar uma 
história. “A BD é uma actividade de pessoas que gostam 
imenso de a fazer”, diz André Carrilho, artista em destaque 
na edição do Festival Internacional de Banda Desenhada 
da Amadora (FIBDA).

Rita Paixão Lopes

Técnica Superior da EPGE
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Iniciou um curso no Ensino Recorrente 
por Unidades Capitalizáveis e não o terminou?
Informe-se de todas as condições 
e venha terminá-lo connosco.

E para obter melhores notas:
Centro de explicações e apoio escolar
Ensino individualizado ou em grupo

EXTERNATO MOUZINHO DE ALBUQUERQUE
Reconhecido pelo Ministério da Educação

Uma oportunidade para si 
   ou para os seus filhos

Ensino por unidades capitalizáveis

• 3.º Ciclo do Ensino Básico Recorrente
• Ensino Secundário Recorrente
• Técnico de Informática
• Técnico de Construção Civil

Cursos nocturnos
Ensino por módulos 
capitalizáveis

• Ciências e Tecnologias
• Ciências Socioeconómicas
• Ciências Sociais e Humanas
• Tecnológicos e Informática
• Tecnológicos de Administração
• Tecnológicos de Marketing
• Tecnológicos de Construção Civil e Edificações
• Tecnológicos de Multimédia
• Tecnológicos de Design e Equipamento

Abertas as Matrículas

REPÚBLICA
PORTUGUESA

PROGRAMA OPERACIONAL
 REGIÃO LISBOA
E VALE DO TEJO

UNIÃO EUROPEIA
FUNDO SOCIAL

EUROPEU

Inscrições abertas
Rua Mouzinho de Albuquerque, 8 · 2330-183 Entroncamento · Telef. 249 718 246
Rua Elias Garcia, n.º 29, Venda Nova · 2700-312 Amadora · Telef. 21 499 64 40

FORMAÇÃO E EMPREGABILIDADE - Medida 2.4

Polis Cacém

Valtejo

Destinatários: Desempregados ou 
jovens à procura de 1.º emprego, 
com idades entre os 18 e os 54 anos 
e com as habilitações mínimas do 
9.ºano.

Duração: 1 200 horas (12 meses)
Regime laboral/diurno.

Apoio à Formação: Os formandos 
terão direito a uma bolsa de formação 
equivalente ao Salário Mínimo 
Nacional (desempregados); ou 25% do 
Salário Mínimo Nacional (1º emprego); 
Subsídio de Transporte e/ou Subsídio de 
Alojamento e subsídio de alimentação.

Horário: Entre as 9h00 e as 18h00.

Animação de Espaços de Lazer
· Animação de espaços de lazer 
· Programação de actividades culturais para os equipamentos colectivos

Turismo e Animação do Património
· Desenvolvimento de actividades turísticas e de animação do património

Gestão e Animação de Espaços Públicos 
- Criação do Próprio Negócio
· Desenvolvimento de projectos de investimentos, rentabilidade 
  comercial e lúdica de espaços públicos

Animação Multimédia de Espaços Públicos
· Planeamento e realização de eventos e espectáculos multimédia 
  em públicos requalificados.

COOPTÉCNICA
GUSTAVE EIFFEL



��������������������
������������

������������������
����������������
�� ���������������������������������������������������

�����������
�� �����������������������������������
�� ���������������������������������������������

���������������������������
�� ��������������������������������
�� ������������������������������
�� ������������������������������
�� ����������������������

����������������������������
�� ����������������������

������������������������
�� �����������������
�� ������������������������������������������������

�������������
�� ������
�� �������������
�� ���������������
�� �����������

�������������������������
�� ����������

��������
�� ���������

���������������������������������
�� ������������������������������������������

�������������������������������������
�� �����������������������������������������������
��������

��������������������
�������������

�����������������������������
�� ����������������������������������������
� �����������������
�� ��������������������������������������

���������
������������������

���������

�� ��������������������������������
�� ����������������������������
�� ��������������������������������������
� �������������������������������������������

�� ���������������������������������������

������������������
����������������������

���������������������������������
�� ������������������
�� �������������������

���������
�� ������������������������������������������
�� �����������������
�� �����������������
� ��� ���������� ������������ ���������������������������
���������������������

�����������������
�� ������������������
�� �������������������
�� ����������������������������������������������������
� ����������������������

����������������
�� ��������������������������������������
�� ��������������������
�� ��������������������������������
�� ����������������
�� �������������������

������������������
��������������������������������������������

����������������
�� ����������������

���������������������
�� ���������������������������������

��������������������������
�������������
�� ���������������������������������
� �����������������������
�� ��������������������������������������
�� ��������������������������������������
� �������������

��������������������
�� �����������
�� ���������������������������������
�� ��������������������
�� ��������������������
�� �����������������������������
�� �����������������������������������

��������������������������������

������������������

�� ���������������������������
�� ������������������������
�� ��������������������������������������

�������������������������
��������������������
����������������
������������������
���������������
�����������������������
����������������������������

����������������
�������������������������
����������������
������������������
���������������
�����������������������������

������
�������������������������
���������������
���������������������
���������������
�����������������������������

�������������
������������������������������
������������������������
������������������
���������������
�����������������������������

����������
����������

��������������
�������������
�������

����������������������������
�����������������������

����

����������������������
������������������������������������������
����������������

�� �������������
�� ������
�� �����������
�� �����������������

�� ����������������
�� �����������
�� �����������
�� ����������������

������������������
����������������������������������

������������������������

�����������
�� ����������������������������������
���������������������������
�� ��������������������������������������
�������������������

������������������
�� �����������������������������������������
�� ������������������������������������������
�� ������������������������������������������������
�������������������������������������������������

����

���������������������������������
�� ����������������������������������
���������������������������
�� ����������������������
�����������������������������������
�� ��������������������������������������������
�������������������
�� ��������������������������������������������
�� ���������������� ��� ������������� ������������
��������������������

����

����������������������������
�����������������������������

�� ����������������������������������
��������������������������������������
�� ������������������������������������
���������������������������������
�� �������������������������������������
������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������

����



����������������������������������

������������

����������������
��������������������

����������������������������������




