


A presente edição 32 da re-
vista TER corresponde a mais de 
10 anos ininterruptos de edições, 
todas elas de uma enorme atua-
lidade de temas de Educação /
Formação e da vida em socieda-
de, temas preocupantes, que nos 
levam a reflexões de correção e 
orientação de procedimento e 
atitudes.

A pessoa nasce apenas com 
o poder de construir as estruturas 
para o conhecimento e o co-
nhecimento não é neutro, pois 
está impregnado de história e 
sociedade, portanto de mudança 
cultural.

É nesta cultura empresarial 
com espírito de missão, que o Gru-
po Amar Terra Verde assenta, im-
buído de uma gestão estratégica 
de espírito de equipa e trabalho 
de grupo, respeitando os projetos 
de vida e profissionais que cum-
pram os que se enquadrem no 
interesse coletivo.

Uma boa política de gestão 
dos recursos humanos é funda-
mental para o sucesso da orga-
nização no seu todo, individual e 
coletivo. E é neste contexto que 
todos nós ambicionamos o mes-
mo objetivo - A Excelência da For-
mação e Qualidade dos serviços 
prestados.

A nossa construção do pen-
samento capaz de unir e solida-
rizar conhecimentos, é capaz de 
se desdobrar em uma ética de 
missão e de solidariedade entre 
Cidadãos. 

Um pensamento capaz de não 
se fechar no local e no particular, 
mas de conceber os conjuntos, 
estará apto a favorecer o sentido 
de responsabilidade e de cidada-

nia.
Através de um projeto educa-

tivo consistente e eficaz, a EPA-
TV conquistou o seu espaço na 
região, formando cerca de 3.600 
técnicos, muitos deles hoje colo-
cados em cargos destacáveis em 
empresas das mais diversas áreas 
de formação – cozinha/pastela-
ria, restaurante/bar, pasteleiro/
padeiro, animação sociocultu-
ral, produção metalomecânica, 
soldadura/serralharia civil, ele-
trotecnia, eletromecânica equi-
pamentos industriais, eletricista 
de Instalações, eletromecânica 
de eletrodomésticos, operador 
de eletrónica/telecomunicações 
marketing, auxiliar de saúde, cons-
trução civil, azulejador/ladrilhador, 
canalizador, operador máquinas 
e ferramentas CNC, secretariado, 
multimédia, ótica ocular, foto-
grafia, mecatrónica automóvel, 
design gráfico, 3D, desenho de 
mobiliário, carpintaria, operador 
de informática gestão e progra-
mação de computadores, contro-
lo de qualidade alimentar, servi-
ços jurídicos, gestão do ambiente, 
energias renováveis, gás, análise 
laboratorial, termalismo, manuten-
ção Industrial e turismo., audiovi-
suais, comunicação/ marketing, 
preparação e transformação 
produtos cárneos, operador de 
Cad, apoio psicossocial, banca 
e seguros, receção e atendimen-
to, estética, cabeleireiro, gestão 
animação turística, higiene e 
segurança no trabalho, bombeiro, 
mecânico de automóveis ligeiros. 
Este é um projeto com competên-
cias e qualificações, é uma Escola 
que cria emprego e afetos.

Gerimos Formação/Educação 

para Gerar Desenvolvimento.
No dia 27 de Setembro cele-

bramos os 25 anos e para esta 
data significativa, elaboramos 
uma agenda de eventos come-
morativos que se realizarão ao 
longo de um ano, a começar à 
data de hoje, em que a EPATV 
pretende mobilizar toda a comu-
nidade educativa em múltiplas 
iniciativas. Gostaríamos de contar 
com a participação de todos nes-
tas atividades da grande família 
que é a EPATV, neste território do 
Vale do Homem.

Este não é mais um projeto 
local é de um território com raízes 
no Vale do Homem, mas é hoje in-
contornável um projeto de dimen-
são e de nível internacional com 
fortes referências regionais.

O tema desta edição nº 32 da 
TER é “um futuro (des)fragmenta-
do” com vários ilustres convidados 
a escrever sobre o tema, fruto 
das suas reflexões e investigações 
e outras da luta do dia a dia, a 
construir e desconstruir na vida 
Profissional e politica, as preocu-
pações e medos, na procura de 
soluções, em descobrir o ele-
mento congregador que cole as 
partes soltas.

Será isso que queremos?
Ou perante a realidade e no 

respeito pela individualidade, não 
será melhor trabalharmos a sério 
na desfragmentação em vez do 
faz de conta? Em tudo? Só em 
partes?...

Eu encaro a diferença como 
um elemento fundamental da 
qualidade!•

João Luís Nogueira
Diretor Geral do
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Pela primeira vez na execu-
ção do programa Erasmus+ foi 
lançada na candidatura de 
Outubro de 2017 uma atividade 
destinada a financiar especifica-
mente a mobilidade internacio-
nal de longa duração (de 3 a 12 
meses) denominada ErasmusPRO 
e destinada a jovens inseridos em 
cursos de formação profissional 
(FP). Contudo esta atividade não 
é algo recente, mas está alicer-
çada em alguma história.

Na verdade, a mobilidade 
transfronteiriça tem sido vista há 

várias décadas, como um méto-
do eficaz para promover a inte-
gração europeia dos cidadãos 
e aumentar a empregabilidade 
dos jovens.

A mobilidade organizada 
para efeitos de aprendizagem 
na FP (definida como estadias 
temporalmente limitadas e orga-
nizadas para fins pedagógicos) 
tem sido um tema importante na 
agenda europeia. Tal importân-
cia foi expressa em termos de 
iniciativas políticas para melhorar 
as condições de enquadramen-

Miguel Baião dos Santos
Comissão Europeia
Directorate General for Employment, Social 
Affairs and Inclusion; Unit E3 – VET, 
Apprenticeships and Adult Learning

Estará a humanidade involuntária e inconscientemen-
te a construir-se ou a autodestruir-se? 

A globalização liga países e pessoas de todo o mun-
do, seja através de transações financeiras e comerciais, 
seja com transações culturais. O mundo conhece-se e vai 
se conhecendo mais facilmente, porque as distâncias es-
tão encurtadas. É necessária a troca de mercadorias, de 
ideias, de conhecimentos científicos e de serviços, para 
o desenvolvimento social e para gerar riqueza. Mas será 
esse o foco da sociedade? Gerar riqueza, deter poder? 
O mundo muda todos os dias, por conseguinte, a forma 
de pensar e de viver da sociedade não é a mesma de 
há 50 anos e, com certeza, não será a mesma daqui a 20 
anos. Porém, evolução não é sinónimo de mudança posi-
tiva. Aquilo que a sociedade está a criar hoje, poderá ser 
o que a fragmenta nos próximos anos?

A sede de poder e riqueza, já mudou o pensamento 
adulto e está a mudar os moldes do ensino. Formatam-se 
os jovens para o mercado de trabalho e para uma carrei-
ra económica, desformando o lado humano e o caráter 
do indivíduo. Esta corrida é uma guerra camuflada que 
afunda os extremos da desigualdade social e económi-
ca.

