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EDITORIAL  �

Os tempos actuais requerem esforço e empenhamento 
na  resolução  atempada  de  tarefas.  A  Cooptécnica  Gus‑
tave Eiffel decidiu responder afirmativamente aos desa‑
fios  emanados  do  Ministério  da  Educação,  pois  consi‑
deramos  notável  a  coragem  e  determinação  que  tem 
demonstrado no desafio da superação da falta de qua‑
lificação dos portugueses.

Também  nós,  para  melhor  responder  às  várias  solicita‑
ções,  criámos  uma  nova  estrutura  interna  de  modo  a 
aumentar  a  eficácia  e  eficiência  do  funcionamento  de 
alguns sectores, como sejam o Gabinete Editorial e Rela‑
ções  Publicas  (GERP),  o  Gabinete  de  Selecção  e  Recru‑
tamento  (GSR)  –  no  sentido  de  melhorar  o  modelo  de 
selecção  e  recrutamento  de  candidatos  –,  o  Centro  de 
Qualificação de Activos (CQA) e o Gabinete de Qualidade 
e Planeamento (GQP).

Cumpre  aqui  salientar  o  importante  papel  do  Centro 
Novas  Oportunidades  como  sistema  inovador  e  que 
reforçou, de uma forma significativa, a imagem da Coop‑
técnica Gustave Eiffel.

É verdade que nem todos estamos sempre de acordo mas 
apraz‑me  constatar  que  temos  sido  capazes  de  encon‑
trar soluções que, mais tarde, são apoiadas por todos de 
forma entusiástica. Para além, evidentemente, da Escola 
Profissional  Gustave  Eiffel,  outros  projectos  nos  fazem 
felizes. São os casos da Escola das Profissões da Amadora 
e o Centro Novas Oportunidades. Como felizes nos farão, 

no futuro, muitos outros projectos. Uns  já estão no ter‑
reno e outros surgirão brevemente. 

É nosso desejo que estes projectos se concretizem com 
sucesso de modo a podermos contribuir para o desenvol‑
vimento do País e melhorar as condições de vida dos nos‑
sos colaboradores e utentes. Este desígnio aplica‑se não 
só nas escolas que detemos na totalidade, mas também 
naquelas em que detemos só uma pequena parte. Para 
se ter uma ideia do quadro global, apresentamos nesta 
edição um organograma que espelha, adequadamente, 
aquilo que designamos como o nosso grupo.

O  nosso  objectivo  é  darmos  um  contributo  para  o 
bem‑estar colectivo, tornando‑nos úteis. Essa é a nossa 
determinação  e  o  nosso  desafio  que  esperamos  que  a 
todos sensibilize e mobilize. O País precisa do contributo 
de todos. 

Para terminar quero expressar o nosso agradecimento a 
todos os que, ao longo dos anos, nos têm ajudado, con‑
cedendo‑nos  o  que  de  melhor  possuem.  O  contributo 
de todos e de cada um foi de grande utilidade e permi‑
tiu‑nos construir uma grande entidade.
Com  a  esperada  continuação,  essa  colaboração  permi‑
tir‑nos‑á chegar muito mais longe… 

Augusto Guedes
Engenheiro Técnico Civil

Presidente da Cooptécnica Gustave Eiffel

Novos desafios

A determinação  

de sempre



�  EDITORIAL

CE
NT

RO
NO

VA
S

OP
OR

TU
NI

DA
DE

S

CE
NT

RO
 D

E 
QU

Al
If

IC
Aç

ãO
  

DE
 A

CT
IV

OS

ES
CO

lA
 PR

Of
IS

SI
ON

Al
 G

US
TA

VE
 EI

ff
El

EP
GE

CO
OP

TÉ
CN

IC
A 

GU
ST

AV
E E

Iff
El

, C
.R

.l.
Co

op
er

at
iva

 de
 En

sin
o T

éc
ni

co
-P

ro
fis

sio
na

l

EN
SI

NO
PR

Of
IS

SI
ON

Al

CU
RS

OS
  

DE
 ED

UC
Aç

ãO
  

E f
OR

M
Aç

ãO
  

DE
 JO

VE
NS

CU
RS

OS
 D

E  
ES

PE
CI

Al
IZ

Aç
ãO

 
TE

CN
Ol

ÓG
IC

A

CU
RS

OS
 D

E  
fO

RM
Aç

ãO
 

CO
NT

IN
UA

SI
ST

EM
A

AP
RE

ND
IZ

AG
EM

PO
lIS

VE
ND

A 
NO

VA
AM

AD
OR

A
(S

ED
E)

 EP
GE

 
EN

TR
ON

CA
M

EN
TO

EP
GE

  
AM

AD
OR

A 
I

 EP
GE

  
AM

AD
OR

A 
II

EP
GE

  
QU

El
UZ

EP
GE

  
lU

M
IA

R

EP
GE

 
EN

TR
ON

CA
M

EN
TO

 
II

NÍ
VE

l  
Bá

SI
CO

4.º
, 6

.º,
 9.

º

NÍ
VE

l  
SE

CU
ND

áR
IO

ED
UC

Aç
ãO

 E 
 

fO
RM

Aç
ãO

  
DE

 A
DU

lT
OS

AC
AD

EM
IA

 
M

IC
RO

SO
fT

TR
AN

SP
OR

TE
S

M
OT

OR
IS

TA
S 

DE
 Tá

XI

HI
GI

EN
E E

 
SE

GU
RA

Nç
A 

 
NO

 TR
AB

Al
HO

 fO
RM

Aç
ãO

  
DE

  
fO

RM
AD

OR
ES

ES
CO

lA
 

PR
Of

IS
SI

ON
Al

 
Al

DA
 B

RA
ND

ãO
  

DE
 VA

SC
ON

CE
lO

S

CO
lA

RE
S-

SI
NT

RA

 IN
ST

IT
UT

O 
 

DE
 

TE
CN

Ol
OG

IA
S

Ná
UT

IC
AS

PA
çO

 D
’A

RC
OS

ES
CO

lA
 

IN
TE

RC
Ul

TU
RA

l  
DA

S P
RO

fIS
Sõ

ES
  

E D
O 

DE
SP

OR
TO

  
DA

 A
M

AD
OR

A

SO
CI

ED
AD

E  
DE

 EN
SI

NO
  

ST
UD

IU
M

AM
AD

OR
A

ES
CO

lA
 

PR
Of

IS
SI

ON
Al

  
DE

 H
UA

M
BO

AN
GO

lA

ES
CO

lA
  

PR
Of

IS
SI

ON
Al

  
DO

 SA
l

CA
BO

 V
ER

DE

UN
IV

ER
SI

TA
S

lIS
BO

A

ES
CO

lA
S P

AR
TI

CI
PA

DA
S

CA
RT

A 
EU

RO
PE

IA
 

DE
 IN

fO
RM

áT
IC

A
E.

C.
D.

l.

 fO
RM

Aç
ãO

  
À 

M
ED

ID
A

EX
TE

RN
AT

O
Al

EX
AN

DR
E 

HE
RC

Ul
AN

O

AM
AD

OR
A

EX
TE

RN
AT

O 
M

OU
ZI

NH
O 

DE
 

Al
BU

QU
ER

QU
E

EN
TR

ON
CA

M
EN

TO

 N
ÚC

lE
O D

E 
IN

VE
ST

IG
Aç

ãO
 E 

DE
SE

NV
Ol

VI
ME

NT
O



ENTREVISTA  �

Quer partilhar connosco as grandes linhas de intervenção 
do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e 
quais os seus objectivos estratégicos?
O IEFP, I.P. é um organismo público que tem como finalidade 
executar  as  políticas  de  emprego  e  formação  profissional 
definidas pelo Governo. Nesta conformidade, as duas gran‑
des áreas de intervenção do IEFP são o emprego e a forma‑
ção profissional, as quais estão assentes num conjunto de 
programas e medidas que visam a criação e a qualidade do 
emprego, o ajustamento entre a oferta e a procura, incenti‑
var a criação de novas empresas e postos de trabalho, o esti‑
mulo à inserção de públicos com maiores riscos de exclusão 
social, promover a reabilitação profissional de pessoas com 
deficiência, bem como a qualificação de recursos humanos 
tendo em vista elevar os seus níveis de qualificação e, natu‑
ralmente, de empregabilidade.

Quais são as linhas orientadoras do IEFP na promoção 
da cultura tecnológica em Portugal e na promoção do 
ensino/formação tecnológico entre as camadas mais 
jovens da população? 
Desde sempre que o IEFP realiza acções de formação pro‑
fissional e, muitas destas acções são em áreas técnicas. Para 
esse efeito, possui uma rede de 6� Centros de Formação de 
Gestão  Directa  e  Participada,  espalhados  por  todo  o  país 

e que, nas  regiões, executam os seus planos de  formação 
em  estreita  articulação  com  os  Centros  de  Emprego,  pro‑
curando responder às necessidades do tecido empresarial 
local e regional. 
Cabe também ao IEFP, enquanto órgão executor de políticas 
de formação, um papel fundamental na concretização dos 
objectivos  definidos  no  âmbito  da  Iniciativa  Novas  Opor‑
tunidades  e,  nesta  medida,  contribuir  para  o  desígnio  de 
se formarem 50% dos jovens em cursos profissionalizantes 
de nível secundário, assegurando que nenhum jovem entre 
na vida activa sem uma oportunidade de conclusão de um 
curso de dupla certificação (escolar e profissional).
Trata‑se,  assim,  de  reforçar  a  empregabilidade  dos  jovens 
que se encontram à procura do primeiro emprego, propor‑
cionando‑lhes  uma  qualificação  profissional  à  qual  pode 
estar  associada  uma  progressão  escolar  potenciadora  dos 
processos de transição para a vida activa.

O elevado desemprego, principalmente, entre jovens qua‑
lificados em áreas não tecnológicas é uma realidade na 
nossa sociedade. Como é que as políticas de emprego se 
podem adequar a esta realidade e que medidas para a 
reconversão destes jovens?
O desemprego entre jovens qualificados atinge particular‑
mente os licenciados em áreas relacionaras com cursos da 

Dr. Francisco  
Caneira Madelino

PRESIDENTE DO IEFP



�  ENTREVISTA

área de letras, direito, gestão e ciências sociais e humanas. 
Esta situação prende‑se, eventualmente, com opções de car‑
reira menos adequadas feitas por esses jovens, uma vez que 
estas áreas estão directamente correlacionadas com situa‑
ções de desemprego.
Com o objectivo de contribuir para processos de reconver‑
são  profissional,  o  IEFP  dispõe  de  uma  medida  de  Forma‑
ção para Activos Qualificados e que visa o desenvolvimento 
de  competências  profissionais  em  áreas  transversais  que 
potenciem a sua  integração em diversos sectores de acti‑
vidade. Estas acções têm uma forte componente de forma‑
ção em contexto real de trabalho que visa a aproximação 
ao  mercado  de  trabalho  e,  desse  modo,  gerar  uma  nova 
oportunidade de emprego.

Portugal apresenta um mercado de trabalho deficitário, 
sobretudo, no que respeita à formação em áreas tecno‑
lógicas, em comparação com os outros países da União 
Europeia. Existe, na sua opinião, uma relação directa 
entre este défice e a baixa produtividade que a nossa 
economia apresenta?
Não será necessário reafirmar que os índices de produtivi‑
dade estão directamente relacionados com os níveis de qua‑
lificação  das  pessoas.  O  problema  de  Portugal  prende‑se, 
exactamente, com os baixos níveis de qualificação escolar e 
profissional da população activa. Dos cerca de 5 milhões de 
activos, aproximadamente �.500.000 (70%) têm um nível de 
escolaridade  inferior ao ensino secundário e destes, cerca 
�.600.000 possuem um nível de escolaridade inferior ao 9.º 
ano. O dado mais preocupante diz respeito aos jovens que, 
para além de abandonarem precocemente a escola, ingres‑
sam no mercado de trabalho sem qualquer qualificação pro‑
fissional. Cerca de �85.000 jovens entre os �8 e os �� anos 
(i.e., �5% do total) estão hoje a trabalhar sem terem conclu‑

ído �� anos de escolaridade,  sendo que �66.000 não che‑
garam sequer a concluir o 9.º ano.
Se a um outro nível equacionarmos as actuais características 
do Mercado de Emprego que tem vindo a registar uma ten‑
dência crescente para a sua bipolarização, ou seja, enquanto 
que de um lado assistimos a uma destruição maciça das pro‑
fissões  menos  qualificadas,  por  outro,  regista‑se  um  cres‑
cendo de profissões que exigem maiores níveis de especia‑
lização técnica e de qualificação. A par disto, existem dois 
fenómenos centrais que caracterizam o actual mercado de 
emprego:  a  internacionalização  da  actividade  económica 
e  dos  movimentos  de  capitais  e  a  aceleração  do  ritmo  da 
evolução  tecnológica, que geram movimentos de concor‑
rência  internacional  nas  dimensões  correspondentes  aos 
fluxos comerciais, de capitais, de pessoas e de informação 
e  determinam  mudanças  profundas  ao  nível  da  organiza‑
ção do trabalho e das condições de desenvolvimento dos 
recursos humanos.
Portanto, a debilidade estrutural das qualificações da nossa 
população activa coloca‑nos em patamares baixos de com‑
petitividade  inovação,  adaptação  e  flexibilidade  para  a 
mudança,  constituindo  uma  das  principais  causas  de  vul‑
nerabilidade da economia na sociedade portuguesa.

Num período em que muito se fala da qualificação dos 
recursos humanos que medidas estão a ser tomadas na 
política de Emprego e Formação Profissional tendo em 
vista tornar Portugal um país mais competitivo?
É perfeitamente evidente e reconhecido, aos mais diversos 
níveis, que o investimento em capital humano constitui um 
recurso fundamental do desenvolvimento dos países, favo‑
recendo o crescimento económico, o aumento da competi‑
tividade, a criação de emprego, o crescimento dos salários 
e o reforço da cidadania e da coesão social. 
É neste contexto que este Governo assumiu como desafio 
e prioridades nacionais a aposta no reforço da qualificação 
dos portugueses, no quadro de uma estratégia sustentável 
de crescimento económico e de coesão social. 
Sinal  evidente  desta  aposta  e  da  importância  de  que  se 
reveste  a  investimento  em  Capital  Humano  está  bem 
patente na prioridade política em que assenta o Programa 
Operacional  Potencial  Humano  do  Quadro  de  Referência 
Estratégico Nacional em que a componente relativa à qua‑
lificação dos recursos humanos ascende a 6 mil milhões de 
euros,  mais  �,7  mil  milhões  que  no  QCAIII,  representando 
�7% do conjunto dos Fundos Estruturais (FSE e FEDER) e um 
crescimento de �0% face ao anterior Quadro.
De referir, também, a importância do Acordo para Reforma 
da Formação Profissional, celebrado entre o Governo e os 
Parceiros Sociais, o qual evidencia a importância estratégica 
que  este  momento  de  viragem  no  contexto  da  formação 
profissional representa para o desenvolvimento do País.

A iniciativa Novas Oportunidades 
constitui uma das mais importantes  

e emblemáticas medidas de promoção 
da igualdade de oportunidades  
e de justiça social, porque cria  

condições efectivas a muitas centenas 
de milhares de adultos de evidenciarem 

as suas competências, vê‑las 
reconhecidas e certificadas e elevar  
os seus níveis de empregabilidade.
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Com as Novas Oportunidades foi criada a Associação 
Nacional para a Qualificação (ANQ), que obrigou a uma 
reorganização institucional das competências do IEFP. 
Que vantagens e/ou desvantagens tem esta reestrutura‑
ção para o IEFP e para o desenvolvimento socio‑econó‑
mico do país?
A  Agência  Nacional  para  a  Qualificação  é  um  Instituto 
Público  com  tutela  conjunta  dos  Ministérios  da  Educação 
e do Trabalho e da Segurança Social, o que evidencia a poli‑
tica de uma maior aproximação entre os universos da edu‑
cação, da formação e do emprego.
A criação da ANQ insere‑se no âmbito da Reforma da For‑
mação Profissional e tem como objectivo a gestão do Sis‑
tema  Nacional  de  Qualificações,  coordenar  e  dinamizar  a 
estrutura da oferta de educação e formação profissional de 
dupla certificação, bem como da concepção e actualização 
do Catálogo Nacional de Qualificações.
Penso que as vantagens da criação da Agência são óbvias. 
Desde  logo  porque,  pela  primeira  vez  se  conseguiu  con‑
gregar num serviço a coordenação e a gestão da oferta for‑
mativa o que permite dotar o sistema de maior coerência, 
transparência  e  reforçar  a  articulação  entre  a  educação,  o 
emprego e a  formação profissional. Por outro  lado, com a 
criação do Catálogo Nacional de Qualificações, estabelece‑
ram‑se as condições para que toda a formação profissional 
possa ser certificada e, por conseguinte, reconhecida, bem 
como se dotou o sistema de uma maior coerência entre os 
Planos Curriculares. O  facto dos Percursos de Qualificação 
estarem estruturados em Unidades de Formação de Curta 
Duração  e  de  ser  possível  o  reconhecimento  de  compe‑
tências adquiridas em qualquer contexto de aprendizagem, 
torna  o  sistema  mais  flexível  e  potencia  os  processos  de 
aprendizagem ao longo da vida.
Desde o primeiro momento que o IEFP tem colaborado acti‑
vamente com a ANQ, no sentido na concepção e definição 
das metodologias  intervenção e operacionalização destas 
medidas.