A tecnologia, que avança a um ritmo inacreditável, 
aproxima uns, mas afasta outros – cria resultados no mun-
do da indústria e da saúde, por exemplo, mas vai geran-
do individualidades e egocentrismos. O conceito de famí-
lia, por exemplo, já se altera neste sentido. A sociedade 
poderá estar a esquecer-se da realidade, ao viver num 
ecrã, numa semi-realidade virtual. As máquinas que o ser 
humano cria, são as mesmas que dirão à Humanidade 
como viver. Será o nosso pensamento alterado e a nossa 
autonomia extinta?

Que tipo de crescimento é este? Para onde caminha 
a sociedade? Em que futuro viveremos?•

Texto: Natércia Machado

Design Capa: Ana Luís Nogueira
Fotografia Capa: Kunj Parekh (Unsplash)
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benefícios da MLD; f) garantir que os 
instrumentos de apoio a projetos de 
mobilidade (e.g. o Learning Agree-
ment ECVET, o Europass-Mobilidade, 
o apoio linguístico on-line - OLS) 
sejam adequados para MLD no 
estrangeiro.

Face a este quadro de trabalho, 
os primeiros resultados da candida-
tura a Erasmus+, em geral, e a mobi-
lidades ErasmusPRO, em particular, 
são animadores e já se podem 
extrair algumas conclusões.

A taxa de participação de for-
mandos em mobilidade financiada 
pelo programa Erasmus+: segundo 
o Eurostat, em 2015 existiam cerca 
de 12 milhões de formandos de FP 
na Europa nos níveis secundário e 
pós-secundário não superior, que 
poderiam ser elegíveis para mo-
bilidade no Erasmus +. Além disso, 
anualmente, o sector incorpora 
cerca de 3 milhões de novos partici-
pantes em cursos de FP. Tendo em 
conta que em 2017 foram financia-
dos cerca de 120.000 formandos de 
FP em mobilidade, podemos dizer 
que estamos atualmente são finan-
ciados cerca de 4% dos formandos 
de FP em mobilidade (participantes 
anuais em Erasmus + / número de 
participantes anuais em FP). Isto 
está ainda muito abaixo do valor de 
referência do Conselho de 6%, mas 
pode ser alcançado até 2020, se o 
reforço orçamental continuar a sua 
tendência atual de crescimento em 

2018.  
Tipo de mobilidade: para os for-

mandos de FP, 75% da mobilidade 
tem sido praticada em estágios em 
empresas no estrangeiro, enquan-
to apenas 25% foram mobilizados 
para outros centros/escolas de FP 
no estrangeiro. Para o staff, 90% das 
mobilidades foram para fins de for-
mação, enquanto 10% foram para 
atividades de formação/ensino no 
estrangeiro.

Custo médio da mobilidade da 
FP:  o custo médio por participante 
é de cerca de 1720 €. No entanto, 
este valor varia significativamente 
de acordo com o estado membro 
e a duração da mobilidade. Por 
exemplo, a mobilidade de mais de 
6 meses custa cerca de 30 € por dia, 
enquanto a mobilidade de 2 sema-
nas pode custar até 160 € por dia 
(incluindo todos os custos e viagens).

Duração da mobilidade: a dura-
ção média da mobilidade no perío-
do 2014-2017 foi de 32 dias. 72% tem 
duração de até um mês, 20% entre 1 
e 3 meses, 6% de duração entre 3 e 
6 meses e menos de 1% de durações 
acima de 6 meses. Com o Erasmus-
PRO esta média subirá.

ErasmusPRO para mobilidade de 
longa duração (3 meses ou mais): 
foram recebidos, na candidatura 
de 2018, pedidos para financiar 
27.595 formandos de FP. Se todos 
esses projetos fossem financiados 
(alguns certamente não passarão 

no controle de qualidade), e con-
siderando que até agora têm sido 
financiados apenas cerca de 8.000 
mobilidades de longa duração por 
ano, o primeiro ano do ErasmusPRO 
pode tornar-se um enorme sucesso. 
Assim, esperam-se que sejam finan-
ciadas cerca de 20.000 mobilidades 
de longa duração em 2018. Se o 
nível da procura de 2018 for manti-
do estamos no caminho certo para 
superar o objetivo definido para o 
programa ErasmusPRO (50.000 mo-
bilidades). Todos os países, exceto o 
Luxemburgo, apresentaram projetos 
para o financiamento do programa 
ErasmusPRO. 

Os principais países remetentes 
de formandos para mobilidade Eras-
musPRO são:  Holanda (com 34,8% 
dos pedidos para MLD), Espanha 
(29,6%), Itália (26,6%), Áustria (20,7%). 
Por outro lado, os principais países 
anfitriões para mobilidade são: 
Reino Unido, Espanha, Alemanha e 
Itália.  Em Portugal os pedidos para 
mobilidades ErasmusPRO representa-
ram 17,4%.

Face a estes cenários Portugal 
não está ainda no pelotão da frente 
na MLD. O país deve investir desde 
já na preparação e implementação 
de mobilidades de longa duração 
no futuro por forma a internacionali-
zar a atividade formativa e a pro-
porcionar aos jovens um enérgico 
aumento qualitativo da empregabi-
lidade.•

to e os próprios programas que 
apoiam financeiramente a mobili-
dade.

A mobilidade para fins de 
aprendizagem foi inscrita no Tra-
tado de Roma de 1957 (Art. 51) e 
o primeiro programa - o Programa 
de Intercâmbio de Jovens Traba-
lhadores - já estava operacional 
em 1964. O principal objetivo deste 
programa era aumentar a mobili-
dade no mercado de trabalho, ou 
seja, permitir que “jovens trabalha-
dores” passassem um período no 
estrangeiro depois de terem obtido 
a sua qualificação profissional.

Este programa de pequena 
escala durou até 1991, quando foi 
incluído no programa Petra I e que 
foi posteriormente substituído pelo 
Petra II, a primeira iniciativa para 
promover a mobilidade de apren-
dizagem num contexto formal de 
Formação Profissional. Seguiram-se 
as três fases do programa Leonar-
do da Vinci a partir de 1995, até 
que a mobilidade na FP foi incluída 
no programa Erasmus + em 2014.  

Mais tarde, em 2011, o Conselho 
Europeu formulou a ambição de 
que até 2020 pelo menos 6% de 
todos os jovens, entre os 18 e os 34 
anos, com qualificações no âmbito 
do ensino e formação profissionais 
inicial deveriam ter concluído um 
período de estudo ou estágio no 
estrangeiro de pelo menos duas 
semanas. 

 Contudo, na FP a mobilidade 
de longa duração continua a ser 
um fenómeno raro, mas, por exem-
plo, a Alemanha, a França e a 
Dinamarca inscreveram esta possi-
bilidade diretamente na legislação 
nacional em matéria de FP.  

Numa outra dimensão, em 2016, 
o relatório do Parlamento Europeu 
sobre Mobilidade na FP (do relator, 
o eurodeputado Ernest Maragall), 
bem como a voz de muitos outros 
atores externos através do “Pact 
for Youth/Pacto para a Juventu-
de”, apelaram a um apoio muito 
forte da UE à mobilidade de lon-
ga duração de jovens em FP. O 
Parlamento Europeu em 2016 e 
2017 patrocinou dois projetos-piloto 
iniciados pelo eurodeputado Jean 
Arthuis para desenvolver um qua-
dro para a mobilidade de longa 
duração para jovens em cursos de 
aprendizagem.

Em resposta a este apelo do 
Parlamento Europeu, na Comuni-
cação da Comissão Europeia de 
Dezembro de 2016 sobre “Investir 
na Juventude da Europa”, foi de-
lineada “uma nova atividade de 
mobilidade dedicada de longa du-
ração (3-12 meses) denominada” 
ErasmusPRO “, inserida no progra-
ma Erasmus+.

Desta forma, a mobilidade na 
FP, e em particular a mobilidade 
de longa duração (MLD) dos jovens 
em FP, tornou-se uma prioridade 

política europeia fundamental.
Consistente com o este status 

quo político, o ErasmusPRO tem 
como objetivos gerais: a) apoiar os 
jovens a desenvolver competên-
cias relevantes para o mercado de 
trabalho, b) ajudar as empresas a 
encontrar as competências ade-
quadas às necessidades; c) tornar 
a FP uma opção mais atraente 
para os jovens; d) aumentar o 
sentido de cidadania e identidade 
europeias dos jovens em FP. 

Estes objetivos são materiali-
zados de forma a: a) aumentar 
o número de oportunidades de 
mobilidades de longa duração 
(3-12 meses) em empresas no 
estrangeiro, para pessoas inseridas 
em programas de FP inicial ou que 
tenham terminado a sua qualifica-
ção há menos de um ano; b) au-
mentar a aceitação de tais oportu-
nidades por parte dos jovens em FP 
e das organizações de FP (tanto os 
prestadores de FP como as empre-
sas);  c) garantir um nível adequa-
do de financiamento no orçamen-
to Erasmus+/Ação-Chave 1 (400 
milhões de euros para 2018-2020, 
para beneficiar uma estimativa de 
50 000 mobilidades no estrangeiro); 
d) definir procedimentos adequa-
dos no Guia do Programa Erasmus+ 
2018; e) em coordenação com as 
Agências Nacionais Erasmus+ e a 
rede de prestadores de FP, sensibi-
lizar as partes interessadas sobre os 
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á algo essencial à vida, intrínseco ao 
ser humano, religioso ou não, cristão ou 
não-cristão, ateu ou agnóstico: a necessi-
dade de fazer perguntas e ser perguntado. 
Todos carregamos inseguranças e vozes 
a sussurrar no interior, que importa ouvir, 
deixar emergir, perscrutar e assumir.

É bem sábio o conselho de Rainer Marie 
Rilke ao “Jovem Poeta”: «Não procures 
agora respostas que não te podem ser 
dadas porque ainda não as podes viver. 
E tudo tem de ser vivido. Vive agora as 
perguntas. Aos poucos, sem o notar, talvez 
dês por ti um dia, num futuro distante, a 
viver dentro da resposta.»

Há perguntas sem respostas fáceis ou 
passíveis de diferentes respostas; há dúvi-
das que nunca serão desfeitas; mas conti-
nua a ser necessário perguntar e escutar. 
Quem o não faz, acaba por viver à su-
perfície de si mesmo: trabalho, emoções, 
reações, euforias e sofrimentos. Tudo o que 
lhe acontece ajuda a afogar o “eu” mais 
profundo. Interrogar-se é condição de 
liberdade e dignidade humanas.

“Gerações SOS” intima a três sinais: o 
Sentido, a Orfandade e o Silêncio.

geraç
ões

A “vida sem sentido” 
e a “perda de sentido” 
espelham uma sociedade 
marcada por doutrinas e 
condutas individualistas. 
O sentido não é um dado 
adquirido, mas corolário das 
relações entre um sujeito 
e outro, entre o sujeito e a 
realidade, entre o sujeito e 
uma meta em vista. Para 
“fazer sentido” urge criar 
vínculos, relações, afetos, 
metas e objetivos. E implica 
também comunhão, comu-
nicação, alteridade, esva-
ziamento de si, prioridade 
ao outro.

Por isso, a busca de senti-
do (do bem, da felicidade), 
sempre presente em qual-
quer itinerário humano, não 
pode conduzir apenas a um 
cuidado autofágico, que 
resvala para o individualis-
mo e egoísmo desumanos. 
Só quem se sabe em rela-
ção e promove a comu-
nhão com outros; e quem 
não tem vergonha de se 
reconhecer dependente, é 
capaz de caminhar segu-
ro e animado, confiante e 
sereno.

O homem que, ao 
saber-se perdido (instá-
vel), não troca o sonho de 
possuir pelo espírito crítico 
e criativo, cai na ilusão de 
pensar que, ao aumentar 
o domínio sobre as coisas e 
as pessoas, pode alcançar 
a própria realização. Tal ne-
cessidade acicata a prática 
da manipulação: a ausên-
cia ou supressão de toda a 
dimensão crítica (por parte 
do manipulado), e a pro-
moção do acriticismo (por 
parte do manipulador).

O manipulador é um 
ilusionista, que proclama a 
liberdade mas não preci-
sa que tipo de liberdade; 
e maneja com astúcia as 
técnicas de impressão e 
persuasão pelo recurso à 
justaposição de imagens e 
sonegação de informação; 
além disso, inibe o espírito 
crítico dos outros, recorren-
do a chavões: liberdade, 
autonomia, progresso, inde-
pendência, democracia, 
entre outros.

O problema acentua-se 
ao esbarrar na gradual e 
vulgarizada mentalidade 
acoplada ao belo e agra-
dável, rápido e apelativo. 
A vida reduz-se ao prazer 
(sexo, comida, diversão), ao 
poder (económico, político, 
social) e ao possuir (bens, 
prestígio, sinais exteriores). 
À ganância de ter (domi-
nar) estão associadas as 
experiências embriagantes 
e alienantes das emoções 
e impressões, bastantes 
para produzir entusiasmo e 
estados momentâneos de 
felicidade (delírio?).

Karl Rahner alertou a 
Igreja para a urgência no 
combate a esta maleita: 
«Se a Igreja está situada na 
história, se esta história hoje 
não deve ser só suportada 
passivamente mas realizada 
ativamente, se esta história 
é sempre movimento entre 
manipulação e liberdade, 
é porque tem um sentido 
direcional, que devemos 
assumir dinamicamente; e 
este sentido direcional vai 
da manipulação para a 
liberdade, cuja autoridade 
suprema é o amor».

(SENTIDO, ORFANDADE, SILÊNCIO)

sentido

6 7
D

ES
TA

Q
UE

D
ES

TA
Q

UE



A orfandade desponta, 
perpassa e manifesta-se 
em diferentes âmbitos da 
existência: o vazio, o isola-
mento, a egolatria, o rela-
tivismo/subjetivismo ético e 
moral, a ausência de Deus, 
a coisificação humana, a 
mumificação cognitiva, a 
leviandade afetiva, o con-
formismo acéfalo, a menta-
lidade tribal.

Cinicamente, as redes 
sociais, ao invés de estreitar 
as relações interpessoais, 
surgem como principal 
promotor de isolamento e 
vazio existencial: pais e filhos 
têm dificuldade em comu-
nicar e as conversas à mesa 
deram lugar às “emoções 
e partilhas” digitais; nas es-
planadas, os amigos falam 
à proximidade dos dedos 
e à distância de cavaquei-
ras e sentimentos soltos; os 
motivos e interesses digitais 
asfixiam grupos e afinidades 
concretos; o consolo de 
um abraço, aperto de mão 
ou refeição partilhada vão 
sendo mitigados pelas cifras 
de publicações e seguido-
res, comentários e reações. 
A globalização da informa-
ção e comunicação contri-
buiu decisivamente para a 
banalização e deformação 
de sentires e pensares.