Na sua opinião, qual a importância da iniciativa Novas 
Oportunidades no que respeita à qualificação, valoriza‑
ção e empregabilidade das pessoas?
A Iniciativa Novas Oportunidades, constitui um reflexo do 
esforço actualmente em curso no domínio da qualificação 
dos portugueses, contando com um leque alargado de ins‑
trumentos operativos centrados, no que respeita à popula‑
ção adulta, no reconhecimento das competências adquiri‑
das ao longo da vida e na oferta profissionalmente dirigida 
a  adultos  pouco  escolarizados,  das  quais  se  destacam  os 
Centros de Novas Oportunidades e os cursos de Educação 
e Formação de Adultos.
A  Iniciativa  Novas  Oportunidades  constitui  uma  das  mais 
importantes  e  emblemáticas  medidas  de  promoção  da 

igualdade  de  oportunidades  e  de  justiça  social,  porque 
cria  condições  efectivas  para  que  muitas  centenas  de 
milhares de adultos que, por razões que todos nós conhe‑
cemos, não tiveram no seu tempo a possibilidade de conti‑
nuar os estudos e elevar o seu nível de qualificação e que, 
com esta medida têm agora a oportunidade evidenciarem 
as  suas  competências,  vê‑las  reconhecidas  e  certificadas, 
contribuindo‑se deste modo para elevar os seus níveis de 
empregabilidade.
Trata‑se  de  uma  medida  que  teve  a  maior  aceitação  por 
parte dos cidadãos que viram nela uma nova oportunidade 
para elevarem os seus níveis de qualificação. Estão actual‑
mente inscritos nesta medida cerca de �00.000 portugue‑
ses, referindo‑se este número a uma parte significativa de 
activos empregados.

Que papel assume o IEFP no contexto da iniciativa Novas 
Oportunidades?
O  IEFP  assume  um  papel  estratégico  importante  na  exe‑
cução  da  medida  Novas  Oportunidades.  Desde  logo  por‑
que  assumiu  como  responsabilidade  a  execução  de  �0% 
da  medida.  Depois,  sendo  o  IEFP  o  principal  operador  de 
formação profissional em Portugal e por se  tratar de uma 
medida de qualificação, naturalmente que não poderíamos 
deixar  de  participar  activamente,  como  nos  compete  e  é 
exigido.

Hoje, existem diversas entidades de ensino, tais como 
Escolas Estatais, Escolas Profissionais Privadas ou Públi‑
cas e Centros de Formação Profissional. A dupla certifica‑
ção (académica e profissional) passou a ser obrigatória. 
Que medidas vão ser tomadas para acabar com a forma‑
ção que não garanta a dupla certificação?
Em  primeiro  lugar  importa  clarificar  o  conceito  de  dupla 
certificação.  Dupla  certificação  não  significa  concomitân‑

…o investimento em capital humano 
 constitui um recurso fundamental  

do desenvolvimento dos países,  
favorecendo o crescimento económico,  

o aumento da competitividade,  
a criação de emprego, o crescimento  
dos salários e o reforço da cidadania  

e da coesão social.



6  ENTREVISTA

cia,  pelo  que  as  formações  escolar  e  profissional  não  têm 
que decorrer em simultâneo. Se a pessoa for detentora do 
nível  secundário,  mas  não  tiver  qualificação  profissional, 
para obter a dupla certificação só necessita de obter certi‑
ficação profissional. 
Em todo o caso, e dadas as características da nossa popu‑
lação, pouco escolarizada e qualificada, o grande desígnio 
nacional  é  o  da  dupla  certificação  como  forma  de  elevar 
simultaneamente  os  seus  níveis  de  qualificação  escolar  e 
profissional, pelo que os percursos formativos terão que se 
organizar sempre em torno deste eixo.

Qual a importância da dupla certificação?
Portugal possui um grave problema na estrutura da quali‑
ficação da sua população activa.
Num passado ainda muito recente, o investimento de Portu‑
gal na Educação foi muito baixo, e pese embora os esforços 
que nos últimos anos se vem desenvolvendo no sentido de 
colmatar os défices de escolarização da nossa população, tal 
está  ainda  longe  de  ser  conseguido.  Possuímos  ainda  um 
grave deficit de qualificações profissionais. Assim, os cursos 
de dupla certificação permitem, por um lado, aumentar os 
níveis  de  escolaridade  da  população,  dotando‑a,  simulta‑

neamente,  de  competências  profissionais  que  lhe  permi‑
tem  uma  melhor  e  mais  fácil  integração  no  mercado  de 
trabalho.

As Escolas Secundárias Públicas passaram também a lec‑
cionar cursos profissionais a par dos já ministrados nas 
Escolas Profissionais. O IEFP continua a promover cursos 
de Formação Profissional ou vai contractualizar essa for‑
mação às entidades públicas e privadas existentes?
Como já anteriormente foi referido, constitui missão do IEFP 
promover  a  qualificação  escolar  e  profissional  da  popula‑
ção  activa  possuindo,  para  esse  efeito,  uma  rede  de  cen‑
tros de formação profissional. Isto não significa que não se 
possam estabelecer um conjunto de parcerias com entida‑
des  sobretudo  se,  se  pretender  responder  a  necessidades 
específicas de empresas e pessoas e tal se revelar estraté‑
gico para a modernização do tecido empresarial.

Quais as áreas de formação privilegiadas que o País mais 
necessita para combater as lacunas existentes?
Todas a áreas de formação que requerem o uso de máqui‑
nas e ferramentas e fazem apelo às tecnologias de equipa‑
mentos industriais e de informação. 

Francisco Caneira Madelino, nascido em 15 de Fevereiro, de 1963, licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia da Universi-
dade Técnica de Lisboa de 1982 a 1987, assistente no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) desde 1989.

Membro da comissão executiva do Instituto do Emprego e Formação Profissional entre 16 de Abril de 1998 e 31 de Julho de 2002.

Membro do conselho directivo da European Training Foundation entre 1998 e 2002.

Presidente substituto da Comissão Permanente de Certificação Profissional entre Fevereiro de 1999 e Julho de 2002.

Representante do Instituto do Emprego e Formação Profissional no Observatório do Emprego e da Formação Profissional entre Maio de 
2000 e Julho de 2002.

Membro do conselho consultivo do Instituto de Gestão Financeira do Fundo Social Europeu desde Janeiro de 2000 a Julho de 2002.

Membro da unidade de gestão e da comissão de acompanhamento do Programa Operacional para o Emprego, a formação e o Desenvol-
vimento Social (POEFDS).

Membro do conselho de gestão do Fundo de Garantia Salarial desde Abril de 2002 a Julho de 2002.

Membro da equipa do projecto «Types of teachers and trainers in vocational education and training», solicitado pelo Centro de Estudos 
Europeu  sobre  Formação  Profissional  (CEDEFOP),  desenvolvido  no  âmbito  da  unidade  de  investigação  «PROACT-ISCTE»,  realizado  entre 
Dezembro de 2004 e Março de 2005.

Consultor e membro da equipa do «Estudo de avaliação da política de aprendizagem ao longo da vida», a realizar entre Janeiro e Maio de 
2005, solicitado pela Direcção-Geral de Estudos, Estatística e Planeamento (Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social).

Consultor e membro da equipa que está a prestar assessoria técnica com vista à formulação de propostas de «Congregação estratégica das 
intervenções operacionais no domínio da inclusão social», por solicitação da Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional (Ministério das 
Finanças), a realizar entre Fevereiro e Junho de 2005.

Presidente do Conselho Directivo do Instituto do Emprego e Formação Profissional desde Maio de 2005.

Nota Biográfica
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Os cursos de Educação e Formação de Jovens fazem parte 
da  oferta  formativa  da  Escola  Profissional  Gustave  Eiffel, 
desde o ano lectivo �005‑�006, abrangendo diferentes áreas 
de formação especificadas nos cursos de Práticas Adminis‑
trativas, Práticas Técnico‑Comerciais e Instalação e Repara‑
ção  de  Computadores,  estes,  em  funcionamento  na  EPGE  
Amadora II. Esta modalidade de Formação tem como princi‑
pal objectivo a inserção social e profissional de jovens que se 
encontram em risco de abandono escolar, oferecendo‑lhes 
não só a possibilidade de concluírem o 9º ano de escolari‑
dade, como também a obtenção de uma qualificação pro‑
fissional de nível �, abrindo as portas para o mundo do tra‑
balho e/ou prosseguimento de estudos. 

O  número  de  candidatos  inscritos  tem  vindo  a  aumentar 
de ano para ano, principalmente ao nível do curso de Ins‑
talação  e  Reparação  de  Computadores,  fazendo  com  que 
as vagas existentes não sejam suficientes, o que evidencia 
a necessidade e  importância desta modalidade de  forma‑
ção. Desde o ano lectivo �005‑�006, já concluíram a sua for‑
mação três turmas do curso de  Instalação e Reparação de 
Computadores,  sendo  que  a  percentagem  de  alunos  que 
decidiram prosseguir os seus estudos aumentou de �0 %, 
na primeira turma, para 50 % na segunda turma e para 80 % 
na última. Dos alunos inseridos neste grupo, 90 % escolhe‑

ram a EPGE para o prosseguimento de estudos, integrando 
as  turmas  do  Curso  Profissional,  de  nível  �,  de  Técnico  de 
Gestão de Equipamentos Informáticos.

Geralmente,  os  alunos  admitidos  nos  Cursos  de  Educação 
e Formação de Jovens têm em mente um projecto de vida 
bastante limitado, com vista apenas à obtenção da escolari‑
dade mínima obrigatória e eventual inserção no mercado de 
trabalho. É gratificante verificar que a forma como avaliam 
as suas capacidades/potencialidades, vai mudando durante 
a frequência no curso, conseguindo desenvolver sentimen‑
tos positivos em relação a si próprios, o que por sua vez pro‑
porciona o aparecimento do interesse e motivação necessá‑
rios ao prosseguimento de estudos. As empresas que têm 
acolhido os estagiários desta modalidade de Formação, 
contribuem de forma muito positiva para este aumento 
da auto‑estima e auto‑confiança dos alunos através do 
fornecimento de instrumentos fundamentais quer para 
a sua vida profissional, quer para a sua vida pessoal. 
Apesar de o grau de exigência não poder ser comparável ao 
que é esperado relativamente a alunos do nível �, a experi‑
ência das empresas com os alunos da Educação e Formação 
de Jovens, superou as expectativas, principalmente no que 
respeita à capacidade de adaptação, sentido de responsa‑
bilidade e cumprimento das tarefas propostas.

Servindo de suporte a todo este processo, a intervenção do 
Gabinete de Apoio Vocacional e Emprego assume um papel 
de extrema importância desenvolvendo e promovendo as 
competências  pessoais  e  sociais  numa  lógica  de  proximi‑
dade  com  os  alunos  e  suas  famílias  garantindo  o  estabe‑
lecimento  da  rede  de  ligação  escola  –  família  –  comuni‑
dade. Estes alunos já acreditam que também podem fazer 
parte dos jovens que têm objectivos de vida mais ambicio‑
sos,  o  que,  para  nós,  tem  o  sabor  e  a  satisfação  do  dever 
cumprido. 

Paula Inglez
Directora da EPGE Amadora II

Educação e Formação de Jovens – Tipo II
Novas perspectivas

Modalidade de Formação que tem como objectivo a inserção social  
e profissional de jovens que se encontram em risco de abandono escolar
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Enquadramento dos alunos nas empresas
“A relação de cooperação que a Databox tem desenvolvido com a Escola Profissional Gustave Eiffel tem‑se revelado 
muito  interessante,  profícua  e  gratificante.  Sendo  uma  das  maiores  empresas  no  mercado  da  distribuição  de  mate‑
rial  informático em Portugal, um sector de actividade extremamente competitivo e dinâmico, a Databox tem níveis 
de exigência e volumes de prestação de serviços muito elevados. Naturalmente e perante estas circunstâncias, todos 
os contributos humanos válidos são preciosos. O esforço que fazemos para proporcionar aos formandos um período 
de aprendizagem prática, que complemente e enriqueça o seu processo de formação teórica, é amplamente recom‑
pensado  pela  resposta  muito  satisfatória  da  maioria  dos  elementos  que  acolhemos  desta  Escola  Profissional.  Como 
prova disso, existem vários casos de sucesso de integração na nossa equipa, de colaboradores, que chegaram à Data‑
box através destes cursos.

João Prata dos Reis
Administrador Geral da Databox – Informática, S.A.

Porque decidiste concluir a escolaridade obrigatória 
através de um Curso de Educação e Formação de Jovens 
(CEF)?
Nunca  liguei  muito  à  escola,  nem  aos  estudos,  por  isso 
apliquei‑me  pouco  e  chumbei  três  anos.  O  ensino  regu‑
lar,  para  mim,  foi  muito  desmotivante,  pois  existia  muita 
matéria teórica.
Com �7 anos frequentava o 7.º ano e a motivação e empe‑
nho eram cada vez menores. Um dia, um colega falou‑me da 
Escola Profissional Gustave Eiffel e dos CEF. Informei‑me e 
encontrei um curso de que gostava e decidi arriscar. Durante 
um  ano  frequentei  o  curso  de  Instalação  e  Reparação  de 
Computadores e completei a escolaridade obrigatória.

Seguiste depois para o Ensino Profissional, porquê?
Com a defesa da Prova de Aptidão Final decidi continuar a 
estudar pois senti‑me motivado e com vontade de apren‑
der mais sobre esta área e também porque é importante ter 
o ��.º ano e uma profissão em que sejamos especialistas.

Como é que avalias a tua passagem pela Escola Profis‑
sional Gustave Eiffel, do pólo II da Amadora?
A minha passagem pela escola foi positiva, os professores 
incentivam e motivam os alunos.

Que avaliação fazes do mercado de trabalho nesta 
área?
Ainda  não  está  saturado,  por  isso  julgo  que  é  um  bom 
investimento apostar nas novas tecnologias.

Qual o teu projecto de vida, a longo prazo, a nível 
profissional?
Para já quero concluir o Ensino Profissional e pretendo con‑
ciliar os estudos com um trabalho em part‑time. Logo que 
termine o curso quero começar imediatamente a trabalhar. 
Prosseguir os estudos no Ensino Superior, para  já, não se 
encontra no meu projecto de vida porque quero alcançar 
a minha independência financeira o mais breve possível.

Que mensagem queres deixar aos jovens que terminam 
o 9.º ano de escolaridade e não sabem qual o rumo a 
seguir?
Que  não  desista  de  estudar,  que  procure  alternativas  ao 
ensino  regular  para  prosseguir  os  estudos  e  que  encon‑
tre uma formação que vá ao encontro do que deseja fazer 
profissionalmente. 

Bruno Miguel Venâncio
Ex‑aluno do CEF, 18 anos
Curso: Instalação e Reparação de Computadores
Actualmente frequenta o 1.º ano do Curso Profissional 
de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, na 
EPGE da Venda Nova
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Pensar que a educação é, prioritariamente, 
um  processo  de  desenvolvimento  das 
características e potencialidades individuais 
equivale  a  ignorar  a  sua  dimensão  genui‑
namente social. A educação representa um 
árduo  caminho  de  socialização  através  do 
qual  os  indivíduos  interiorizam  hábitos, 
ideias e valores que são expressão da per‑
sonalidade colectiva da sociedade de que 
fazem parte. Este longo trabalho de trans‑
formação das condutas individuais em con‑
dutas sociais processa‑se no interior de uma 
estrutura  social  onde  se  diferenciam  gru‑
pos/classes com recursos culturais e econó‑
micos desiguais, e  tende,  invariavelmente, 
para a reprodução da cultura dominante.

Será talvez por isso, que resvalamos hoje 
para o perverso caminho da rankiza‑
ção do ensino, onde se valoriza o aluno 
e a escola em função das classificações 
dos exames e se fractura, ainda mais, a 
dicotomia público/privado.  É  que  se  os 
rankings dos exames servem à legitimação da cultura hege‑
mónica e à defesa das escolas de elite, normalmente priva‑
das, não é menos verdade que outros modelos de sucesso 
são  viáveis,  evitando  o  reducionismo  fácil  de  “privado: 
escola de elite e público: escola para todos”.

Não será nunca pelo estatuto jurídico das escolas que pode‑
remos tirar ilações a favor da qualidade ou da eficiência do 
ensino.  Igualmente  sumário  será  o  julgamento  acerca  da 
origem social dos alunos que ingressam na escola privada 
e das suas expectativas de vida. 

Um vasto universo de escolas privadas não trabalha 
para as elites. É o caso de algumas escolas profissio‑
nais que não praticam qualquer selectividade, que 
trabalham para a inclusão, que também defendem 
a universalidade, a democratização e a igualdade de 
oportunidades.

A  escola  não  deve  medir  o  sucesso  do  aluno,  pelo  capital 
cultural da classe dominante, capital esse tradicionalmente 
alinhado com as escolas privadas de elite e que, portanto, 
reproduzem o que  já está  inculcado na sua matéria‑prima 
de origem. A escola deve ter uma missão de maior alcance, 
muito  para  além  da  simples  reprodução,  processando  as 
diferentes  expectativas  de  vida  dos  alunos  no  sentido  do 
sucesso  e  da  mobilidade  social.  Por  outras  palavras,  o  sis‑
tema escolar não deve impor uma cultura oficial como única 
cultura possível, ignorando as diferenças socioculturais que 
separam os alunos. 

É por isso que a dicotomia público/privado, ensino elitista/
ensino popular não pode colher dividendos numa sociedade 
onde a educação, independentemente do estatuto jurí‑
dico de cada escola, deverá ser sempre um serviço de 
utilidade pública com o fim de devolver à sociedade 
cidadãos bem formados, com uma boa cultura intelec‑

Pela Desrankização do Ensino
A dicotomia público/privado, ensino elitista/ensino popular não pode colher dividendos 
numa sociedade onde a educação, independentemente do estatuto jurídico de cada 
escola, deverá ser sempre um serviço de utilidade pública, devolvendo à sociedade, 
cidadãos com uma boa cultura intelectual, cívica, tecnológica, relacional, emocional  
e a saber viver e conviver com a diferença, numa perspectiva  
de comunicação intercultural.
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tual, mas também popular, cívica, tecnológica, relacio‑
nal, emocional e, sobretudo, o saber viver e conviver 
com a diferença, numa perspectiva de comunicação 
intercultural.

É essa, justamente, a missão das escolas profissionais, aves‑
sas à selecção social,  recusando, claramente, o “vale esco‑
lar” (voucher) destinado a financiar a frequência das escolas 
privadas, por considerarmos mais uma forma de favorecer 
os  já favorecidos, e acreditando que em qualquer modelo 
educativo a  liberdade de escolha é a premissa fundamen‑
tal para a transformação social.

Ensino equilibrado é o que se ajusta a todos, que consiga 
realizar a síntese entre  teoria, métodos  lógicos de  raciocí‑
nio  e  aprendizagem  prática  e  que  saiba  abolir  as  hierar‑
quias entre saberes. Os alunos, de todas as origens sociais, 
precisam  das  várias  formas  de  saberes:  do  saber  manual 
ao saber intelectual (ou vice‑versa). É este preconceito que 
urge  ultrapassar  para  que  não  se  continue  a  cair,  errada‑
mente, na medição de rankings intelectuais.

Resta‑nos pois, defender a ideologia da inclusão, uma ide‑
ologia  onde  a  flexibilização  curricular  se  imponha,  sem 
declinar  necessariamente  no  dualismo  curricular,  indutor 

de  novas  desigualdades.  Trata‑se  de  um  novo  desafio  na 
gestão curricular, alterando os métodos de ensino‑aprendi‑
zagem, sem penalizar os conteúdos. O processo de apren‑
dizagem é uma cadeia nunca acabada entre uma etapa em 
que se faz e outra etapa em que se tenta compreender por‑
que se fez. Uns entram no processo pelo conseguir e outros 
pelo  compreender.  O  problema  da  gestão  curricular  tem 
sido o de começar sempre pelo  compreender,  conduzindo 
a  currículos  de  “tamanho  único  pronto  a  vestir”  (Formosi‑
nho, �995), selectivos e indutores de insucesso.

É necessário fomentar a cultura da tolerância (sem nunca per‑
der de vista a lógica do mercado), preparando a todos com 
igual solidez e rigor, embora com métodos diferenciados.

Se  assim  trabalharmos  será  possível  fazer  ressaltar  outras 
formas de avaliar o sucesso – o capital de bem estar, o capi‑
tal da inserção sócio‑profissional ou o capital da equidade 
social –, que se perfilam como indicadores de maturidade 
pedagógica  e  que  são  os  únicos  a  potenciar  a  verdadeira 
revolução no sistema de ensino. 

Maria de Fátima Vieira Figueira Roldão
Prof.ª da EPGE

EXTERNATO ALEXANDRE HERCULANO

3.º Ciclo do ensino básico recorrente por unidades capitalizáveis 
Ensino secundário recorrente por unidades capitalizáveis

Rua Luís de Camões, 4 e 6  •  Venteira  •  2700-535 AmADORA (junto aos Correios)
Telef. 214 928 170  •  Fax 214 910 597  •  e-mail: secretaria.amd@sestudium.pt

•   Cursos de índole científico-humanísticos 
(recorrente por módulos capitalizáveis)

•   Ciências e tecnologias

•   Ciências socioeconómicas

•   Ciências sociais e humanas

•   Cursos tecnológicos 
(recorrente por módulos capitalizáveis)

•   Informática

•   Multimédia

•   Ordenamento território e ambiente

•   Construção civil e edificações

•   Administração
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A importância da ética para as organizações

A  noção  de  ética  é  um  tema  cada  vez  mais  actual,  principal‑
mente depois de descobertos casos de empresas que, pela sua 
actuação, influenciaram de forma negativa a vida de milhões de 
pessoas. A ética é um meio de análise da acção humana, seja 
numa abordagem de intenção/acção ou numa abordagem de 
consequência da acção. São exemplos, o caso da World.Com e 
Enron com situações de fraudes financeiras e a Bophal e Shell 
com actuações gravosas a nível ambiental.

Quando se faz uma pesquisa na Internet com as palavras Cor‑
porate Ethic Code e Código de Ética obtemos um número infin‑
dável  de  referências,  o  que  demonstra  a  importância  desta 
temática.

A construção de um código de ética, numa organização, é indis‑
pensável pois a associação da  responsabilidade social a uma 
ética de gestão, só por si, não bastam. É necessário criarem‑se 
leis, padrões de conduta profissional e códigos de ética que 
regulem e auxiliem os processos de tomada de decisão na 
organização como, por exemplo, a Declaração  Internacional 
de Direitos Humanos. O código de ética deve reflectir, cla‑
ramente, a visão e a missão da empresa tendo em consi‑
deração toda a sua actuação, como é o caso da Delta Cafés, 
entre outras empresas. No entanto, em Portugal o número de 
empresas  que  desenvolveu  códigos  de  ética  é  uma  minoria, 
destacando‑se as Associações Profissionais como a Confedera‑
ção do Comércio e Serviços de Portugal e as Instituições Parti‑

culares da Solidariedade Social com o Referencial de Ética para 
as IPSS do Elo Social.
A construção do código de ética deve ser feita de forma a reu‑
nir  todas  as  partes  interessadas,  tanto  a  nível  interno  como 
externo  da  organização.  Tendo  em  conta  que  a  ética  de  um 
indivíduo  pode  ser  diferente  da  ética  da  organização  e  que 
a  percepção  do  grau  de  importância  de  valores  difere  entre 
os colaboradores e a organização, o código de ética deve ser 
construído com a contribuição de todos. O código de ética é, 
assim, o conjunto de regras, de valores e de compromis‑
sos que orientam e regulam a actividade de uma organi‑
zação. Um exemplo de referencial, nesta temática, é a Norma 
Portuguesa  de  Ética  nas  Organizações  desenvolvida  por  um 
grupo de stakeholders (partes interessadas) de diferentes sec‑
tores de actividade da sociedade portuguesa. A norma resul‑
tou de um protocolo entre a Associação Portuguesa de Ética 
Empresarial (APEE) e o Instituto Português da Qualidade (IPQ), 
disponível,  desde  Março  de  �007,  no  sítio  http://www.ipq.pt. 
Esta lei tem como objectivo fundamental ajudar as orga‑
nizações no processo de elaboração e implementação de 
códigos de ética, cujo processo é sempre alvo de uma moni‑
torização, verificação da sua eficácia e melhoria contínua, 
tanto a nível interno como externo.
Inevitavelmente,  a aplicabilidade do código de ética 
tem‑se revelado cada vez mais imprescindível na gestão 
e (des)empenho das organizações, pois só, deste modo, é 
possível fazer‑se uma justa avaliação, interna e externa, 
da organização, dos seus colaboradores e parceiros exter‑
nos. 

O Porquê da Ética nas Organizações
Fundamentos da aplicação da ética nas organizações no século XXI

“… Saber o que está certo e não o fazer é a pior cobardia...”
Confúcio, séc. 55�‑�69 a.C

“ … o Gestor de uma empresa, o Sr. A, apercebeu‑se que o seu colega, Sr. B, transmite informações financeiras da empresa 
aos seus familiares dando assim a estes a possibilidade de ganharem muito dinheiro. O Sr. A não concorda com esta situação 
pois acredita que o Sr. B não está a agir de forma correcta. O que deve o Sr. A fazer? Falar com o colega sobre o assunto? 
Falar directamente com a administração da empresa? Ou, deve ele próprio começar também a utilizar informações confiden‑
ciais da empresa para benefício próprio? Afinal, as probabilidades de ser “apanhado”, como já percebeu, são poucas...” 

Exemplo Prático de Reflexão, Ética nas Organizações, Pedro Patraquim

http://www.apee.pt, Associação Portuguesa de Ética Empresarial 
http://www.ipq.pt, Instituto Português da Qualidade 
www.aip.pt, Associação Industrial Portuguesa
www.auchan.pt, Grupo Auchan
www.bscd.pt, BSCD

www.delta.pt, Delta Cafés
www.dhl.pt, DHL
www.ibm.com.pt, IBM
www.iso.com, ISO26000
www.rseportugal.pt, RSE Portugal

Livros úteis que tratam da temática da ética:
Gestão Ética e Socialmente Responsável, RH Editora, 2006 SAVATER, Fernando, Ética para um Jovem, Dom Quixote, 2006

José Elias Parreira Ramalho e Pedro Patraquim

Links úteis:
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No dia �7 de Setembro de �007, a EPAV abriu as suas portas, 
para agrado dos habitantes de Colares que há anos lutavam 
pela dignificação da Quinta de Sarrazola, legada ao Estado 
pelo Dr. Brandão de Vasconcelos.

Esta escola tem, actualmente, cerca de �00 alunos, reparti‑
dos por três cursos do Ensino Profissional (Técnico de Apoio 
à Infância, Técnico de Turismo Ambiental e Rural e Técnico de 
Apoio Psicossocial) e dois Cursos de Educação e Formação 
de Jovens (Técnico de Instalação e Reparação de Computa‑
dores tipo I e II). Com apenas alguns meses de vida, existem 
já vários projectos a decorrer, entre os quais se destacam um 
grupo de teatro, aberto a toda a comunidade escolar e não 
escolar, a execução de parcerias com estabelecimentos do 
Ensino Superior e a realização de Cursos de Verão.

Além destes projectos e após a reunião, no mês de Outubro, 
do Conselho Consultivo da EPAV, constituído por �� entida‑

des da região, decidiu‑se que, até ao final de �007, esta ins‑
tituição abrirá cursos de curta e longa duração, com vista a 
cumprir o legado do Dr. Vasconcelos. Estes cursos, abertos a 
toda a população, incidirão em áreas de formação necessá‑
rias ao desenvolvimento da região como jardinagem, eno‑
logia, fruticultura e viticultura. No próximo ano lectivo tam‑
bém irão funcionar cursos de Hotelaria e Informática.

Da Quinta de Sarrazola, onde se situa a EPAV, faz parte um 
Hotel‑Escola que se encontra em obras, esperando‑se a sua 
abertura ao público, como Hotel de Aplicação e Centro de 
Conferências, no primeiro trimestre de �008. Para o director 
da EPAV, José Luís Furtado, os projectos da Quinta de Sar‑
razola, da EPAV e do Hotel estão a revelar‑se aliciantes. Por 
um  lado,  cumpre‑se  um  legado,  e  por  outro,  surgiu  “uma 
escola com olhos no futuro”, onde se vão preparar os jovens 
para o mundo do trabalho, tornando‑os cidadãos de corpo 
inteiro. 

Escola Profissional  
Alda Brandão de Vasconcelos
Um Projecto com Futuro

Doada ao estado em �9�� pelo casal Vasconcelos, a Quinta de Sarrazola, em Colares, Sintra, encontrou 
finalmente, um destino digno.
Nesta propriedade em que já funcionou uma escola de pomicultura, artesanato e culinária, nos anos 60, 
acabou por fechar devido à falta de alunos. Posteriormente, um Centro de Formação teve aqui lugar, mas 
também sem grande sucesso, acabando por ser votada ao abandono e alvo de constantes vandalismos. 
Hoje, um novo ar se respira nesta propriedade, onde não faltam projectos e objectivos cada vez mais 
empreendedores.
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Escola Profissional Gustave Eiffel 
Uma instituição de ensino em constante expansão

No ano em que completa 18 anos de existência,  
a Escola Profissional Gustave Eiffel  
abriu mais uma escola no Lumiar, Lisboa. 

Com  três  escolas  na  Amadora,  uma  em  Queluz  e  duas  no 
Entroncamento, a EPGE expandiu‑se para o concelho de Lis‑
boa, na freguesia do Lumiar. Esta escola, situada no “Cam‑
pus  Escolar  da  Universitas”,  iniciou  o  corrente  ano  lectivo, 
em instalações provisórias, com 70 alunos distribuídos por 
três turmas do Ensino Profissional. Os cursos ministrados 
são: Técnico de Apoio à Infância, Técnico de Higiene e 
Segurança no Trabalho e Técnico de Construção Civil. A 
maioria dos alunos tem idades compreendidas entre os �� e 
os �� anos e pretendem prosseguir os estudos. O Ensino Pro‑
fissional foi a primeira opção da maioria destes alunos, diz a 
directora da escola, Patrícia Oliveira e acrescenta ainda que 
“é preciso investir em várias formações, numa maior proxi‑
midade tanto a nível escola/alunos, como também escola/

população de modo a motivar a comunidade escolar e obter 
reacções e resultados positivos”.

Com  início  em  Setembro  e  apesar  dos  poucos  meses  de 
existência, a EPGE do Lumiar está empenhada em  inúme‑
ros projectos entre os quais o Curso de Educação e Forma‑
ção de Adultos, o Centro Novas Oportunidades, a Escola de 
Pais e o projecto Rede Social através do qual  se pretende 
um maior relacionamento, comunicação e reconhecimento 
da escola no concelho de Lisboa.

No próximo ano lectivo vão inaugurar‑se novas instalações, 
num espaço mais amplo, permitindo, deste modo, alargar a 
capacidade de recepção de um maior número de alunos e 
de novos cursos e ainda melhorar as condições de aprendi‑
zagem, nomeadamente no curso de Técnico de Construção 
Civil com a instalação de um laboratório e de um campo de 
aplicação das técnicas construtivas. 

Escola Profissional Gustave Eiffel – Lumiar  •  Alameda das Linhas de Torres, 190  •  1750‑142 Lisboa
Tel. 913 630 078  •  fax 214 996 449

Escola Profissional Gustave Eiffel – Lumiar  •  Alameda das Linhas de Torres, 190  •  1750‑142 Lisboa
Tel. 913 630 078  •  fax 214 996 449
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O  Instituto  de  Tecnologias  Náuticas  (ITN),  é  uma  insti‑
tuição  de  ensino  que  ministra  cursos  de  Contramestre 
(Marinha Mercante), Mecânico de Bordo, Maquinista Prá‑
tico  de  �.ª  Classe,  Electricista  Naval,  Técnico  de  Instala‑
ções Eléctricas, Técnico de Frio e Climatização e Técnico 
de Administração Naval. 

A AEMAR/ITN foi criada em �99� (contrato‑pro‑
grama,  homologado  em  8  de  Julho  de  �99�) 
sendo a única Escola Profissional, a nível nacio‑
nal, direccionada para oferecer uma formação 
específica para técnicos intermédios ao nível do 
sector dos Transportes Marítimos, Manutenção 
de Navios de Comércio e Náutica de Recreio e 
que  responde  às  necessidades  de  moderniza‑
ção dos agentes económicos e sociais do sec‑
tor  bem  como  de  outras  instituições  de  regu‑
lação  da  actividade  profissional.  Actualmente, 
conta com a colaboração das principais empre‑
sas  do  mercado  nacional,  e  pretende  facultar 
aos  jovens percursos de  formação de modo a 
melhorar a competitividade na área dos trans‑
portes marítimos.

Como refere o director adjunto do ITN, Luís Car‑
valho, “hoje, a escola tem de ir ao encontro dos 
alunos”  e  foi  esta  a  estratégia  adoptada  para 
o ano lectivo que se iniciou a �7 de Setembro 
de �007. 

Num  ano  lectivo  caracterizado  por  diversas 
mudanças internas, este Instituto acolhe cerca 
de  ��0  alunos  dos  mais  diversos  pontos  do 

país,  incluindo  os  arquipélagos  da  Madeira  e  dos  Aço‑
res, sendo que a maioria provém de famílias  ligadas ao 
mar. Ministrando sete cursos do ensino profissional, o ITN 
ainda oferece cursos de qualificação aos inscritos maríti‑
mos como os oficiais, Mestrança e Marinhagem e Cursos 
de Náutica de Recreio que vão desde o principiante até ao 
patrão de alto mar bem como formação para empresas 
com os cursos de Primeiros Socorros, Combate a Incên‑
dios e Inglês Técnico Marítimo.