A inépcia para emitir 
opinião própria (fundamen-
tada), a razia cognitiva 
(falar ao sabor de modas 
e maiorias), a mentalidade 
tribal (anuição irracional a 

gostos e opiniões do grupo 
de pertença) ou a cegueira 
crítica (sempre favorável a 
temas fraturantes) conver-
teram o diálogo produtivo 
num amontoado de soliló-
quios, acintosos e egocên-
tricos.

O relativismo e subjetivis-
mo morais aliados à levian-
dade afetiva e mumifica-
ção cognitiva, facilmente 
identificados e abonados 
nas relações sociais, en-
contram, no digital, terreno 
fértil para germinar e alas-
trar, pois o contraditório ou 
não se faz (em nome da 
amizade) ou resvala para o 
insulto e ofensa (e aumenta 
inimizades).

A orfandade atinge o 
seu limite ao dispensar a 
presença (incómoda) de 
Deus. A egolatria (“eu sou 
deus”) não aceita subor-
dinar-se a outros deuses 
que ponham em causa o 
modo próprio de pensar, 
escolher e agir. As leis e 
princípios divinos, porque 
limitam a libertinagem dos 
humanos, deixam de fazer 
sentido. Tudo passa a ser 
possível (admissível). Basta 
(apenas) querer e crer em 
si. Deus deixou de ser útil 
(referência) para ser tão só 
manipulado, em trejeitos 
de precisões e apetências. 
Não há lugar para o Deus 
Revelado; tão-só tolerado, 
um deus concebido pelo 
imaginário e cardápio dos 
interesses humanos.

António Magalhães Sousa
Padre

orfandade silêncio

O silêncio, sobretudo se 
livre e voluntário, é mais que 
um refúgio: revigora e pode 
a alcançar mesmo um alto 
nível de significação e de 
comunicação interpessoal. 
O exemplo mais elucidativo 
vem daquele par de namo-
rados que, silencioso, olha 
um no outro simplesmente 
para dizer o mais belo e no-
bre sentimento que os une.

É em silêncio e graças 
ao silêncio que o homem se 
encontra consigo mesmo. E 
por seu intermédio promo-
ve o reconhecimento da 
verdade interior. No fundo, 
os mestres orientais da con-
centração e relaxamento 
mais não fazem que, atra-
vés de diferentes métodos 
(ioga, meditação zen, reiki), 
levar o homem ao encontro 
de si mesmo pelo silêncio 
integral.

Obviamente, o amante 
do silêncio não é um misan-
tropo nem um taciturno que 
foge do ruído e das con-
versas diárias. Muito menos 
será um narcisista que se 
compraz a degustar a sua 
“paz interior” e desdenha o 
ruído dos outros. Antes, pela 
descoberta da sua verda-
de, mais vontade sente de 
entrar em comunicação, 
dando primazia à sinceri-
dade e verdade, evitando 
banalidades e lugares-co-
muns.

O silêncio promove 
ainda a “arte da escuta”. 
Quem vive o dia-a-dia ta-

garelando, impondo os seus 
pontos de vista e critérios, ou 
aferrado a retóricas vagas e 
alheias não tem condições 
para ouvir a voz silente da 
razão nem os gemidos e 
pedidos que grassam ao seu 
redor. Não basta ouvir e la-
grimar com as notícias sobre 
a fome, doenças, injustiças 
ou fraudes; tão pouco basta 
uma resposta formal (até rui-
dosa) justificando o possível 
ou impossível socorro. Blanch 
dizia que «é preciso também 
tomar pessoalmente cons-
ciência de cada caso, pe-
netrar na situação existencial 
do necessitado, assumir a sua 
dor na solidão ou impotên-
cia, identificar-se com ele.»

Sabemos a dificuldade 
que acarreta a introdução 
de lugares e momentos de 
solidão no corre-corre diário: 
traz apreensão, ansiedade, e 
até pode advir daí a repulsa 
quando começamos a ficar 
na solidão ou à margem. 
Passar da agitação das preo-
cupações cotidianas para a 
tranquilidade não é espontâ-
neo, mas requer decisão, um 
esforço sério da vontade. De 
facto, as distrações e o ruído 
interior são-nos familiares. A 
presença de muitas vozes e 
diferentes imagens arreba-
tam-nos e protegem-nos de 
nós mesmos, daquilo que 
somos deveras e teimámos 
evitar ou negar.

Se há verdadeira solidão, 
há também o silêncio, para 
ser entendido, não como 

mutismo, mas como a distân-
cia de segurança das vozes, 
como a possibilidade de 
ouvir os “outros” e o “Outro”. 
A vida interior precisa da 
pausa, que permite aos senti-
dos funcionarem de maneira 
simples e natural, sem serem 
artificialmente provocados; 
precisa de um espaço “à 
margem”, da vontade reso-
luta de não fugir, antes criar 
oportunidade para se redes-
cobrir e reinventar.

O silêncio e a solidão tam-
bém permitem o crescimento 
da liberdade pessoal, através 
do esforço de humanização 
progressiva, de crescimento 
da capacidade crítica, apta 
a julgar e discernir todas 
as ofertas, para destronar 
suposições, precipitações e 
subjetividades. É preciso sa-
ber dizer “eu” na vida interior 
(aprender a dizê-lo), para 
poder dizer “nós” de maneira 
autêntica. Para uma auten-
ticidade interna é absoluta-
mente necessário ser livre, 
uma liberdade submetida 
a julgamento, mas sempre 
interiorizada, compreendida 
e confirmada para avançar 
determinado.

A liberdade gera medo, 
especialmente no espaço 
interior, onde a força de 
inércia, as tentações de be-
mestar, a sonolência iminen-
te são bem mais eficazes e 
ativas. O homem é convida-
do a escrever a sua própria 
história. Não, ao destino e 
instintos castradores. Não, 

ao determinismo cómodo. A 
criação, a geração da vida, 
as obras de arte, nascem da 
liberdade: e não há liberda-
de nem fogachos de liberda-
de sem silêncio e serenidade 
interiores.

(Sobre)vivendo nós «presos 
na Babel duma civilização 
profundamente verbalista, o 
silêncio surge não só como 
proteção ecológica ou psi-
cológica, não só como um 
direito que protege a nossa 
continuidade, mas também 
como um dever, uma tarefa 
urgente e responsável, arris-
cada mas fascinante, para 
salvar o atordoado homem 
contemporâneo.» (A. Blanch)

Sirvo-me, em modos de 
prov(oc)ação, das belas (e 
providentes) palavras do 
poeta:
Que descansada vida
A do que foge do mundano 
ruído,
E segue escondida
Senda por onde têm ido
Os poucos sábios que no 
mundo hão sido.
Luís de Leon•
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Quais são 
os limites e 
possibilidades no 
processo de desfrag-
mentação do conhecimento 
pelo futuro professor?
Como o deve fazer, de maneira a rela-
cionar e utilizar as dimensões científica, política 
e subjetiva?
Tem de compreender as contradições, na formação de 
um jovem que é um sujeito histórico-social com compro-
misso político, emancipador de sua realidade?
Estas são as perguntas centrais direccionadas aos 
nossos professores e alunos que inclui perspectivas de 
resposta, sem deixar de alertar para os seus limites.