Dotado  dos  meios  humanos  e  materiais  capazes  de 
assegurar  uma  formação  profissional  de  qualidade,  em 
estreita  articulação  com  o  mundo  empresarial,  o  ITN 
reúne  as  condições  pedagógicas  necessárias  para  ofe‑
recer aos jovens, vocacionados para as actividades marí‑
timas, o ingresso preferencial nas empresas do sector e 
a respectiva possibilidade de progressão na carreira pro‑
fissional. 

Instituto de Tecnologias Náuticas
Escola Profissional com formação no sector dos Transportes Marítimos
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Animador Sociocultural
Profissão ligada ao trabalho social o Animador possui características 
que o aproximam do educador, do assistente social, do psicólogo,  
do actor, do técnico de comunicação e do sociólogo.

Na  vida  de  todos  nós,  o  tempo  encontra‑se  rigorosa‑
mente  dividido.  Quatro  áreas  fundamentais  se  destacam 
nesta organização: o  tempo das necessidades biológicas, 
o  tempo  da  socialização/formação,  o  tempo  do  trabalho 
e  o  tempo  burocrático.  O  que  resta  dos  quatro  é,  certa‑
mente, o domínio mais agradável e estimulante: o tempo 
de  lazer. É aqui que o Animador Sociocultural encontra o 
terreno privilegiado para a sua actuação, não descurando, 
é  certo,  a  sua  intervenção  no  tempo  de  socialização  ou 
do trabalho.

O  tempo  de  lazer,  entendido  também  como  tempo  social 
e  cultural,  representa  para  o  animador  um  espaço  infinito 
de possibilidades e desafios. Em primeiro lugar, como uma 
janela  para  a  humanização.  Em  segundo  lugar,  como  uma 
oportunidade para quebrar rotinas, anular a previsibilidade, 
fomentar  a  expressão  e  a  integração,  estimular  o  colecti‑
vismo, reavivar as sociabilidades. Afinal, a Animador Sociocul‑
tural corre exactamente para essas águas: acentuar ou mul‑
tiplicar os actos de comunicação num determinado grupo 
humano. Transformar a vida latente em vida acrescida.

A  Animação  Sociocultural  é  considerada  uma  estraté‑
gia  de  intervenção  que  actua  dentro  de  uma  comuni‑
dade  e  dá  origem  a  processos  de  participação  e  dina‑
mização social.

Para dar resposta às problemáticas que afectam as comu‑
nidades é necessária uma intervenção integrada de dife‑
rentes  agentes:  profissionais,  associações,  população  e 
serviços.

A  profissão  de  Animador,  requer  uma  especialização 
que  se  situa  entre  a  do  educador  e  a  do  agente  social 
puro.  Assim,  há  que  criar  novas  metodologias  que  vão 
ao encontro das exigências da sociedade actual, só pos‑
síveis através de uma formação adequada, quer ao nível 
das estratégias, quer ao nível das técnicas.

O Curso de Animador Sociocultural, da Escola Profissional 
Gustave Eiffel, tem como objectivo dar aos seus forman‑
dos  uma  formação  de  base  sólida,  elevando  a  garantia 
de uma boa inserção no mundo profissional, bem como 
dotar os alunos de uma capacidade técnica interventiva 
ao nível da Animação Sociocultural.

A Animação Sociocultural está presente em todos os sec‑
tores de actividade, o que pressupõe um conhecimento 
profundo  dos  seus  interesses,  preocupações  e  proble‑
máticas, com a finalidade de  ir ao seu encontro e abar‑
cando toda a comunidade.

Desta forma, a formação ministrada na Escola profissional 
Gustave Eiffel, visa garantir que os formandos diploma‑
dos com o presente curso sejam reconhecidos e enqua‑
drados  profissionalmente,  proporcionando‑lhes  conhe‑
cimentos  específicos  que  lhes  permitam  desempenhar 
funções equivalentes às dos congéneres europeus.

Sendo a qualidade da formação a chave do sucesso das 
organizações,  o  Curso  de  Animador  Sociocultural  pro‑
cura  ser  um  curso  dinâmico,  onde  formadores  e  for‑
mandos  interagem  de  forma  permanente  e  “animada”, 
com  o  objectivo  de  permitir  uma  aprendizagem  recí‑
proca,  potenciadora  de  desenvolvimento  colectivo  da 
comunidade escolar e uma forte motivação de todos os 
intervenientes.

Manuel Babo – Coordenador do curso
Um curso dinâmico em que formadores e formandos interagem de forma permanente e “animada”  
e que permite desempenhar funções equivalentes às dos congéneres europeus.
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A  viver  em  Queluz  e  conhecendo  a  Escola  Profissional 
Gustave Eiffel, para Ana Paixona, esta foi a sua primeira 
opção. Após analisar a oferta formativa escolheu o curso 
de  Animador  Socio‑cultural  e  a  paixão  e  motivação  de 
imediato surgiu. A oportunidade de lidar com diferentes 
tipos de públicos é muito aliciante para esta aluna.

Hoje,  Ana  faz  uma  avaliação  positiva  do  curso.  Apesar 
de  ter  uma  componente  teórica  bastante  significativa, 
os  estágios  realizados  desde  o  �.º  ano  e  as  aulas  práti‑

cas, como expressão plástica e corporal e as actividades 
desenvolvidas ao longo do ano lectivo, permitem, desde 
cedo, percepcionar qual a importância de um Animador 
Sociocultural no seio de uma instituição.

A  componente  prática  de  todos  os  cursos  profissionais 
é  muito  motivante  e  atrai  os  alunos  através  do  “apren‑
der fazendo” o que permite preparar os jovens técnicos 
e qualificá‑los para o mundo do trabalho.                           

Ana Paixona – aluna do 3.º ano do Curso de Animador Sociocultural
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Após a conclusão do 9.º ano de escolaridade, porque deci‑
diste enveredar pelo Ensino Profissional?
Quando  acabei  o  9.º  ano  não  me  inscrevi  logo  no  Ensino 
Profissional. Durante um ano frequentei o �0.º ano do ensino 
regular e era boa aluna, mas as disciplinas leccionadas eram 
muito gerais e não me motivavam. Comecei, então, a pes‑
quisar  na  Internet,  procurando  escolas  que  leccionassem 
cursos  profissionais  na  área  da  psicossociologia  e  encon‑
trei  o  curso  de  Animador  Sociocultural.  Depois  de  infor‑

mar‑me sobre este curso, dirigi‑me a uma escola profissio‑
nal, em Lisboa, que me indicou a Escola Profissional Gustave 
Eiffel,  na  Venda  Nova,  por  ficar  mais  perto  da  minha  área 
de residência.

Como é que avalias a tua passagem pela EPGE?
Foi bastante positiva, foram mesmo os três melhores anos 
da minha vida. A turma era muito unida e isso reflectia‑se 
na entreajuda.

Ana Filipa Ferreira
18 anos, ex‑aluna do Curso de Animador Sociocultural

Entrar para o mercado de trabalho não é um processo fácil mas Ana Ferreira diz‑se satisfeita com  
a sua integração profissional. Hoje a trabalhar na área do enriquecimento curricular, numa escola 

do 1.º ciclo, como professora de educação musical, Ana pretende ingressar no Ensino Superior.
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O curso de Animador Sociocultural começou na EPGE com 
a nossa turma, ou seja, há quatro anos. No início, existiam 
algumas falhas como a falta de espaços. No entanto, o curso 
foi um projecto que agarrei com muita paixão.

Quais os pontos fortes e fracos que destacas?
Na EPGE existe muita entreajuda, principalmente entre os 
professores da nossa área. A troca de experiências com os 
nossos colegas de turma e da escola é, em geral, excelente 
para crescermos pessoal e profissionalmente. 
Como  pontos  fracos  destaco  que,  no  início,  havia  alguma 
falta  de  material  para  utilizarmos  nas  aulas  de  expressão 
dramática e os professores das disciplinas gerais mantinham 
um certo distanciamento.

De que modo é que os conhecimentos adquiridos na EPGE 
te estão a ser úteis?
A  parte  prática  do  curso  ensinou‑me  a  lidar  com  diferen‑
tes  tipos  de  público  entre  os  quais  as  crianças.  Hoje,  essa 
aprendizagem está a ser muito útil pois o meu trabalho é 
interagir com esse grupo.

Após a conclusão do curso profissional vais prosseguir os 
estudos no Ensino Superior?
Sim, pretendo ingressar na Escola Superior de Música por‑
que a música é, para mim, uma grande paixão.

Já te encontras a trabalhar?
Sim,  trabalho  na  área  do  enriquecimento  curricular  numa 
escola  do  primeiro  ciclo.  Sou  professora  de  educação 
musical.

Que avaliação fazes do mercado de trabalho na tua 
área?
O mercado de trabalho não está bem definido na área da 
animação, por  isso o nosso desempenho profissional nem 
sempre  é  avaliado  do  modo  mais  correcto.  Como  profes‑
sora de educação musical, os meus colegas do primeiro ciclo 
nem sempre reconhecem a importância desta formação. O 
meu  trabalho  é  fundamental  para  ajudar  a  desenvolver  a 
parte cognitiva das crianças. Lamento que alguns professo‑
res não entendam da importância do enriquecimento curri‑
cular nestas idades. Eu adoro o meu trabalho e é para mim 
muito satisfatório ver os resultados alcançados e observar o 
desenvolvimento nas crianças que aprendem música.

Qual é o teu projecto de vida a nível profissional?
Quero tirar uma licenciatura em música e conjugá‑la com a 
animação sociocultural, em projectos de grande dimensão. 
A música pode dar muita alegria às nossas vidas. 

Na qualidade de orientadora de estágio, Helena Sapeta, 
da  Escola  Básica  n.º  �  da  Brandoa,  Amadora,  considera 
que os alunos do Curso de Técnico de Animador Socio‑
cultural, da Escola Profissional Gustave Eiffel, desenvol‑
veram  actividades  inovadoras  e  de  grande  criatividade 
durante o período de permanência na instituição.

No seu entender, os alunos estagiários revelaram extra‑
ordinário  empenho  e  adaptabilidade  à  realidade  esco‑
lar tendo sempre presente o público‑alvo e o enquadra‑
mento sócio‑afectivo.

Refere,  ainda,  que  os  estagiários  constituíram  uma 
mais valia,  tanto do ponto de vista das  técnicas utiliza‑

das como do “saber estar” junto de toda a comunidade 
educativa,  demonstrando  sentido  de  responsabilidade, 
organização,  integração  e  elaboração  dos  projectos 
apresentados.

Enquanto  responsável  pela  escola,  Helena  Sapeta,  rea‑
firmou a sua satisfação com o desempenho dos estagi‑
ários  e  manifestou  interesse  em  acolher,  futuramente, 
outros  alunos.  Acrescentou  também  que  considera  um 
valor acrescentado a realização da componente prática 
da  Prova  de  Aptidão  Profissional,  nas  instalações  dum 
estabelecimento  de  ensino,  pois  permite  pôr  em  prá‑
tica  projectos  de  muito  interesse,  quer  para  os  alunos, 
quer para a escola.

Estágios
Opinião da Escola Básica n.º 1 da Brandoa
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Projecto Comenius
“Robótica, Robotics, Robotik – Our Way to the Future”

Pelo segundo ano consecutivo, o projecto “Robótica, Robotics, Robotik – Our Way to the Future”  
foi um dos mais importantes desenvolvido pelo Núcleo de Investigação e Desenvolvimento (NID)  

da Escola Profissional Gustave Eiffel, durante o ano lectivo 2006/2007 e que envolveu escolas 
alemãs, portuguesas e inglesas. O objectivo principal era, tal como o ano passado, a execução  

de um robô de futebol competitivo, com vista à participação no Robocup 2007, em Atlanta.

Para  levar  esta  iniciativa  por  diante  foram  realizadas  três 
reuniões  –  uma  em  Portugal,  nas  instalações  do  pólo  da 
Venda Nova, e que coincidiu com a VI Edição do Concurso 
de  Protótipos  Industriais,  outra  em  Birminghan,  no  Reino 
Unido,  e  outra  em  Vöhringen,  na  Alemanha.  Durante  esta 
última reunião, em que estiveram presentes nove elemen‑
tos da nossa escola, houve oportunidade de participar no 
campeonato  alemão  de  robótica  tendo  ganho  a  Prova  de 
Dança e ainda um segundo lugar na Prova de Salvamento 
e  um  quarto  lugar  na  Prova  de  Futebol.  Todas  as  escolas 
deste projecto Comenius, que estiveram presentes nas reu‑
niões,  conseguiram  classificar‑se  para  o  Robocup  Júnior,  o 
que demonstrou a validade do robô apresentado.

Neste contexto, e  já que  iríamos estar  todos presentes em 
Atlanta, nos EUA, em Julho, decidimos concorrer com uma 
equipa  Comenius – constituída por alunos da nossa escola 
e  da  escola  alemã  Simpert‑Kraemer‑Gymnasiu  Krumbach 

e assim aproveitar todos os momentos possíveis para con‑
fraternizar e participar enquanto grupo, na competição de 
robótica mais importante a nível mundial, o Robocup �007.

Os resultados da nossa equipa designada por “Brunel‑Hur‑
ricane” foram óptimos tendo ganho quase todos os jogos. 
Não fomos apurados para as meias‑finais devido aos resul‑
tados das outras equipas da superteam.

A  Escola Profissional Gustave Eiffel continuou o seu 
ciclo de vitórias na Prova de Dança com o prémio para a 
melhor Superteam e o prémio de Entretenimento. Nesta 
participação o NID contou com a colaboração de alunos de 
diferentes cursos – Electrónica e Animador Sociocultural – e 
com alunos da EPGE da Amadora e do Entroncamento. 

Coordenador do Projecto
Prof. Eduardo Pinto



 A NOSSA ESCOLA�0  ENSINAR E APRENDER

Prémio ANIMEE  
de Inovação  
e Criatividade
Sistema teleguiado de vigilância  
para interiores

Pioneira  no  desenvolvimento  de  dirigíveis  de  pequeno 
porte  telecomandados,  em  Portugal,  a  Escola  Profissional 
Gustave Eiffel participou no ENDIEL �007, realizado em Maio, 
no Parque das Nações, na FIL.

Com o projecto “Sistema teleguiado de vigilância para inte‑
riores”, a EPGE foi premiada com um segundo lugar no 
Salão de Inovação e Criatividade.  Foi  este  prémio  que 
permitiu a deslocação ao Robocup �007.

Após ter obtido o segundo lugar no Robocup �00�, com um 
dirigível em forma de um OVNI, a Escola Profissional Gustave 
Eiffel tem dado continuidade a este tipo de dirigíveis, procu‑
rando encontrar soluções para alguns problemas técnicos. A 
participação no concurso europeu Science on Stage provou 
a evolução desta equipa de profissionais, que ao longo dos 
anos, tem vindo a desenvolver um dirigível totalmente feito 
de  plástico,  demonstrando,  assim,  como  é  possível  cons‑
truir um robô utilizando material simples e de fácil aquisi‑

ção. Neste projecto introduziram‑se algumas inovações de 
modo a tornar o dirigível mais aerodinâmico.

“No  ENDIEL  demonstrámos  uma  das  aplicações  possíveis 
com um dirigível como por exemplo o sistema de televigi‑
lância no interior de pavilhões e armazéns com dimensões 
consideráveis,  já  que  este  permite  substituir  uma  série  de 
câmaras  fixas  e,  simultaneamente,  facilitar  o  trabalho  rea‑
lizado pelos vigilantes”, comenta Eduardo Pinto, professor 
da EPGE e responsável pelo projecto. 

No  dia  ��  de  Junho,  teve  lugar,  no  auditório  da  EPGE,  o 
Dia  da  Física  e  da  Química,  organizado  pelos  professores 
desta disciplina.

Cativar os alunos para um tema que está presente no nosso 
dia‑a‑dia e realizar experiências relacionadas com os módu‑
los leccionados, são alguns dos objectivos desta iniciativa.

Até à data ainda não existe um clube de Físico‑Química à 
semelhança  do  Clube  de  Matemática  e  de  Programação. 
No entanto, os alunos satisfazem as suas curiosidades nas 
aulas e também neste dia especialmente, dedicado à Física 
e à Química.

Árvore  de  Neve,  Batata,  Tomate,  Limão  e  Coca‑Cola  Eléc‑
trica,  Pilha  Humana,  Pega  Monstros,  Ovo  Colorido  e  Teste 
de Alcoolémia foram alguns dos protótipos com que os alu‑
nos, docentes, funcionários e outros visitantes puderam ter 
contacto neste evento.
Ficamos  à  espera  do  próximo  Dia  da  Física  e  da  Química 
com novos protótipos e curiosidades. 

Dia da Física  
e da Química
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Ao  longo  do  ano  lectivo  �006/07,  o  grupo  disciplinar  de 
Inglês realizou várias actividades com os alunos da Escola 
Profissional  Gustave  Eiffel,  tais  como:  assistir  à  represen‑
tação  de  duas  peças  de  teatro  da  companhia  Interacting, 
“The Spy who Saved Christmas” e “The Three Musketeers”, visi‑
tar uma estação de televisão, uma estação de rádio e uma 
editora de  imprensa e visitar e estar presente na Expolín‑
gua. Os motivos subjacentes a estas iniciativas são estimu‑
lar o  interesse pela aprendizagem da Língua  Inglesa,  fora 
do contexto teórico da sala de aula, motivar vivências em 
grupo, promover o interesse da comunidade escolar pelas 
actividades extra‑curriculares, ou, simplesmente, aprender 
pelo estímulo dos sentidos: “Laugh while you learn”.

Assim, com estes objectivos em mente, chegámos ao mês 
de Maio com uma actividade no calendário: The English Day. 
Trata‑se  de  uma  iniciativa  ambiciosa,  uma  vez  que  reúne 
todos os alunos dos pólos da Venda Nova, Amadora, Que‑
luz e Amadora II num único lugar: o auditório do pólo da 
Venda Nova

No dia �0 de Maio, pelas 8h�0m, tudo estava a postos, as 
professoras  tinham  as  actividades  preparadas  e  as  tare‑

fas  delegadas.  Só  faltavam  mesmo  os  alunos!  No  início, 
houve  algumas  preocupações  porque  os  alunos  eram 
muitos,  mas  tudo  correu  bem  e  todos  puderam  partici‑
par. Foi um dia de muitas emoções e com toda a comuni‑
dade escolar envolvida. Aprender uma Língua Estrangeira 
é  um  processo  dinâmico  e  evolutivo  pelo  que  é  funda‑
mental  e  indispensável  a  participação  de  todos.  Os  alu‑
nos colaboraram no concurso Quiz Show, na palestra The 
importance of learning English,  no  visionamento  do  filme 
An Inconvenient Truth e no lanche britânico Five O’Clock Tea. 
Todo o auditório foi especialmente decorado para a oca‑
sião,  de  acordo  com  as  várias  áreas  actividades  a  desen‑
volver e, também, nessa tarefa, a participação dos alunos 
foi  imprescindível!

No  final  do  dia,  o  sentimento  geral  era  de  satisfação.  O 
esforço e as horas dedicadas à realização desta actividade 
tinham valido a pena! 

Susana Oliveira
Prof.ª de Inglês da EPGE

Dia do Inglês

“You live a new life for every new language you speak.
If you know only one language, you live only once.”

Provérbio Checo
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O  Clube  de  Matemática  é  um  espaço  onde  se  propor‑
ciona aos alunos uma experiência matemática que privile‑
gia acções de exploração, de investigação, de conjectura e 
de demonstração matemática, através da vivência de uma 
diversidade de situações de aprendizagem.

Este ano lectivo propomo‑nos desenvolver um conjunto de 
actividades com vista a sensibilizar os alunos para esta dis‑
ciplina e desenvolver a cooperação.

As  actividades  a  desenvolver  são  as  seguintes:  participar 
nas  Olimpíadas  Portuguesas  da  Matemática,  no  Campeo‑
nato do Jogo do �� e no Concurso dos Jovens Cientistas e 
Investigadores; realizar a VI Exposição Interactiva da Mate‑
mática; desenvolver acções de investigação; realizar o “pro‑

blema do mês” e recuperar e disponibilizar jogos nos Cen‑
tros de Recursos da Escola.

Através  do  sítio  do  Clube,  iremos  dando  notícias  sobre  o 
desenvolvimento e calendarização das várias actividades.

A participação está aberta a todos os alunos que pretendam 
explorar a Matemática fora da sala de aula e que gostem de 
partilhar as suas experiências. O Clube de Matemática fun‑
ciona às terças‑feiras (horário temporário até Janeiro), 
das 17h30 às 19h, na EPGE da Amadora sob a responsa‑
bilidade da professora Mónica Silva. Apareçam! 

Mónica Silva
Prof.ª da EPGE

Clube de Matemática

Em colaboração com o programa MIT‑Portugal e a Ciência 
Viva, entre Novembro de �006 e Outubro de �0��, decorre 
a iniciativa Professores MIT vão à escola.

O Mit – Massachusetts Institute of Technology  –  é  uma  das 
instituições universitárias mais importantes em áreas como 
ciência e tecnologia por onde têm passado cientistas, astro‑

nautas, escritores, entre outros, e que conta com 6� Prémios 
Nobel entre os seus antigos alunos.

Nos  próximos  cinco  anos,  a  Ciência  Viva  vai  levar  os  pro‑
fessores desta prestigiada universidade norte‑americana às 
escolas portuguesas, que terão oportunidade de  interagir 
com  especialistas  de  áreas  como  Bioengenharia,  Energias 
Renováveis e Transportes.

No dia 15 de Novembro, a Escola Profissional Gustave 
Eiffel recebeu nas suas instalações o professor Ran‑
dolph E. Kirchain, do MIT, com quem, alunos e professo‑
res,  puderam  discutir  questões  relativas  à  indústria  auto‑
móvel  e  tecnologias  de  fabrico  e  ainda  dissertar  sobre  o 
desenvolvimento  da  área  da  robótica,  na  qual  esta  escola 
tem ganho diversos prémios em concursos e campeonatos 
nacionais e internacionais. 

Todos os interessados no MIT poderão encontrar 
mais informação em:

http://web.mit.edu/portugal/www/

http://web.mit.edu/plt/

Professores MIT  
vão à Escola Profissional Gustave Eiffel
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Reconhecer  a  arte  como  uma  forma  privilegiada  de  inter‑
venção  no  contexto  da  Animação  Sociocultural,  possibili‑
tar a vivência de experiências estéticas e artísticas, contri‑
buindo para a formação e o sentido crítico dos alunos sobre 
as várias formas de expressão, foram alguns dos objectivos 
que levaram as 5 turmas do Curso de Animação Sociocultu‑
ral, da Escola Profissional Gustave Eiffel, a visitar o �8.º Fes‑
tival  Internacional  de  Banda  Desenhada  –  Amadora  �007, 
no dia �� de Outubro.

Com esta visita prestou‑se homenagem a alguns dos gran‑
des  criadores  de  BD,  conhecemos  as  dez  melhores  BD  do 
século  XX  e  reconhecemos  o  valor  da  oferta  cultural  da 
cidade da Amadora e também, mais uma vez, se validou a 
relação escola‑comunidade/comunidade‑escola.

Viveram‑se momentos de grande confraternização entre os 
alunos e os professores acompanhantes. 

Ana Prata
Prof.ª da EPGE

Visita ao Festival Internacional  
de Banda Desenhada da Amadora

“Todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver.”
Bertold Brecht

A  investigação,  empreendedorismo  e  inovação  sempre 
foram apostas da Escola Profissional Gustave Eiffel. Nos últi‑
mos tempos, devido aos resultados alcançados, em eventos 
nacionais e  internacionais, a robótica tem tido mais visibi‑
lidade junto do público. No entanto, outras iniciativas dão 
notoriedade a este estabelecimento de ensino.

No  passado  dia  �8  de  Maio,  a EPGE do Entroncamento 
organizou o I.º Congresso Animado, no Cine Teatro São 
João. De modo a promover a interacção entre educadores, 
trabalhadores sociais, animadores socioculturais, estudan‑
tes, professores e comunidade em geral realizou‑se esta ini‑
ciativa que proporcionou o primeiro Encontro Nacional dos 
Cursos Técnicoprofissionais de Animação Sociocultural.

Debater, reflectir e partilhar conhecimentos e experiên‑
cias no âmbito da Animação é cada vez mais uma prá‑
tica imprescindível na nossa sociedade, por isso, a pro‑
moção destes eventos é necessária para dar a conhecer 
novos métodos e técnicas de trabalho.

Como escreveu José Macedo Fragateiro, em �980, na Revista 
de Animação Sociocultural, “(…) animar e ser animado é, pois, 

aprendermos a nossa própria autonomia, é aprender a ver 
aquilo  que  nos  rodeia,  é  relacionarmo‑nos  criativamente 
uns com os outros, é  integrarmo‑nos activamente na vida 
da nossa comunidade e na sua evolução”. É precisamente 
com base nestes ideais que a EPGE tem procurado evoluir 
e, deste modo,  tornar‑se uma referência nacional ao nível 
do Ensino Técnico Profissional.

Dinamizar é essencial num país que quer evoluir, que quer 
acompanhar o ritmo de crescimento de outros países, assim, 
este estabelecimento de ensino tem procurado inovar atra‑
vés dos cursos que  lecciona, para que cada disciplina que 
é  ministrada  tenha  repercussões  positivas  no  futuro  dos 
novos profissionais.

I.º  Congresso  Animado,  �.º  Encontro  Nacional  de  Cons‑
trução  Civil,  Núcleo  de  Investigação  e  Desenvolvimento, 
Revista Eiffel,  Edições  Gustave  Eiffel  são  alguns  projectos 
que  esta  escola  desenvolve  e  que  contribuem  para  forti‑
ficar  a  sua  presença  e  influência  no  panorama  educativo 
português. 

I.º Congresso Animado EPGE
Debater, reflectir e partilhar conhecimentos e experiências,  
uma iniciativa onde a criatividade e boa disposição foram obrigatórias
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Com pouco tempo de vida, o Centro de Recursos procura 
cimentar a sua posição, não só enquanto espaço de apoio 
a  actividades  lectivas,  mas  também  enquanto  espaço  de 
incentivo a actividades que elevem a participação dos alu‑
nos  na  comunidade  escolar,  tornando‑a  mais  próxima  e 
capaz de responder aos seus objectivos.

É  um  espaço  em  desenvolvimento  que  quer  implemen‑
tar‑se como uma mais‑valia para toda a comunidade edu‑
cativa.  Incrementar  os  recursos  disponíveis,  aumentar  a 
oferta bibliográfica e a criação de uma videoteca são pas‑
sos  importantes para a solidificação do projecto. Medidas 
concretas nessa direcção são a desejável aquisição de livros 
e  manuais  técnicos  e  também  a  concretização  de  parce‑
rias com outras bibliotecas e centros de  recursos, nomea‑
damente bibliotecas on‑line.

Contudo não queremos ficar por aqui. Desejamos ser mais 
que um local de trabalho e pesquisa, procurando ser, tam‑
bém, um espaço de encontro para os alunos de onde sur‑
jam  projectos  que  o  dinamizem.  Com  este  objectivo  em 
mente, temos procurado incentivar a colaboração dos alu‑
nos para dinamizar o Centro.

Actividades de carácter lúdico, projectos individuais 
e colectivos de participação na escola, melhoria do 
ambiente, debate e partilha de ideias são reflexões 
que vão surgindo como capazes de solidificar o Cen‑
tro de Recursos e aumentar a oferta de serviços desta 
escola. 

Pedro Oliveira
Centro de Recursos Gustave Eiffel

Centro de Recursos Gustave Eiffel
O Centro de Recursos da Escola Profissional Gustave Eiffel do 
Entroncamento visa enriquecer os serviços prestados aos alunos

EXTERNATO mOUZINHO DE ALBUQUERQUE

3.º Ciclo do ensino básico recorrente por unidades capitalizáveis 
Ensino secundário recorrente por unidades capitalizáveis

Rua mouzinho de Albuquerque, 8  •  2330-183 ENTRONCAmENTO
Telef. 249 717 929  •  Fax 249 716 631  •  e-mail: externato.ma@mail.telepac.pt

•   Cursos de índole científico-humanísticos 
(recorrente por módulos capitalizáveis)

•   Ciências e tecnologias

•   Ciências socioeconómicas

•   Ciências sociais e humanas

•   Cursos tecnológicos 
(recorrente por módulos capitalizáveis)

•   Informática

•   Ordenamento território e ambiente
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A  qualificação  geral  da  população  portuguesa  tem  sido 
identificada como um dos factores mais determinantes no 
desenvolvimento  do  país.  Contudo,  continuamos  a  apre‑
sentar, nesta matéria, indicadores claramente insuficientes 
e estatísticas aquém das metas estabelecidas no contexto 
europeu e nacional. Para reverter esta situação é necessário 
reforçar a aposta na qualificação dos  jovens, e, simultane‑
amente, assegurar a participação da população activa em 
projectos formativos aliciantes e adaptados às suas neces‑
sidades e aspirações.

Especialmente a pensar nas necessidades formativas 
deste segmento da população, a Escola Profissional Gus‑
tave Eiffel do Entroncamento criou o Centro de Quali‑
ficação de Activos. Esta estrutura dispõe de uma panó‑
plia diversificada de propostas formativas de qualidade 
que procuram dar resposta às diferentes solicitações 
da população activa. Entre os diversos cursos que consti‑
tuem a nossa oferta, destacamos os cursos de formação que 
permitem  o  acesso  ao  Certificado  de  Aptidão  Profissional 
em  diversas  áreas  profissionais,  nomeadamente  no  domí‑
nio da Formação de Formadores (inicial e contínua), Técnico 
Superior de Segurança e Higiene no Trabalho ou as diversas 

modalidades e tipos do curso de Motorista de Táxi. Desta‑
que ainda para a oferta de cursos de Educação e Formação 
de Adultos, bem como a prestação de serviços de formação 
adaptados às necessidades específicas do tecido empresa‑
rial  da  região,  com  especial  destaque  para  as  Pequenas  e 
Médias  Empresas  (PME).  Esta  estrutura  é  também  respon‑
sável  pelo  desenvolvimento  de  projectos  formativos  ino‑
vadores, dos quais destacamos a Escola de Pais que, num 
ambiente de partilha de experiências e conhecimentos, pro‑
curará apoiar os pais nesta função crucial da vida.

Para  que  possamos  responder  de  forma  eficaz  a  todas  as 
solicitações,  o  Centro  de  Qualificação  de  Activos  trabalha 
em estreita parceria com o Centro Novas Oportunidades da 
nossa instituição, proporcionando, desta forma, percursos 
personalizados  de  formação  e  educação  de  acordo  com 
as  expectativas  profissionais  e  de  desenvolvimento  pes‑
soal  de  todos  aqueles  que  nos  procuram.  Aguardamos  a 
sua visita! 

Carla Martins
Centro de Qualificação de Activos do Entroncamento

Centro de Qualificação de Activos
Responder às necessidades de formação da população activa
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Na  sequência  da  extinção  da  Inspecção‑Geral  do  Traba‑
lho (IGT) e do Instituto para a Segurança, Higiene e Saúde 
no Trabalho (ISHST) e no quadro das orientações definidas 
pelo  Programa  de  Reestruturação  da  Administração  Cen‑
tral do Estado (PRACE), o Decreto‑Lei n.º ��6‑B/�007, de �8 
de Setembro, aprovou a lei orgânica da Autoridade para as 
Condições do Trabalho (ACT).

Assim, compete agora à ACT a promoção da melhoria 
das condições de trabalho através do controlo do cum‑
primento das normas em matéria laboral, no âmbito 
das relações laborais privadas, bem como a promo‑
ção de políticas de prevenção de riscos profissionais, 
e, ainda, o controlo do cumprimento da legislação rela‑
tiva à segurança e saúde no trabalho em todos os secto‑
res de actividade e nos serviços e organismos da admi‑
nistração pública.

Entre  as  diversas  atribuições  da  ACT,  compete  também  a 
coordenação  do  processo  de  formação  e  certificação  dos 
técnicos de segurança e higiene do trabalho.

Na  sequência  dos  Cursos  de  Formação  Inicial  de  Técnico 
e  de  Técnico  Superior  de  Segurança  e  Higiene  do  Traba‑
lho,  levados  a  cabo  pela  Cooptécnica  Gustave  Eiffel,  ini‑
ciou‑se este ano lectivo, na Escola Profissional Gustave 
Eiffel, o Curso Profissional de Técnico de Higiene e Segu‑
rança do Trabalho e Ambiente,  criado  pela  Portaria  n.º 
89�/�005,  de  �6  de  Setembro,  do  Ministério  da  Educação. 
Este  curso  confere  um  diploma  de  habilitação  académica 
equivalente ao ensino secundário e qualificação profissio‑
nal de nível �. 

Novos rumos na Segurança  
e Higiene do Trabalho

Motivar  os  alunos  é  cada  vez  mais  importante,  por  isso  a 
EPGE  atribui,  anualmente,  o  Prémio  de  Mérito  –  Gustave 
Eiffel, que visa reconhecer o mérito do melhor aluno. Para 
tal,  o  discente  tem  que  cumprir  determinados  requisitos 
tais como, ter média, por disciplina,  igual ou superior a �6 
valores e não faltar, mais de uma hora e meia por mês. “O 
principal objectivo é recompensar quem trabalha para 
a excelência.  Este  reconhecimento  traduz  a  “competição 
saudável”  entre  os  alunos.  Pelo  segundo  ano  consecutivo 
atribuímos este Prémio e pretendemos continuar a fazê‑lo”, 
comenta Pedro Rodrigues, director da EPGE da Amadora.