Os grandes pedagogos falam hoje de 
uma escola desfragmentada, que não 
erga muros estanques entre as várias áreas 
do conhecimento. Isso é possível numa Es-
cola Profississional?

É possível e desejável. Mais, o ensino pro-
fissional é hoje aquele que mais desfragmen-

tado está quando alia o saber ao fazer, a 
teoria à prática, de forma interliga-

da, o aprender-fazendo, sem 
fragmentar ou separar 

a teoria da prática 
ou vice-versa.

João Luís Nogueira
Diretor do Grupo Amar Terra Verde
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Os últimos quatro séculos foram 
marcados pelos limites da fragmen-
tação na educação (oriunda da 
racionalidade da ciência moderna), 
onde acontece a desfragmentação 
do conhecimento, para proporcionar 
uma formação crítica-reflexiva, na 
qual o professor é sujeito e ator de 
sua história. 

O tema enraíza-se na preocupa-
ção, enquanto pedagogo, sobre as 
dificuldades enfrentadas pelos alunos 
em fazer as relações teórico-práticas 
do curso, centradas na busca de 
soluções para os problemas dos fatos 
reais, na tentativa de uma prática 
pedagógica comprometida com a 
reflexão crítica. 

Quais os limites e possibilidades 
para o aluno, futuro professor, des-
fragmentar o conhecimento, de 
modo a dominar as dimensões cientí-
fica, política e subjetiva em favor de 
uma formação crítico-reflexiva? 

O docente busca a transformação 
e superação da pobreza política, 
resiste à manipulação opressora do 
sistema, sem perder a esperança da 
vitória, trabalha com leveza e au-
tonomia, contribuindo para a for-
mação de sujeitos capazes de uma 
história singular. 

Para a formação crítico e refle-
xiva de um professor é preciso que 
haja uma relação transversal entre 
a dimensão formal (a teórica, cien-
tífica), adquirida ao longo da vida 
académica, e a dimensão política 
(participação, consciência reflexiva) 
desenvolvida no convívio coletivo e 
democrático sem esquecer a dimen-
são subjetiva (autonomia, sentimen-
tos, interesses e percepções) expressa 
nas ações constantes do dia-a-dia. 

Essa relação transversal entre 
saberes denomina-se desfragmen-

tação do conhecimento: relacionar 
e aplicar os diferentes saberes para 
desenvolver as ações de forma con-
textualizada, consciente, autónoma 
e alicerçada teoricamente.

Seguimos de perto, numa síntese, 
uma obra emblemática sobre este 
tema da autoria de GALLO, Sílvio D. 
Conhecimento, transversalidade e 
educação: para além da interdiscipli-
naridade. Disponível em http://www.
hipernet.ufsc.br/ foruns/autonomia/
pedago/gallo/emwrit/ contrans.doc

FRAGMENTAÇÃO
NA FORMAÇÃO A fragmentação do conhecimento 
é uma preocupação constante 
na formação do professor com 
qualidade. 

Fragmentar significa separar em 
partes, dividir, fracionar, retalhar, 
parcelar. Segundo Edgar Morin (A 
cabeça bem-feita repensar a refor-
ma reformar o pensamento. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2000, p.15), a 
fragmentação é “visão determinista, 
mecanicista, quantitativa, formal; 
ignora o que é subjetivo, afetivo, livre 
e criador” e impede a percepção 
do contexto complexo planetário, o 
todo do que é “tecido junto”. 

A fragmentação do conhecimen-
to significa o isolamento e a separa-
ção do pensamento, a dissolução do 
todo em estruturas parciais. Confor-
me o pensamento de Edgar Morin, 
“o saber é acumulado, empilhado, 
e não dispõe de um princípio de 
seleção e organização que lhe dê 
sentido”. 

A fragmentação do conhecimen-
to agrava-se no contexto escolar, 

onde, logo no começo, o sistema iso-
la os objetos do meio ambiente para 
serem conhecidos, separa as discipli-
nas em vez de relacioná-las, dissocia 
os problemas em vez de reuni-los e 
integrá-los, reduzindo o complexo ao 
simples, separando o que está unido, 
eliminando, assim, tudo o que pode 
causar “desordem” ao pensamento 
da criança. 

Essas contradições pedagógicas 
da fragmentação do conhecimen-
to na formação do professor fazem 
parte do cenário educacional dos 
debates acerca do novo profissional 
da educação.

Essa fragmentação do conhe-
cimento, presente no projeto da 
formação do professor, origina desar-
ticulação entre a teoria e a prática, 
impedindo o aluno, futuro professor, 
de fazer as relações entre a dimen-
são científica, política e subjetiva do 
processo educacional, na medida 
em que trabalha essas dimensões de 
forma isolada, descontextualizada da 
actual sociedade. 

A relação conteúdo/forma é outro 
componente fracionário, onde o pri-
meiro é identificado com o conheci-
mento científico inserido no currículo 
como matéria de ensino, e a forma, 
identificada com o conhecimento 
pedagógico, intimamente associada 
à fragmentação histórica que se deu 
entre a Pedagogia e as outras formas 
de conhecimento. 

Nesse sentido, a formação do 
professor passa a ser orientada exclu-
sivamente pelo elemento conteúdo, 
deixando a forma como um apên-
dice, fracionando mais a formação 
do professor, estabelecendo grande 
divisão nas áreas do conhecimento, 
perdendo-se a visão de globalidade 
da educação. 

O pedagógico ou a forma é o norte 
ou marca de água da ação educati-
va, é base científica da construção do 
conhecimento disciplinar. 

No entanto, o que predomina na 
formação do professor é a transmissão 
do conhecimento de forma isolada (por 
área).

Essa prática demonstra como o siste-
ma manipula e reduz os sujeitos a meros 
objetos, onde prevalece a ignorância 
e a aceitação cega das condições 
de exploração política e económica. 
Um professor, formado dentro destes 
padrões, não desenvolve o raciocínio 
crítico nem possibilita uma aprendiza-
gem relacional contextualizada dos 
seus alunos. 

Evitar a formação redutora do pro-
fessor é de extrema urgência na cons-
trução de pessoas críticas, conscientes, 
atuantes e transformadoras da realida-
de. Para isso, é preciso que os cursos de 
formação de professores invistam na 
desfragmentação do conhecimento, 
proporcionando a produção de um 
conhecimento relacional, contextuali-
zado, único e global, ultrapassando as 
fronteiras disciplinares, unindo o homem 
ao seu meio, buscando a compreensão 
da complexidade humana. 

A 
DESFRAGMENTAÇÃO  
NA FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR 

A desfragmentação do conheci-
mento é uma premissa sine qua non 
nos cursos que se preocupam com a 
qualidade pois é necessário pensar a 
educação, não como um ato basea-
do apenas na dimensão científica do 
conhecimento (das áreas de especia-
lização e das técnicas), mas sim, numa 
dimensão que vai além do formal, 
contextualizando as ações educativas, 
problematizando as contradições e 
compreendendo as singularidades das 
situações; desmistificando as questões 
filosóficas, históricas, sociológicas e psi-
cológicas que alimentam a formação 
do professor. 

A pessoa nasce apenas com o 
poder de construir as estruturas para o 

conhecimento e o conhecimento não 
é neutro, está impregnado de história 
e sociedade, portanto, de mudança 
cultural. 