Ricardo Gaspar foi o aluno premiado este ano. Após ter con‑
cluído o �.º ano do curso com uma excelente média, viu o 
seu trabalho ser reconhecido. Segundo Pedro Rodrigues, “O 
Ricardo é um aluno com muitas capacidades e muito coo‑
perante quer com os professores quer com os colegas.”

Satisfeito com a escola, Ricardo pretende ser o melhor aluno 
nos três anos do curso e depois ingressar no ensino supe‑
rior.  Ambicioso  e  com  muita  vontade  de  aprender,  para 
Ricardo “a escola é um local onde se aprendem coisas para 
a vida.” 

Prémio de Mérito – Gustave Eiffel
Premiar a excelência

Ricardo Filipe Chaves Gaspar, �7 anos
Aluno do �.º Ano do Curso de Técnico de Gestão  
de Equipamentos Informáticos



A NOSSA ESCOLA
ENSINAR E APRENDER �7 

No passado dia �� de Novembro terminou o Curso de Téc‑
nico de Electrónica/Computadores do Sistema Aprendiza‑
gem, que teve início no dia �� de Novembro de �00�.
O  referido  Curso  encerrou  com  a  exposição  e  defesa  das 
Provas Finais de Avaliação, realizadas pelos alunos, perante 
um  Júri  formado  por  formadores  do  EPGE  da  Amadora  e 
um representante do IEFP. Pelo facto de se tratarem de pro‑
vas práticas, principalmente, da área de electrónica, o IEFP, 
fez‑se representar por um elemento, quadro superior, com 
grandes responsabilidades na área da Formação o que hon‑
rou a EPGE e deu um voto de confiança e motivação para a 
equipa de formadores e de coordenação deste curso.
Foram  apresentados  os  seguintes  projectos  individuais:
Interruptor áudio; Detector de nível de luminosidade para 
câmara  de  vídeo;  Indicador  do  nível  de  som;  Luz  sensível 
ao nível de luminosidade; Amplificador de auscultador tele‑
fónico; Inversor de ��V para ��0V alternados; Amplificador 
de  potência;  Sensor  de  estacionamento  e  medida  de  dis‑
tância e Detector de mentiras.

A  concepção  dos  projectos  envolveu  várias  fases  desde  a 
escolha e concepção de um circuito electrónico, à aquisição 
dos componentes no mercado da especialidade, ao dese‑

nho e construção das placas de circuito impresso, à solda‑
dura dos componentes e teste e medida dos valores espera‑
dos. Foi, para mim, muito gratificante ver o entusiasmo com 
que  os  alunos  abraçaram  os  seus  projectos  trabalhando, 
por vezes, para além do horário lectivo e, por vezes, até se 
esquecendo  das  horas  das  refeições.  Criou‑se,  entre  eles, 
algum espírito competitivo saudável pois queriam apresen‑
tar um projecto eficiente e afinado querendo cada um ser o 
melhor. Durante a apresentação, dos trabalhos todos mere‑
ceram rasgados elogios do representante do IEFP.

Hoje, ensinar e motivar alunos, que chegam à escola com 
uma  baixa  auto  estima  e  sem  fortes  convicções  sobre  as 
suas escolhas, não é tarefa fácil.
Para  nós,  formadores  orientadores,  que  acompanhámos 
este grupo, acreditamos que as metodologias, pedagogias 
e formação adequadas possibilitam ter alunos interessados 
e motivados. Para todos eles, vão os nossos votos de suces‑
sos pessoais e profissionais. 

Carlos Manuel Tavares Simões
Responsável da Área de Formação

Técnico de Electrónica/Computadores
Sistema Aprendizagem

Nas provas finais de avaliação, que terminaram com sucesso, os alunos tiveram oportunidade  
de aplicar os conceitos teóricos que aprenderam ao longo dos três anos do curso.
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Usando um cliché, as escolas profissionais são, ainda, para 
uma grande percentagem de pessoas, o parente pobre do 
sistema de ensino em Portugal. Os alunos que aí estudam 
são  considerados  os  desprezados  e  os  indisciplinados  do 
sistema,  assim  como  os  professores  que  aí  leccionam,  os 
não colocados no ensino oficial.

A verdade é que, nos dias de hoje, o papel do professor é 
cada  vez  mais  questionado  e  cada  vez  menos  valorizado, 
sendo alvo de constantes reformas na carreira que tendem 
a  fazer  dos  mesmos  marionetas  da  educação  e  o  mesmo 
sucede com as reformas ao nível das escolas profissionais.

Mas essas reformas penalizadoras, que em nada beneficiam 
a carreira docente e o sistema de ensino, não são culpa de 
um  governo,  de  um  partido  ou  de  um  ministro  da  edu‑
cação,  mas  sim  de  muitos,  de  algo  que  vem  de  trás,  que 
tem  passado  de  geração  em  geração,  e  tem  atravessado 
muitas décadas. O mesmo se passa com a  forma como se 
encaram  as  escolas  profissionais  e  os  alunos  que  são  for‑
mados nelas.

Não é raro ouvir que os alunos que estudam nestas escolas 
têm matérias mais acessíveis, cursos mais básicos e menos 
competências. Afirmações descabidas feitas por quem des‑
conhece,  apenas  para  fazer  uso  de  uma  retórica  absurda, 
mostrando ter uma ideia ou opinião, mesmo que longe de 
toda  a  veracidade  e  mesmo  longe  de  ter  argumentos  de 
peso que as corroborem.

Pois bem, os parentes pobres do sistema de ensino, ou seja, 
as escolas profissionais, os alunos que nelas estudam e os 
professores que nelas leccionam, formam uma tríade con‑
trária a todas as ideias sem fundamento que foram criadas 
e enraizadas em mentalidades obsoletas.

Muitos  argumentos  poderia  apresentar  para  contrariar  e 
acabar com esse estigma, mas apresento apenas um exem‑
plo concreto que, creio, de momento, ser suficiente e foi de 
facto o que me levou a escrever este texto.

No dia �� de Novembro, os alunos da turma 9�9, de Sistema 
Aprendizagem, do Curso Electrónica/Computadores, apre‑

sentaram os seus projectos finais de curso. O que antecedeu 
este  dia  de  apresentações  pode  ser  resumido  em  intenso 
trabalho  e  uma  enorme  dedicação  de  um  grupo  de  pro‑
fessores e alunos.

Para que isto acontecesse a Escola Profissional Gustave Eiffel 
disponibilizou os equipamentos necessários para a elabo‑
ração  dos  projectos  e  investiu  nestes  alunos,  nunca  duvi‑
dando das suas capacidades.

Os  projectos  atravessaram  várias  etapas  e  foram  acompa‑
nhados por alguns dos professores que, embora desvalori‑
zados e constantemente penalizados pelo sistema de edu‑
cação vigente, deram apoio, trabalhando com os alunos em 
feriados ou fins‑de‑semana.

Estes alunos, que supostamente são os indesejados e que a 
sociedade concebe como alunos sem bases e sem conheci‑
mentos, e que por isso estudam em escolas profissionais, ela‑
boraram e apresentaram os seus projectos com consistência 
e uma maturidade de fazer inveja a muitos licenciados.

Não pretendo fazer deste texto uma espécie de manifesto 
em defesa acérrima das escolas profissionais ou dos profes‑
sores, pretendo sim, manifestar o meu orgulho por ter sido 
formadora desta turma, em particular, e por ter visto, mais 
uma vez, como as pessoas vivem no engano ao desacredi‑
tar alunos, que não estudam no ensino oficial. Devo ainda 
manifestar o meu pesar em relação ao facto de viver num 
mundo longe da perfeição, que não sabe do que fala, não 
valoriza o que tem e julga antecipadamente.

Em conclusão, reafirmo o meu orgulho e satisfação por ter 
visto neste dia a confiança e o crescimento destes alunos, 
que  encerraram  esta  etapa  escolar  e  têm  pela  frente,  se 
ainda houver justiça, um longo percurso de sucesso. E dei‑
xo‑lhes,  também,  um  agradecimento  por  nos  terem  pro‑
porcionado  momentos  que  nos  fazem  acreditar  no  valor 
da nossa profissão. 

Susana Fonseca
Prof.ª da EPGE

Um universo em esquecimento
Ao longo do tempo temos lutado contra o estigma que as escolas profissionais carregam,  
fruto de ideias preconcebidas de quem desconhece a realidade. Mas, como dizia Hermann Hesse:  
Ninguém pode ver nem compreender nos outros o que ele próprio não tiver vivido.
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No dia � de Setembro, como forma de iniciar o novo ano lecti‑
vo, a Ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, visitou 
o Centro Novas Oportunidades Gustave Eiffel. Fez‑se acom‑
panhar pelo Secretário de Estado, Valter Lemos, pelo Director 
Regional de Educação de Lisboa, Joaquim Leitão e por, Clara 
Correia, Presidente da Agência Nacional para a Qualificação. 
“Apesar  da  extraordinária  adesão  à  Iniciativa  Novas  Opor‑
tunidades  a  qualificação  dos  portugueses  continua  a  ser 
um  desafio  de  longo  prazo,  no  qual  não  podemos  falhar” 
afirmou  a  Ministra  da  Educação.  Durante  a  visita,  a  Minis‑
tra  teve  oportunidade  para  conhecer  a  Escola  Profissional 
Gustave  Eiffel  da  Venda  Nova,  salientando  o  trabalho  da 
instituição no compromisso assumido com as medidas da 
Iniciativa Novas Oportunidades. Ao mesmo tempo que res‑
ponde às necessidades dos mais  jovens através do Ensino 
Profissional, ainda tem ao dispor da população uma varie‑
dade de outras ofertas formativas, entre as quais se desta‑

cam os Cursos de Educação e Formação de Jovens e os cur‑
sos de Educação e Formação de Adultos.

Após uma breve conversa com os elementos da equipa téc‑
nico‑pedagógica do Centro, a Ministra reuniu com os ele‑
mentos  da  direcção  numa  sessão  em  que  a  Directora  do 
CNO, Rute Mendonça, apresentou os resultados do trabalho 
realizado desde a abertura do Centro em Maio de �006.

Ano e meio após o lançamento da iniciativa Novas Oportuni‑
dades o balanço é bastante positivo. “A resposta dos adultos 
foi extraordinária”, afirmou a Ministra acrescentando, ainda, 
que não receia que haja um decréscimo desta enorme pro‑
cura inicial. “O que é preciso é responder em tempo útil às 
necessidades dos adultos não sendo exigidos esforços des‑
necessários. Julgo que a procura não vai diminuir e as metas 
serão alcançadas.” 

“Robótica Institucionalista” foi o título da tese de doutora‑
mento que levou este filósofo a um trabalho de investiga‑
dor no  Instituto Superior Técnico e aí ajudar os engenhei‑
ros a humanizar os robôs, pois, como referencia o subtítulo 
da  sua  tese,  as  ciências  do  artificial  são  também  ciências 
do humano.

A ideia de desenvolver uma investigação na área da robó‑
tica  teve  um  momento  importante  em  �00�,  aquando  da 
realização  do  campeonato  mundial  de  futebol  robótico  – 
RoboCup �00�, em Lisboa. Aí conheceu Pedro Lima, um Pro‑
fessor de Engenharia Electrotécnica e de Computadores do 

Técnico,  que  veio  a  ser  orientador  da  sua  investigação  de 
doutoramento.
Hoje, aprovada a sua tese com nota máxima na Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, Porfírio Silva  integra 
a equipa de investigação do Instituto de Sistemas de Robó‑
tica (IST). O objectivo é desenvolver uma nova abordagem 
ao controlo de sistemas com múltiplos robôs.
A  ideia  não  é  de  fácil  concretização  mas  na  “era  da  infor‑
mática” já quase tudo é possível, até porque, afirma Porfírio 
Silva, “a inteligência não está só na cabeça, está no corpo, 
na interpretação das sensações, no controlo dos movimen‑
tos”. 

Ministra da Educação 
visita o Centro  
Novas Oportunidades 
Gustave Eiffel

Um filósofo no mundo dos robôs
Porfírio Silva, doutorado em Filosofia, especialista em Inteligência Artificial  
foi director pedagógico da Escola Profissional Gustave Eiffel, é cooperador da Cooptécnica 
e colaborador na nossa revista.
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No  dia  8  de  Novembro  de  �007  um  grupo  de  alunos  do 
curso de Técnico de Gestão garantiu presença no concurso 
“�� horas de Gestão”, que é, hoje, o maior desafio académico 
de Gestão, a nível nacional, organizado pela empresa SFORI 
– Strategy For Improvement. O concurso “24 HORAS DE GES‑
TÃO”  é  um  simulacro/formação  de  criação  de  empresas  e 
gestão empresarial que visa testar tanto a destreza intelec‑
tual  como  a  resistência  física  dos  participantes.  O objec‑
tivo do jogo consiste na gestão de um clube despor‑
tivo numa óptica totalmente empresarial, durante um 
período ininterrupto de 24 horas. Contudo, para além de 
todos os requisitos burocráticos e processos de gestão ine‑
rentes a uma organização, os participantes são ainda con‑
frontados  com  diversas  provas,  desafios  e  obstáculos  que 
irão por à prova tanto as suas capacidades físicas como inte‑
lectuais. (in: sitio da Sfori).
Para além das naturais dificuldades do jogo, estes “bravos 
alunos”  tiveram  que  enfrentar  �6  equipas  universitárias, 
encontrando‑se entre elas, a Universidade Católica, o ISCTE, 
o ISCAL, o ISEG entre tantas outras. Sem receios e cheios de 
confiança no seu curso e nos saberes adquiridos na escola, 
participaram nesta maratona o Bruno Rodrigues, a Sandra 
Cunha, a Ana Catarina, a Joana Monteiro e a Eva Monteiro, 
alunos da turma �79 do �.º ano da EPGE de Queluz em que 
tiveram que enfrentar vários “Golias” académicos. A espe‑
rança de uma boa prestação residia na componente prática 
e no nível de exigência a que todos são sujeitos no decorrer 
do curso de Técnico de Gestão e no apoio de alguns pro‑
fessores que, durante todas as �� horas, e via on‑line, foram 
prestando algum apoio técnico e académico. Foi durante a 
noite  que  as  maiores  dificuldades  surgiram,  primeiro  com 
uma  prova  física  em  que  tiveram  que  ir  a  pé  do  espaço 

ÁGORA, em Santos, onde se encontravam, até ao Hard Rock 
Café, nos Restauradores, em apenas �0 minutos. Pelo meio 
tiveram que ir fazendo um teste de conhecimentos gerais, 
com provas de contabilidade e plano financeiro, todas elas 
ultrapassadas com elevado rigor por parte dos nossos alu‑
nos. Pela manhã, esgotados pelo cansaço de quem em �� 
horas  resolveu �� provas  técnicas de gestão, ainda houve 
tempo para o tão aguardado regresso à escola, para, com 
sorrisos  largos e vitoriosos, serem saudados pelos colegas 
e  pela  comunidade  escolar,  que  ao  longo  dessas  horas  se 
foram envolvendo e participando nesta grande aventura.
Seja  qual  for  a  classificação,  serão  sempre  campeões  por 
terem  tido  a  coragem  e  a  destreza  de  entrar  num  con‑
curso em que, outrora, apenas participavam alunos univer‑
sitários.
Parabéns aos professores e alunos participantes  do 
Curso de Técnico de Gestão.

Mário Pereira
Coordenador do Curso Técnico de Gestão

24 HORAS DE GESTÃO
Concurso de criação de empresas e gestão empresarial em que se procura testar  
a destreza intelectual e a resistência física dos participantes, durante 24 horas.

No dia �8 de Novembro, pelas �7 horas, o Professor Manuel 
Babo, Coordenador do Curso Profissional “Apoio à Infância” 
da Escola Profissional Gustave Eiffel, falou para a RTP� com o 
propósito de prestar informações sobre o referido curso.
A RTP� acompanhou uma aula dos alunos do �.º ano, entre‑
vistou  alguns  dos  presentes  e  registou,  ainda,  alguns  dos 
trabalhos elaborados por esses alunos.
A reportagem irá para o ar no dia 27 de Dezembro, pelas 
19 horas, na RTP2, no programa “Iniciativa”.

A RTP2 esteve na EPGE
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No  dia  6  de  Novembro,  a  Ministra  da  Educação,  Maria 
de Lurdes Rodrigues e o Ministro da Agricultura,  Jaime 
Lopes  da  Silva  fazendo‑se  acompanhar  pelo  Director 
Regional de Educação de Lisboa, Joaquim Leitão, visita‑
ram a Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos, 
em Colares, Sintra. Após uma breve recepção por parte 
dos  elementos  da  direcção  da  escola,  ambos  os  Minis‑
tros  percorreram  as  instalações  deste  estabelecimento 
de ensino tendo‑se depois dirigido a algumas das salas 
de aula onde trocaram impressões com os alunos sobre 
vários  assuntos  relacionados  com  a  sua  escolaridade  e 
com o seu futuro profissional.

O  Centro  Novas  Oportunidades  Gustave  Eiffel  procedeu  à 
entrega de �0 diplomas referentes ao Processo de RVCC, que 
se realizou no Auditório Brazão Farinha da EPGE da Venda 
Nova, no passado dia �0 de Novembro, pelas �7 horas.

A senhora Ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, 
honrou‑nos com a sua presença nesta cerimónia. Os Diplo‑
mas entregues reconhecem e validam os conhecimentos a 
nível do 9.º ano de escolaridade. Parabéns a todos os envol‑
vidos neste processo.

No evento “Qualificação de Nível Secundário: testemu‑
nhos e dinâmicas” que decorreu no dia �0 de Dezembro, 
o  Primeiro  Ministro,  José  Sócrates,  e  o  Ministro  da  Solida‑
riedade Social,  José Vieira da Silva, entregaram os primei‑
ros  diplomas  de  nível  secundário  no  âmbito  das  activida‑
des  dos  Centros  Novas  Oportunidades,  na  FIL,  no  Parque 
das Nações.

Nesta cerimónia foram entregues 65 diplomas aos adultos 
que concluíram o processo de Reconhecimento, Validação 
e Certificação de Competências. 

Dos diplomas entregues, �0 foram para formandos do CNO 
Gustave Eiffel.   

Ministros da Educação e da Agricultura
na Escola Profissional 
Alda Brandão  
de Vasconcelos

Entrega de Diplomas
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O termo robô vem do termo checo Rabota que significa tra‑
balho forçado e que foi usado pela primeira vez aplicado a 
máquinas  no  célebre  romance  “Rossum’s Universal Robots” 
do autor Karel Čapek, em �9��. Neste romance, os robôs têm 
forma humana, são máquinas incansáveis com capacidades 
avançadas mesmo para os padrões actuais, tentam provar 
que são melhores que os humanos e querem conquistar o 
mundo.  A  saga  continuou  em  filmes  como  Flash Gordon, 
Metropolis, Lost in Space, Terminator e Star Wars com os famo‑
sos C�PO e R�D� e, na vida real, com o Robocup.

O Robocup (http://www.robocup.org/) nasceu pela iniciativa 
de cientistas de vários países ligados à pesquisa no campo 
da inteligência artificial. Foi graças a dois desses pioneiros, 
Professor Minoru Asada’s e Professora Manuela Veloso e ao 
seu trabalho com robôs de futebol que o Robocup se tor‑
nou possível. A primeira edição oficial ocorre em �997, em 
Nagoyoa, Japão com �0 participantes e 5000 espectadores. 
Actualmente o Robocup é o maior encontro científico mun‑

dial  tendo  atingido  em  �006,  em  Bremen,  Alemanha,  ��0 
equipas, �5 países e mais de �00000 espectadores. O objec‑
tivo do Robocup é “By 2050, develop a team of fully autono‑
mous humanoid robots that can win against the human world 
champion team in soccer”. Este objectivo que, em �997, pare‑
cia um sonho quase  inatingível é actualmente, decorridos 
7 anos, reconhecido como perfeitamente alcançável. Neste 
primeiro texto sobre Inovação Tecnológica, na revista Eiffel, 
vamos  mostrar  porquê  e  apresentar  alguns  dos  avanças 
mais significativos nesta área.

ROBÔS HUMANÓIDES

Desde Karel que existe o sonho de desenvolver robôs com 
a  forma  humana.  O  que  para  a  maior  parte  dos  adultos  é 
um  acto  instintivo  é,  no  entanto,  um  grande  desafio  nos 
primeiros meses de vida. Este desafio muito difícil para os 
humanos torna‑se ainda maior para as máquinas! Para se ter 
uma ideia da dificuldade que é construir um robô deste tipo 
basta  lembrar que um ser humano utiliza � sentidos dife‑
rentes para se equilibrar, e que, estes encontram equivalen‑
tes em sensores electrónicos: o utrículo situado no ouvido 
interno  que  nos  dá  a  noção  do  corpo  no  espaço  (inclinó‑
metro), os diversos canais semicirculares no ouvido interno 
que nos dão a noção de rotação no espaço (giroscópio) e as 
sensações dadas pelas forças nos diversos músculos, pele, 
etc. (sensores de força). No entanto, o desenvolvimento de 
robôs com uma forma de locomoção e aparência humana é 
considerado como sendo um passo muito importante para a 
integração dos robôs na nossa sociedade. Os investimentos 
nesta área da robótica móvel têm sido enormes. Por exem‑
plo a Honda dedica, há �7 anos, uma enorme equipa e esfor‑
ços para desenvolver um robô humanóide conhecido por 

Inovação tecnológica
O Início de uma Nova Era

No futuro teremos máquinas com inteligência  
suficiente para condicionar o modo como  
nos comportamos e eventualmente nos dominar?

Eduardo Pinto
Prof. da EPGE
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ASIMO – Advanced Step in Innovative Mobility (http://world.
honda.com/ASIMO/).  Actualmente,  considerado  como  o 
robô  humanóide  mais  avançado,  ele  é  capaz  de  correr  a 
mais  de  seis  quilómetros  por  hora,  saltar  alguns  centíme‑
tros, subir e descer escadas e rampas. Mas, mais impressio‑
nante que a sua locomoção suave e perfeitamente humana, 
é a sua inteligência artificial que lhe permite falar e enten‑
der japonês utilizando mais de �0000 palavras, reconhecer 
sons diversos e reagir a eles, identificar pessoas e gestos em 
diversos ambientes, dar a mão a uma pessoa e mover‑se em 
sincronia com ela. Actualmente, ele pode ser alugado por 
cerca de �50 mil dólares por ano. Outros grandes industriais 
japoneses  não  quiseram  ficar  atrás  e,  hoje,  existem  vários 
fabricantes a seguir o mesmo caminho.

As  ilustrações  acima  mencionadas  são  apenas  alguns  dos 
exemplos de robôs humanóides mas podemos ainda recor‑
dar a cena do filme ALIEN em que a actriz Sigourney Wea‑
ver “veste” uma máquina para derrotar o Alien!

Talvez  baseado  neste  filme,  várias  empresas,  com  desta‑
que para a Toyota, desenvolveram exoesqueletos mecâni‑

cos  que  permitem,  a  uma  pessoa  fraca,  manipular  objec‑
tos pesados!

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Vencido  o  desafio  da  locomoção  bípede  no  Robô  é 
agora  necessário  defrontar  a  equipa  humana  campeã  do 
mundo  em  futebol  e  alcançar  um  nível  de  inteligência 
semelhante.

Os progressos na inteligência artificial têm sido notórios nos 
últimos anos. Um dos campos da robótica menos conheci‑
dos da Inteligência Artificial é o de veículos comerciais com‑
pletamente  autónomos.  Existem  várias  competições,  mas 
talvez a mais importante seja a DARPA Grand Challenge, com 
recursos enormes e ligada, directamente, ao Departamento 
de Defesa Norte‑Americano. Nesta competição que come‑
çou por ser realizada no deserto, vários veículos competem 
entre si equipados apenas com sensores e GPS, tendo que 
percorrer, autonomamente, um caminho entre dois pontos 
que pode atingir centenas de quilómetros.

Robô de Karel Čapek, Honda Asimo V�000, Toyota Partner Robot, QRIO da Sony, Promet HRP� da Kawada Ind.

Nas fotos vemos o robô Stanley que ganhou a prova em �005 e o carro MIT �007.
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Pela primeira vez, em �005, cinco equipas conseguiram per‑
correram  um  caminho  de  ���,�  quilómetros  pelo  deserto 
Mojave, nos EUA. Em �007, realiza‑se na cidade californiana 
de Victorville uma prova com um percurso citadino de 96,5 
quilómetros em que o desafio é enorme pois os carros além 
de  encontrar  o  caminho  correcto  e  superar  todos  os  obs‑
táculos próprios de um ambiente citadino desde sinais de 
trânsito,  semáforos,  peões  nas  passadeiras,  outros  carros, 
etc. O prémio a atribuir são dois milhões de dólares.

Será que alguma vez o sonho de Karel se tornará realidade? 
Teremos no futuro máquinas com inteligência suficiente para 
condicionar  o  modo  como  nos  comportamos  e,  eventual‑
mente, nos dominar? A resposta é sim e ainda no presente.

No  passado  mês  de  Setembro,  o  jornal  New York Times 
publicou um artigo intitulado: “An Oracle for Our Time, Part 
Man, Part Machine”  (http://www.nytimes.com/�007/09/��/
weekinreview/��john.html)  que  é,  no  mínimo,  assusta‑
dor.  Cada vez que alguém faz uma pesquisa na Inter‑
net utilizando o motor de busca GOOGLE ou AMAZON 
está a ensinar qualquer coisa de si aos computadores 
que regem esses sítios. Estes computadores com base 
numa série de critérios assentes em Inteligência Arti‑
ficial decidem sem intervenção humana, como aplicar 
e fornecer resultados, condicionando o modo como 
aprendemos, compramos e trabalhamos.  Mas  existem 
muitos  outros  exemplos  (  www.mturk.com,  www.wikipe‑
dia.org,...)  em  que  o  cérebro  humano  está  a  ser  “empres‑
tado”  para  a  criação  ou  manipulação  de  algoritmos  cada 
vez mais inteligentes.

Uma criança mais fraca não voltará a ser ignorada no recreio 
da  escola.  Uma  nova  tecnologia  baseada  em  inteligência 
artificial e em robótica adopta automaticamente o recreio, 
em tempo real, às capacidades individuais de cada criança. 
http://edition.cnn.com/�007/TECH/09/�6/fsummit.augcog/
index.html.

Esta  técnica  moderna  e  sofisticada  é  baseada  na  tecnolo‑
gia AUGCOG – Aumented Cognition utilizada para reduzir a 
sobrecarga emotiva de um soldado no campo de batalha. As 
crianças aderem imediatamente e com grande entusiasmo 
aos jogos propostos e quando isso não acontece o compu‑
tador com base em decisões tomadas por sistemas de redes 
neuronais  toma medidas para estimular a participação da 
criança. Os cientistas da Universidade do Sul da Dinamarca 
indicam uma taxa de sucesso na caracterização do pensa‑
mento da criança de 97%. A capacidade de adaptação nes‑
tes recreios é de tal modo elevada que, mesmo os adultos 
acabam por participar nos jogos das crianças adaptando o 
computador,  automaticamente,  o  grau  de  dificuldade  aos 
novos intervenientes.

Mas  os  ensaios  com  crianças  não  terminam  aqui.  A  Sony 
conduziu, recentemente, uma experiência com crianças de 
uma  creche  e  o  seu  robô  QRIO…  http://www.engadget.
com/�007/��/07/qrio‑befriended‑by‑toddlers‑in‑study/.  Os 
resultados ao fim de algumas semanas de convivência são 
incríveis, com as crianças a conviverem com o  robô como 
se de uma criança igual a elas se tratasse.

A Escola Profissional Gustave Eiffel tem sido a única escola 
portuguesa, do ensino secundário, a participar, desde �00�, 
no  campeonato  mundial  de  robótica  –  Robocup,  e  assistir 
em  directo  a  esta  fantástica  evolução  tecnológica.  A  evo‑
lução  tem sido enorme, desde os  robôs humanóides, que 
apenas eram capazes de chutar a bola parados e andar em 
torno de um poste, em Pádua, até �007, em Atlanta, onde foi 
possível observar vários robôs guarda‑redes a atirarem‑se, 
em  voo,  para  defender  a  bola  e  os  avançados  a  correrem 
para ela.

Perante esta (r)evolução, será que os humanos comparece‑
rão, realmente, ao jogo em �050? 
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As perturbações alimentares e os comportamentos que lhe 
estão associados crescem, exponencialmente, na nossa socie‑
dade. O medo de engordar começa a surgir em idade cada 
vez mais precoce o que é perigoso já que o corpo ainda está 
em desenvolvimento. Por isso, é pertinente abordar a temá‑
tica da alimentação e as controvérsias em torno desta.
Todos  comemos,  não  só  porque  necessitamos  de  o  fazer, 
como também porque nos dá prazer. No entanto, como em 
qualquer comportamento humano, o modo de nos alimen‑
tarmos  varia  muito  de  pessoa  para  pessoa.  Umas  comem 
mais, outras menos; umas têm mais tendência para engor‑
dar do que outras.
O  comportamento  alimentar  é  influenciado  por  factores 
biológicos e sociais. Actualmente, abusa‑se dos fritos e dos 
doces,  impõe‑se,  portanto,  uma  mudança  urgente  de  ati‑
tude, relativamente à alimentação quer, na escola, quer em 
casa. A qualidade da alimentação deve requerer mais aten‑
ção por parte das escolas, pois além de ser desde crianças 
que se incutem os hábitos alimentares, os bons resultados 
escolares  também dependem de uma refeição saudável e 
equilibrada.
“A  obesidade  tem‑se  revelado  um  grande  desafio  para 
alguns  investigadores,  que  dizem  ser  esta  produzida  por 
uma  sensibilidade  exagerada  dos  indícios  externos  de 
comida, com base nas convenções sociais e por uma paralela 
insensibilidade a  indícios  internos de  fome.”�   Contudo, ao 
mesmo tempo que o número de obesos aumenta em todo o 
mundo, sobretudo nos países desenvolvidos, assim vão sur‑
gindo, igualmente, outras doenças relacionadas com pertur‑
bações psicológicas, como é o caso da anorexia e da buli‑
mia. Estas são duas doenças crónicas de carácter biológico, 
genético e psicológico e como tal devem ser tratadas.
Já  lá  vai  o  tempo  em  que  ouvíamos  dizer  “gordura  é  for‑
mosura”. Agora, a palavra de ordem é, “magreza é beleza”. 
Desde os anos sessenta que o ideal de magreza se tornou 
sinónimo de beleza, de sedução feminina deixando a gor‑
dura de ser considerada formosura. As mulheres, principal‑
mente, passaram a dar, deste modo, uma maior importân‑
cia ao seu corpo, àquilo que vestem sendo “cada vez mais 
preciso caber dentro de cada vez menos”.  �

Em tempos, a gordura estava associada ao poder e à riqueza, 
sendo  as  mulheres  mais  gordas  as  musas  inspiradoras  de 
muitos  artistas  renascentistas  que  davam  muito  relevo  às 
suas formas voluptuosas. Mas a partir de meados do século 
XIX verificou‑se uma mudança do padrão estético de beleza, 
formosura. Ser magra, cada vez mais magra tornou‑se não 

num padrão estético de beleza, mas num problema social 
que  cada  vez  “afecta  mais  raparigas  e  mulheres  entre  os 
�� e os �0 anos, embora homens e mulheres de qualquer 
idade possam ser afectados por estas perturbações alimen‑
tares” �. Este novo mito, cultivado pelos modelos que desfi‑
lam nas passerelles, e que aparecem nas capas das revistas 
e na televisão, tem produzido um impacte devastador em 
milhares de adolescentes, que  interiorizam a  ideia de que 
“ser magra é ter sucesso”, ou “ser magra é ser bonita”.
Como  diz  o  ditado  popular:  “Ninguém  está  contente  com 
o  que  tem!”,  neste  caso  com  o  corpo  que  tem.  Contudo, 
quando o descontentamento se torna numa preocupação 
levada  ao  extremo  pode  causar  graves  desequilíbrios  ao 
nível da saúde e da personalidade dos adolescentes e jovens 
adultos sendo pouca toda a precaução.
Emagrecer tornou‑se um problema social contemporâneo 
– a “epidemia do século XXI”, como muitos investigadores 
já denominam estas perturbações alimentares – e  “a  ima‑
gem  projectada  pelos  meios  de  comunicação  tem  vindo 
a generalizar esta preocupação, alargando‑se também aos 
homens, com um estereótipo de um corpo musculado (vigo‑
rexia) para estes e de uma magreza extrema para as mulhe‑
res (anorexia/bulimia)” �. Os distúrbios alimentares são uma 
doença  de  foro  psiquiátrico,  cujas  causas  orgânicas  ainda 
são desconhecidas. No entanto, isso não invalida a sua clas‑
sificação como doença.
Actualmente, os meios de comunicação cada vez têm mais 
poder  e  influência  nas  decisões  das  pessoas,  por  isso,  é 
necessário começar a rectificar certas mensagens publicitá‑
rias, tal como certos programas de entretenimento que são 
veiculados por estes. É urgente a intervenção do governo e 
de cada um de nós nas áreas públicas de saúde e na relação 
que existe entre estas e a política de informação. É necessário 
criar medidas e legislação que alertem para este problema 
social e que o procurem combater, pois como problema que 
se tem vindo a afirmar, principalmente nas últimas décadas, 
pode acarretar muitos encargos ao país. 

Marlene Henriques

1   Feldman, Roberts,  “Compreender a psicologia”, 5.ª edição, Mcgraw Hill,  cit. Pág. 
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2   Peres, Emílio, “Emagrecer”, Ed. Caminho, Lisboa, 1996, cit. Pág. 16
3   Feldman, Roberts,  “Compreender a psicologia”, 5.ª edição, Mcgraw Hill,  cit. Pág. 