Para Piaget, o conhecimento precisa 
de ser interpretado pelo sujeito e essa 
interpretação não pré-existe na mente 
(teoria do inatismo), nem é adquirida 
através da experiência direta (behavio-

cada professor carrega 
uma disposição única 

com cada estudante
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rismo), mas sim, desenvolve-se “como 
resultado de uma interação crescen-
te e complexa com o ambiente”, 
onde as bases e expectativas do 
sujeito moldam as percepções (cons-
trutivismo). 

“Cada um dos estudantes traz 
uma disposição única para a sala de 
aula. De fato, cada professor carre-
ga uma disposição única com cada 
estudante, homem ou mulher. (Edgar 
Morin, Op. Cit. p.144) 

TRIPLA DIMENSÃO 
DO CONHECIMENTO

Temos assim três dimensões do 
conhecimento: científica, subjectiva 
e política.

1. A dimensão científica do 
conhecimento diz respeito ao 
saber formal, ao conteúdo, teórico, 
disciplinar, de escola, curricular. 

A dimensão científica do conhe-
cimento constitui-se no modelo de 
racionalidade das ciências moder-
nas, levando o pensamento subjetivo 
à estagnação, valorizando a lógica 
formal, preconizada por René Des-
cartes (Discurso do Método, 1637), 
que  criticou o ensino humanista-me-

dieval e propôs a matemática como 
método de ciência perfeita. 

É extremamente necessária para 
a formação do cidadão, é um meio, 
mas um meio essencial, porque sem 
a dimensão científica do conheci-
mento, a formação do cidadão é 
precária, insuficiente para sustentar 
níveis mínimos de aprendizagem e de 
atuação crítica na sociedade. 

2. Existe depois a dimensão 
Subjetiva. Esta consiste na vivência 
pessoal do indivíduo moldada pela 
cultura de cada sociedade. 

Segundo Edgar Morin (Op. Cit. 
p.93), a dimensão subjetiva do co-
nhecimento é a compreensão dos 
fenómenos, é a maneira de absorver 
a realidade. Consiste na percepção, 
sentimento e pensamento do sujeito, 
ou seja, necessidades, desejos, senti-
mentos, angústias, temores e paixões. 

A dimensão subjetiva do conheci-
mento é a expressão da autonomia, 
da liberdade, da reflexividade, da 
inteligência e da capacidade de 
absorver o conhecimento, fazen-
do relações com as necessidades 
do momento que vive, possibilita a 
convivência com as outras pessoas 
de forma a respeitar e conceber 
as diferenças como elementos que 

DESFRAGMENTAR: 
FACTORES E LIMITES

A desfragmentação do conheci-
mento consiste no uso dos saberes na 
busca da cidadania emancipada, 
de fazer história própria, fazendo-se 
oportunidade de superação da igno-
rância verticalizada do saber. 

Segundo Edgar Morin (p.102), a 
desfragmentação do conhecimento:  
é o modo de pensar capaz de unir e 
solidarizar conhecimentos separados, 
é capaz de se desdobrar numa ética 
da união e da solidariedade entre 
humanos. Um pensamento capaz de 
não se fechar no local e no particu-
lar, mas de conceber os conjuntos, 
estaria apto a favorecer o senso da 
responsabilidade e o da cidadania” 
(p.97). Desfragmentar os conheci-
mentos, é também, segundo o autor, 
“fornecer uma cultura que permita 
distinguir, contextualizar, globalizar os 
problemas multidimensionais, globais 
e fundamentais e dedicar-se a eles”. 

A desfragmentação do conhe-
cimento na formação do professor, 
está na relação entre as dimensões 
científica, política e subjetiva do 
conhecimento e a interação dessa 
relação com o contexto socio-eco-
noómico-cultural em que sua prática 
se insere.

Contribui assim, através de sua 
atitude cidadã (desfragmentada), 
para a transformação real das condi-
ções sociais dos sujeitos do processo 
educacional. 

Daí a importância de preparar 
professores que assumam uma atitu-
de reflexiva em relação à sua prática 
e às condições sociais em que ela se 
efetiva.

António Sampaio da Nóvoa, sus-
tenta que “a formação deve estimu-

lar uma perspectiva crítico-reflexiva, 
que forneça aos professores os meios 
de um pensamento autónomo e 
facilite as dinâmicas de autoforma-
ção participada. Estar em formação 
implica um investimento pessoal, 
um trabalho livre e criativo sobre os 
percursos e os projetos próprios, com 
vista à construção de uma identida-
de, que é também uma identidade 
profissional”. 

Isso só é possível, através da rela-
ção entre as dimensões política, cien-
tífica e subjetiva do conhecimento. 

A desfragmentação do conheci-
mento (relacionando as dimensões 
científica, política e subjetiva), é 
necessária na formação do professor, 
enquanto transformador, por diversas 
razões: 

a) — oferece uma base teórica 
para examinar-se a atividade docen-
te como forma de trabalho intelec-
tual, em contraste com sua definição 
em termos puramente instrumentais 
ou técnicos. 

b) — esclarece os tipos de condi-
ções ideológicas e práticas neces-
sárias para que os professores funcio-
nem como intelectuais. 

c) — ajuda a esclarecer o papel 
que os professores desempenham na 
produção e legitimação de interesses 
políticos, económicos e sociais varia-
dos através das pedagogias por eles 
endossadas e utilizadas. 

Aliada à desfragmentação do 
conhecimento, está a questão da in-
terdisciplinaridade, que concentra a 
interação disciplinar das várias áreas 
da ciência, mantendo, porém, a 
especificidade de cada uma. A inte-
gração das diversas disciplinas permi-
te a superação da visão de fronteiras 
disciplinares e conceituais, impostas 
pela racionalidade científica. 

Assim, a desfragmentação das 

podem trazer aspectos positivos para 
sua construção como sujeito. 

3. A dimensão política do 
conhecimento leva à consciência 
crítico-reflexiva da realidade, 
descortinando alternativas para o uso 
dos conhecimentos a partir do saber 
pensar para o sujeito saber fazer e, 
assim, saber fazer-se oportunidade, 
rumo a uma ação articulada e 
coletiva no confronto/ superação da 
pobreza política. 

A pobreza política expressa-se 
pela ignorância e desorganização do 
povo. “Trata-se da ignorância históri-
ca e culturalmente produzida para 
fins de submissão de maiorias”. 

Para Paulo Freire ( in Pedagogia 
da autonomia. Saberes necessários 
a prática educativa. 15.ª ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2000, p.88), “a 
mudança do mundo implica a diale-
tização entre a denúncia da situação 
desumanizante e o anúncio de sua 
superação, o nosso sonho”. 

A dimensão política permite ao 
professor questionar os conteúdos 
eleitos como básicos e suas relações 
intrínsecas com a reprodução social, 
desvelando as máscaras do sistema 
dominante, e permite ao aluno refletir 
sobre a realidade, sobre sua situação 
concreta, tornando-o consciente, 
comprometido, pronto a intervir na 
realidade para a mudar. 

Nesta dimensão, professor deve 
conhecer a realidade, contextualizá-
-la, problematizá-la para atuar sobre 
ela, modificando-a e, assim, modifi-
cando-se a si próprio. Dessa forma, é 
preciso que a educação provoque 
uma atitude crítica de reflexão, que 
comprometa a ação dos sujeitos, 
auxiliando-os na conscientização da 
realidade e de sua capacidade para 
transformá-la. 