336
4   Cunha, Maria João, A imagem corporal dos adolescentes – comportamentos da 

anorexia nervosa, 1997, Lisboa, UTL, ISCSP

Anorexia e Bulimia Nervosa
Um problema social do século XXI
Os meios de comunicação social têm cada vez mais poder e influência nas decisões das 
pessoas, por isso, é necessário e urgente rectificar as mensagens publicitárias.
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Em poucos meses no ano de 1925 foram postas a cir‑
cular em Portugal continental mais de cem mil notas 
falsas de 500 escudos. Essas notas falsas tinham uma 
particularidade notável: eram estritamente iguais às 
notas verdadeiras correspondentes. Eram do mesmo 
tipo de papel, tinham sido impressas com as mesmas 
tintas e pelos mesmos processos que as notas oficiais. 
Aliás, tinham sido impressas pela mesma rotativa, com 
as mesmas chapas e na mesma casa impressora que pro‑
duzira as notas legais.

Na verdade, um grupo de falsários convencera a firma Water‑
low & Sons, de Londres, que tinha experiência de impressão 
de notas portuguesas, de que tinha mandato do governador 
do Banco de Portugal e do governo do país para imprimir 
mais notas de 500$00 com a efígie de Vasco da Gama, na 
variante designada por “chapa �”, usando precisamente as 
mesmas chapas, a mesma numeração das notas e as mes‑
mas  chancelas  do  governador  e  dos  directores  do  banco 
que  detinha  o  exclusivo  da  emissão  de  papel‑moeda  no 
país. O falso engenheiro e falso capitalista Alves Reis, líder 
da operação, falsificara os documentos necessários a induzir 
a Waterlow & Sons nesse erro, que viria a pagar caro – mas, 
se  os  contratos  que  foram  exibidos  e  as  pretensas  cartas 
do governador a autorizar novo uso das matrizes das notas 
eram falsas, as notas produzidas e distribuídas como resul‑
tado  dessa  operação  eram  em  tudo  materialmente  iguais 
às suas gémeas legais.

Os próprios peritos do Banco de Portugal tiveram ocasião 
de atestar repetidas vezes que as notas eram perfeitamente 
conformes.  A  transformação  das  notas  “clandestinas”  em 
dinheiro normal realizou‑se por vários métodos, nomeada‑
mente: compra de divisas no mercado negro, depósitos ban‑
cários prontamente levantados ou transferidos para outras 

contas poucos dias depois, compras de jóias, aquisição de 
autorizações alfandegárias para importação de bens pagos 
em divisas estrangeiras. A pressa com que tudo isso foi feito, 
em vários pontos do país, provocou uma avalanche de notas 
novas daquele tipo, o que em vários casos levantou suspei‑
tas  –  que  foram  prontamente  afastadas  pelos  serviços  do 
Banco  de  Portugal  em  várias  localidades,  que  atestavam 
sempre a perfeita legalidade das notas.

A certa altura, face à agitação da opinião pública em torno 
da questão, começando a  tornar‑se significativos os casos 
de recusa do público no recebimento dessas notas, o Banco 
de Portugal tomou pública posição oficial: a 6 de Maio desse 
ano,  desmente  em  comunicado  a  circulação  de  notas  fal‑
sas de quinhentos escudos, no qual sublinha que todas as 
que tinha recebido para exame e que tinham sido analisa‑
das pelos seus peritos eram notas verdadeiras do Banco de 
Portugal, fabricadas na Waterlow & Sons.

Só  no  final  do  ano,  quando  as  autoridades  monetárias  já 
estavam  certas  de  que  algo  estava  errado  e  procederam 
à  verificação  sistemática  de  milhares  dessas  notas,  é  que 
encontraram, entre seis mil notas conferidas, quatro dupli‑
cadas, isto é, que tinham a mesma matrícula. Algo tinha de 
estar errado – mas nem isso tornou menos impossível distin‑
guir as falsas das verdadeiras. Por isso, foi decidido retirar de 
circulação as notas desse modelo, mas – a atestar mais uma 
vez a completa identidade material entre os dois conjuntos 
de notas – o Banco de Portugal mandou recolher (trocan‑
do‑as por outras notas nos seus balcões) todas as notas de 
500$00  Vasco  da  Gama  chapa  �,  por  se  confessar  incapaz 
de distinguir as notas das diferentes emissões.

Havia, pois, notas falsas e notas legais – mas eram, do ponto 
de visto físico, rigorosamente iguais. Aliás, eram demasiado 

O caso Alves Reis

É mais fácil falsificar notas ou falsificar instituições?

Porfírio Silva
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iguais. A casa impressora não achara estranha a encomenda 
de notas com a mesma numeração, porque fora “informada” 
de que este novo  lote seria para circular na província afri‑
cana  de  Angola,  após  posterior  acrescento  dessa  menção 
às notas em tudo o mais idênticas às da metrópole. Mesmo 
assim, certas notas eram legais e outras eram falsas.

O cérebro da operação, que deu o seu nome ao escândalo, 
Alves  dos  Reis,  elaborara  o  conceito  desta  fraude  gigan‑
tesca ao ler um discurso do deputado Cunha Leal na Câmara 
dos Deputados. Nesse discurso, Cunhal Leal denunciava as 
“emissões surdas” de notas. As emissões surdas eram emis‑
sões  de  moeda  decididas  pelo  governo  à  revelia  das  leis 
e  do  poder  legislativo,  isto  é,  sem  estarem  devidamente 
suportadas pelos diplomas legais devidamente aprovados 
para o parlamento com esse fim – ou mesmo decididas pelo 
Banco de Portugal sem o conhecimento atempado do pró‑
prio governo. Essa situação anómala tinha começado a ser 
gerada devido ao facto de não se respeitarem as leis rela‑
tivas à cobertura da circulação fiduciária pelas reservas ofi‑
ciais de ouro e prata. Ora, pensara Alves dos Reis, se o Banco 
de Portugal podia fazer “emissões clandestinas” de moeda, 
porque  não  haveria  eles  também  de  fazer  outro  tipo  de 
emissões clandestinas? Num certo sentido, as emissões do 
Banco  de  Portugal  que  não  tinham  cobertura  legal  apro‑
priada também eram fraudulentas, embora esse abuso esti‑
vesse  mais  entranhado  na  própria  estrutura  institucional 
que o deveria prevenir.

Note‑se  que  o  grupo  de  Alves  dos  Reis,  com  o  dinheiro 
conseguido  com  esta  “emissão  surda”  especial,  criou  um 
banco  comercial  (Banco  Angola  e  Metrópole)  e  começou 
imediatamente a tentar controlar o Banco de Portugal, que 
era uma sociedade de capitais privados (embora obrigado 
a  normas  legais  específicas  e  com  um  governador  nome‑
ado pelo governo), cujas acções (pouco rentáveis comercial‑
mente) estavam em geral nas mãos de famílias e empresas 
ligadas ao poder. Alves dos Reis pretendia obter no Banco 
de Portugal força suficiente para tornar “legais” as suas emis‑
sões “clandestinas” de notas.

É que, de facto, o que distinguia aquelas notas falsas 
das notas oficiais não estava nas próprias notas, na 
sua composição físico‑química, em qualquer das suas 
qualidades materiais. A “única” diferença entre aque‑
las notas falsas e as notas legais era a sua inserção em 
certos aspectos da organização social do país, nas leis 
do país e na distribuição de competências que dessas 
leis decorria quanto a certas funções. A única diferença 
entre aquelas notas falsas e as notas da emissão regular 
era uma diferença institucional. O que Alves dos Reis se 
preparava para fazer não era falsificar notas, mas falsi‑
ficar instituições. 

(A informação básica sobre a série de acontecimentos que se narram acima foi recolhida em Francisco TEIXEIRA DA MOTA, 
Alves Reis – Uma História Portuguesa (� volumes), Lisboa, Contexto Editora e Público, �996)

A Cooptécnica Gustave Eiffel
deseja a todos 

um

Feliz Natal 
e um 

Bom Ano Novo
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A sexualidade é uma necessidade social básica do Homem 
e, em todos os seus aspectos, é inalienável ao ser humano, 
como  o  direito  à  vida,  liberdade,  justiça,  educação,  traba‑
lho e saúde. O sexo é uma energia forte e mobilizadora que 
impulsiona o ser humano no sentido das suas preferências 
e  escolhas  concretizando‑se  na  comunicação.  A  visão  da 
sexualidade  no  tempo  ajuda‑nos  a  entendê‑la  não  como 
uma proposta individual, mas sim vinculada a uma relação 
de poder de ordem política, económica, cultural, social, reli‑
giosa, moral e ética, evoluindo de forma dinâmica, em cada 
época, nas diferentes civilizações. A sexualidade abrange o 
indivíduo no seu todo, na maneira de agir, pensar e funcio‑
nar fisiologicamente como Homem.

No final do século XX início do século XXI, observa‑se que 
as  situações  sociais,  económicas  e  culturais  continuam  a 
influenciar o ponto de vista humano e, consequentemente, 
reflectem‑se  na  sexualidade  e  na  sua  evolução  propria‑
mente  dita.  A  educação  sexual  é  entendida  como  a  aqui‑
sição  de  um  conjunto  de  normas  de  comportamento  e 
expressão  vinculadas  aos  processos  somáticos,  psicológi‑
cos e sociais do sexo.

O processo educativo deve estar vinculado à formação inte‑
gral  do  indivíduo,  desenvolvendo  elementos  de  esclareci‑
mento  e  reflexão  que  favoreçam  atitudes  positivas  para  a 
sexualidade,  para  as  relações  interpessoais  e  para  a  com‑
preensão do exercício da sexualidade de forma consciente, 
responsável e livre em busca da felicidade.

A família é a estrutura mais consistente, como referência de 
modelos e padrões de conduta na formação do indivíduo, 
fornecendo  as  bases  da  personalidade.  No  seio  familiar,  o 
estímulo  ao  diálogo,  à  compreensão  e  à  confiança  mútua 
são  fundamentais  para  aproximar  pais  e  filhos,  deven‑
do‑se  evitar  os  discursos,  puramente,  moralistas,  pois  o 
mais  importante é o diálogo sobre sentimentos e valores. 
Deste modo, todas as oportunidades de relação com o ado‑
lescente  devem  ser  aproveitadas  para  se  abordar  os  dife‑
rentes aspectos da sexualidade, como parte integrante do 
processo de desenvolvimento. Os resultados da educação 

global e, particularmente, os da sexualidade serão apenas 
avaliados nas gerações futuras.

A educação sexual propõe‑se ser um processo de amplia‑
ção  da  herança  cultural,  que  abrange  o  comportamento 
humano, a compreensão das necessidades básicas no que 
respeita  a  pertencer,  amar  e  ser  amado,  respeitando‑se  o 
direito  do  outro.  Os  jovens  precisam  de  reconhecer  que 
as  sensações sexuais  são normais e que a necessidade de 
amar e ser amado é apreendida na infância. O companhei‑
rismo e a aceitação pelos companheiros edificam o ego do 
ser  humano  que,  por  natureza,  não  existe  apenas  para  si 
mesmo. 

Manuela Sousa
Médica do OLÁ JOVEM

Biografia: Zan, Renato P.; Educação Sexual

OLÁ JOVEM
Centro de Atendimento a Adolescentes do Concelho  
da Amadora
Av. Brito Pais, n.º � r/c Dto.
Reboleira – Amadora (junto à Escola Secundária da Amadora)
Tel. ��� 958 78�

Amar com o corpo
Numa sociedade em constante mutação, a experiência do sexo  
é cada vez mais desligada do afecto.  
Os sentimentos já não são primordiais e as acções adquirem mais valor  
no seio de uma relação.
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Há Vida em Markl – Nuno Markl (havidaemmarkl.blogs.sapo.pt)

No seu blog, Nuno Markl, dá‑nos a conhecer o seu mundo. 
Desde  o  mais  simples  acontecimento  da  sua  vida  privada 
ao  mais  mediático  da  sua  vida  pública,  tudo  é  retratado 
neste espaço.

Com  uma  escrita  extremamente  correcta  e  incisiva,  todos 
os temas são abordados, do ponto de vista do autor, com 
grande  discernimento  mas  também,  com  uma  forte  com‑
ponente humorística. A leitura deixa‑nos bem dispostos e, 

com certeza, vamos dar umas boas gargalhadas, permitin‑
do‑nos, simultaneamente, obter informações válidas sobre 
variadíssimos assuntos. Aqui podemos ficar a conhecer os 
seus trabalhos, os seus projectos, os seus interesses as suas 
opiniões e os conteúdos criados propositadamente para o 
blog, como os webisódios.

Quem já é fã do Nuno não pode deixar de visitar este esta‑
miné  e  quem  não  é,  mesmo  que  não  passe  a  ser,  ficará  a 
conhecer  melhor  um  dos  grandes  autores  de  comédia  da 
actualidade. Lembro que Nuno Markl é um dos sócios fun‑
dadores das Produções Fictícias e o criador do lendário “O 
Homem que Mordeu o Cão”. Onde andavam os Gatos nesta 
altura?!

Lifecooler – O Guia da Boa Vida (www.lifecooler.pt)

Deixando  os  blogs  para  trás  e,  continuando  a  falar  dos 
variadíssimos conteúdos de  interesse que povoam o “ciber 
mundo”, que é a Internet, sugerimos a visita ao lifecooler.pt.

O lifecooler.pt é um portal de lazer, o “guia da boa vida”, sem‑
pre com sugestões muito interessantes de como aproveitar 
ao  máximo  os  nossos  tempos  livres.  Desde  as  comidas  às 
dormidas, passando pelas actividades possíveis de desen‑
volver em determinado local do nosso Portugal, poderemos 
encontrar informações muito úteis neste portal.

Para quem gosta de ir para fora cá dentro e tem oportuni‑
dade de aproveitar as coisas boas da vida ou, simplesmente, 
para quem quer conhecer um pouco mais e sonhar ainda 
mais, este é um sítio de visita obrigatória. Não é por acaso 
que foi o vencedor do “Prémio Turismo �006”.

e‑cultura (www.e‑cultura.pt)

Para  quem  se  interessa  pela  área  da  cultura  poderá  fazer 
uma  visita  ao  e‑cultura.  O  Portal  da  Cultura  é  coordenado 
pelo Centro Nacional de Cultura e permite‑nos uma nave‑
gação pelo que de mais relevante se passa na área, a nível 
nacional.

Este  portal  organiza‑se  pelas  seguintes  secções:  agenda 
cultural,  destaques,  promotores,  roteiros  culturais,  servi‑
ços  culturais,  banco  de  imagens,  jogos,  fórum  e  publica‑
ções. Está, também, disponível uma área de notícias, onde 

podemos, facilmente, visualizar os mais recentes aconteci‑
mentos culturais.

Para  comemorar  o  terceiro  aniversário  do  portal,  está  em 
fase de lançamento o e‑património, onde será apresentado 
todo o património de interesse cultural, em Portugal.

Por  tudo  isto  pensamos  que  uma  visita  a  este  portal  será 
bastante interessante, permitindo‑nos tomar conhecimento 
de temas e acontecimentos que, facilmente, nos poderiam 
passar despercebidos. 

Nuno Maroco
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Travessuras da Menina Má
Mario Vargas Llosa

Percorrendo  vários  países,  continentes,  contextos  polí‑
tico‑sociais  e  acontecimentos  históricos,  Travessuras da 
Menina Má, conta‑nos uma história de amor. Mario Vargas 
Llosa escreve sobre as aventuras e desventuras, encontros 
e desencontros de um “exilado” por opção e de uma “apá‑
trida” por necessidade.

Ao longo de mais de quatro décadas, somos levados num 
sinuoso percurso de estranhas coincidências, relações e sen‑
timentos.  O  caminho  do  amor  ao  ódio  pode  ser  curto  ou 
longo mas, é sempre terrivelmente acidentado.

A “menina má” é suficientemente  travessa para  fazer com 
que Ricardo experimente todo um mundo de sentimentos, 
muitas vezes contraditórios, com uma enorme intensidade 
e, nem sempre, da forma mais agradável.

Viagens no Scriptorium
Paul Auster

De  um  autor  norte‑americano,  que  se  encantou  por  Por‑
tugal  e,  que  tem  vindo  a  encantar  os  leitores  portugue‑
ses  com  a  sua  escrita,  Viagens no Scriptorium  traz‑nos  de 
novo a escrita algo metafísica e, por vezes, filosófica de Paul 
Auster.

Não  sendo  uma  escrita  só  para  apreciadores  do  género, 
convém  manter  um  espírito  aberto  em  relação  aos  tex‑
tos. Penso que no final ninguém dará por mal empregue o 
tempo dispensado à leitura. Tal como a personagem prin‑
cipal do  livro, o  leitor, pode obter da  leitura de algo com‑
pletamente  estranho  e  desconhecido,  que  parece  fora  de 
contexto, uma outra visão sobre a vida ou apenas exercitar 
a mente, na tentativa de compreensão dos acontecimentos. 
Este  livro puxa‑nos pela  imaginação e  faz‑nos um convite 
a criar uma interpretação própria da história, adaptando‑a 
às nossas vivências.

Um livro para nos fazer pensar e registar as pequenas coi‑
sas da vida. Nunca sabemos se amanhã nos vamos lembrar 
do dia de hoje!

Nuno Maroco