é o modo de 
pensar capaz de 

unir e solidarizar 
conhecimentos 

separados, é 
capaz de se 

desdobrar numa 
ética da união e 

da solidariedade 
entre humanos
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dimensões do conhecimento na 
formação do professor é estimulada 
pelo trabalho interdisciplinar, proces-
so que envolve os educadores, num 
trabalho conjunto, de interação das 
disciplinas curriculares entre si e com 
a realidade, na formação integral do 
aluno, futuro professor, a fim de que 
possa exercer criticamente a cidada-
nia, mediante uma visão global de 
mundo, capaz de enfrentar os pro-
blemas complexos, amplos e globais 
da sociedade atual. 

Formar professores, nessa pers-
pectiva, é permitir a construção de 
um sujeito relacional, valorizando o 
conhecimento em suas dimensões 
subjetiva (quando permite o aces-
so diferenciado às áreas do saber), 
científica (possibilitando o aprofun-
damento teórico do saber) e política 
(oportunizando a tomada de cons-
ciência frente a realidade), contri-
buindo para a formação de cida-
dãos autônomos, criativos e criadores 
de suas oportunidades. 

Nesse sentido, a desfragmenta-
ção do conhecimento (de forma a 
relacionar a dimensão científica, a 
dimensão subjetiva e a dimensão 
política), torna-se possível na forma-
ção do professor, através do trabalho 
coletivo entre universidade, professo-
res e alunos, no qual o pensamento 
democrático-participativo, a critici-
dade, a criatividade, a autonomia, a 

competência formal, o respeito e a 
paixão são fatores que conduzem o 
processo de construção do conheci-
mento de maneira a formar sujeitos 
capazes de uma história própria. 

  
Hoje é possível descortinar vários 

fatores que contribuem para o pro-
cesso de fragmentação do conhe-
cimento pelo aluno na formação do 
professor.

Um dos limites está na escolariza-
ção básica do aluno, que, devido à 
fragmentação disciplinar nos currí-
culos escolares, sempre dificultou a 
interdisciplinaridade, estabelecendo 
fronteiras que impedem as relações 
entre as áreas do conhecimento. 

Cada disciplina é um espaço 
próprio que luta por uma quantidade 
de aulas para poder ter “toda a ma-
téria dada”. (...) Há saberes que não 
admitem invasões disciplinares. (...) As 
fronteiras estão bem definidas entre 
as disciplinas.

Outro limite é o professor, en-
quanto centro de saber, originado 
por uma educação  tradicional, que 
tem no professor a principal fonte de 
informação. É um modelo que passa 
de geração para geração, carregan-
do consigo uma visão centralista do 
professor.

Dessa forma se justifica a atitude 
passiva e acomodada dos alunos 
(sujeitos da pesquisa), no sentido de 

aceitar tudo o que vem do professor, 
sem questionar ou intervir com a sua 
opinião e/ou visão da situação, fato 
ou fenómeno que se apresenta. 

Outro limite para o processo de 
desfragmentação do conhecimento: 
o professor age como o transmissor 
de um saber historicamente e cultu-
ralmente acumulado, não deixando 
que o aluno busque ou produza o seu 
conhecimento. Citando Paulo Freire, 
o professor é “exímio na tarefa de 
acomodação ao mundo e não na 
sua transformação”. 

Já nem aludimos ao professor au-
toritário, pois o autoritarismo em aula 
representa o desejo de dominação 
e/ou encobre uma má qualificação 
pedagógica. 

ACELERADORES DE 
DESFRAGMENTAÇÃO

Apesar destes  entraves para o 
processo de desfragmentação do 
conhecimento, existem fatores que 
possibilitam a interação dessas di-
mensões (científica, política e subjeti-
va) pelo aluno, durante a formação 
e que estimulam a superação da 
acomodação pela participação; 
da heteronomia pela autonomia; 
do individualismo pelo coletivo; da 
ingenuidade pela consciência e 
reflexão crítica; da passividade pela 
problematização e do isolamento 

pela integração. 
Um dos fatores é a valorização 

da curiosidade, do questionamento 
exigente e da incerteza, com que 
o aluno é levado a envolver-se no 
processo de construção do seu co-
nhecimento, tendo aguçada a sua 
curiosidade, questionando o conhe-
cimento construído, tendo certeza da 
provisoriedade de suas verdades. 

A dúvida, assim como o erro, antes 
de ser punido, é parte integrante do 
processo de aprendizagem, raiz do 
rigor e impulso do pensamento. 

Outro factor que complementa a 
curiosidade, é a pesquisa. Ée resulta-
do de uma atitude própria do aluno 
que abre espaço ao desenvolvimen-
to da sua autonomia. 

Mas existe um terceiro fator : a 
prática do professor em sala de aula 
que permite ao aluno exercer a sua 
curiosidade científica indispensável à 
produção do conhecimento.. 

A relação teoria e prática, é o 
quarto fator de possibilidade de 
desfragmentação do conhecimen-
to, proporciona  ao aluno a reflexão 
crítica constante entre as situações 
práticas e suas teorias, permitindo 
uma prática consciente com ação 
transformadora. 

O quinto factor é valorizar a cons-
trução do conhecimento pelo próprio 
aluno, sujeito do processo, quando, 
através das indagações, desejos 

e buscas de respostas, o mesmo, 
através da reflexão teórico-prática, 
propiciada pelo professor, passa da 
curiosidade ingeénua para a curiosi-
dade epistemológica. 

O sexto factor está no trabalho in-
terdisciplinar que envolve a interpre-
tação e ligação de educadores, num 
trabalho conjunto, de interação das 
disciplinas curriculares entre si e com 
a realidade, objetivando a formação 
integral do aluno – futuro professor, a 
fim de que possa exercer criticamen-
te a cidadania, mediante uma visão 
global de mundo, sendo capaz de 
enfrentar os problemas complexos, 
amplos e globais da sociedade atual. 

É URGENTE 
DESFRAGMENTAR

É urgente romper com as fronteiras 
disciplinares na formação dos jovens, 
para que este possa ser o exemplo 
vivo que lhes possibilita a leitura críti-
ca e relacional do saber escolar com 
a realidade, envolvendo no ambien-
te de sala de aula os problemas da 
vida real na sociedade e os interesses 
em que os alunos estão envolvidos, 
para assim, compreendendo a reali-
dade possam intervenham nela para 
a transformaar. 

Para a desfragmentação do 
conhecimento, é necessário ir além 
da interdisciplinaridade; é preciso 

um ambiente acolhedor, uma prá-
tica que favoreça a construção do 
conhecimento através do constante 
diálogo entre teoria e prática, sendo 
a pesquisa resultado de uma atitu-
de própria do aluno, valorizando a 
sua curiosidade, a sua singularidade 
diante da diversidade do coletivo da 
turma e, acima de tudo, um relacio-
namento de respeito, de confiança e 
de comprometimento entre professor 
e aluno. 

O professor que se quer, voltado 
para a desfragmentação do conhe-
cimento, precisa ter a pesquisa como 
norte da prática pedagógica.  

É necessário que o coletivo dos 
professores trabalhe em equipa, de-
monstrando, com os seus exemplos, a 
postura de uma prática  comprometi-
da com a superação da curiosidade 
ingénua pela curiosidade científica. 

Mesmo com todos os limites à 
desfragmentação do conhecimento 
pelo aluno,  existem  factores dentro 
do espaço da escola, envolvendo 
professor e aluno, que contribuem 
para o uso crítico e criativo das di-
mensões científica, política e subjeti-
va do saber.•
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António Costa Guimarães
Jornalista
Dep. de Comunicação e Imagem
do Grupo Amar Terra Verde

Desfragmentar? 
O que significa esta palavra que 

agora é tão usada e se aplica na 
informática, na economia, na edu-
cação e na globalização?

É reescrever em 
locais contíguos 
informação que 
está em locais 
separados
(cf. https://www.priberam.pt/dlpo/
desfragmentar).

Vamos ao seu significado, para 
os informáticos.

Suponha que hoje instalou um 
programa qualquer. 

Com o uso do computador, ou-
tros programas virão. Um dia qual-
quer, no futuro, resolve que aquele 
programa que instalou hoje, já não 
serve e quer desfazer-se dele. 

Então desinstalou e ficou um 
espaço vazio no seu disco rígido, 
como uma lacuna. Isso faz com 
que a busca por programas, exe-
cutada pela memória RAM, seja 
mais demorada. 

É como se estivesse a trabalhar 
como secretária numa empresa 
e, ao abrir um arquivo (real, não 
virtual), perdesse tempo a abrir 
pastas vazias, não seria melhor se 
essas pastas não existissem? 

Esse é o trabalho da função 
desfragmentar, isto é, os arquivos 
são reagrupados, de forma a não 
existirem lacunas, ou seja, pastas 
vazias sem conteúdo, que ape-
nas tomam espaço dentro do seu 
computador ou dentro do seu mó-
vel de escritório chamado arquivo.

Este é um dos significados da 
palavra desfragmentar que pode 
bem sintetizar-se num slogan que 
um dia vimos numa loja: “quando 
foi a última vez que fizeste algo 
pela primeira vez?

Mas, vamos à procura de outros 
significados.

No início deste ano, o comis-

sário europeu para a Investiga-
ção, Inovação e Ciência, Carlos 
Moedas, defendeu que “uma das 
peças fundamentais que não está 
a funcionar na Europa é o investi-
mento”, apelando à desfragmen-
tação do continente para atrair 
investimento privado.

“Uma das peças fundamentais 
que não está a funcionar na Euro-
pa é o financiamento. Os Estados 
Unidos são muito menos depen-
dentes da dívida bancária [...] e 
a diferença é extraordinária em 
termos de ‘venture capital’ [capital 
de risco]”, declarou Carlos Moe-
das, que falava numa conferência 
sobre economia digital, em Lisboa.

Por essa razão, vincou que a 
Europa tem de “atrair capital priva-
do e, para isso, tem de provar que 
não é um conjunto fragmentado 
de empresas e de Estados” (cf. DN, 
05.01.2018.

O maior desafio 
europeu é reduzir 
essa fragmentação 
entre as empresas 
e leis, notou, numa alusão 
a fenómenos como a tentativa de 
independência da Catalunha e 
a saída do Reino Unido da União 
Europeia.

A seu ver, não existem “proble-
mas puramente nacionais”, já que 
temáticas como o clima, a ciber-
-segurança e a saúde “têm a ver 
com soluções que só podem vir de 
nível superior”.

Carlos Moedas ressalvou que, a 
nível mundial, “a globalização não 
pode ser ingénua”, já que “o resto 
do mundo não joga com as mes-
mas regras”.

Fazendo um paralelismo com 
os Estados Unidos, referiu que os 
europeus “preocupam-se com o 
ambiente e com o futuro dos seus 
filhos”, enquanto aquele país pre-
tende abdicar de acordos climáti-
cos.

“O mundo digital tem duas 
características que vieram mudar 
a política: a velocidade e a esca-
la”, fazendo com que os assuntos 
sejam mais abrangentes, referiu.

Falando numa terceira fase da 
era digital, defendeu que a Europa 
tem uma “oportunidade funda-
mental” de se afirmar, caso aposte 
em matérias como a ciência, ne-
cessária para áreas como a inteli-
gência artificial, a cibersegurança 
e a transação de moedas virtuais.

Ainda assim, admitiu que, em 
termos de regulação, a Europa ain-
da está “nos primórdios”.

“Eu acho que, 
na regulação do 
mundo digital, 
ainda estamos sem 
saber o que aí 
vem. Daqui a 50 
anos vamos olhar 
e pensar no que 
estávamos a fazer”,
acrescentou o responsável.

Portugal destaca-se dos restan-
tes Estados europeus na área do 
empreendedorismo, e sublinhou 
casos de ‘startups’ (empresas com 
grande potencial de crescimento) 
como a Feedzai.

Depois do significado político 
– em sentido lato – vamos até à 
realidade do cinema para aquila-
tar do significado de desfragmen-
tado. Pegar em pedaços e peda-
cinhos do passado, como os mitos 
que herdamos, e construir novas 
realidades nos nossos dias que os 
vindouros vão herdar e gerar novas 
soluções.

Veja-se o enredo do filme 
“Corpo Fechado” que começa 
quando David Dunn (Bruce Willis) 
sobrevive a um desastre de com-
boio. Dunn não só é o único sobre-
vivente da tragédia que matou 131 
pessoas. Ele acorda do acidente 
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sem um arranhão. É então que 
Elijah Price (Samuel L. Jackson) 
começa a seguir David inces-
santemente, na tentativa de 
provar que, para ter sobrevivido 
ao acidente, deve ter poderes. 

A hipótese de Elijah é que 
não só as revistas de Banda De-
senhada, como todos os mitos 
milenares sobre humanos fantás-
ticos, são baseados em grandes 
feitos reais. 

Existem pessoas entre nós ca-
pazes de fazer o que ninguém 
mais pode, e com o passar dos 
séculos, conforme crescemos 
como civilização e deixamos 
de acreditar nesses indivíduos, 
multiplicaram-se os mitos.

O objetivo de Shyamalan 
não era fazer um filme de heróis. 
“Corpo Fechado” é um suspen-
se bem escrito e dirigido, que 
explora de forma gradual a exis-
tência dos poderes de David. 

Aos poucos, David percebe, 
ao mesmo tempo que os espec-
tadores, que ele nunca ficou 
doente. O seu trabalho como 
segurança de um estádio não 
é aleatório, já que os instintos 
que possui sobre quem deve 
ou não ser barrado derivam de 
sua capacidade de visualizar 
o mal nas pessoas, de maneira 
sutil, mas eficiente. A cada nova 
descoberta, Elijah molda David 
para agir como um vigilante, e 
pouco a pouco o homem acei-

ta que seus poderes dão a ele a 
responsabilidade de agir.

Chegamos, nesse momento, 
à cena final de Fragmentado. 
Kevin, agora com acesso à 
personalidade da Fera, entra da 
lista de procurados da polícia. 
Num bar lanchonete, dezenas 
de pessoas assistem atentos ao 
anúncio de uma repórter, que 
explica os crimes, os supostos 
poderes, e o apelido dado por 
testemunhas a Kevin: Horda. O 
nome é uma referência dire-
ta à capacidade de Kevin de 
se transformar em diferentes 
pessoas, com níveis de força, 
resistência e inteligência diferen-
tes.  A câmara de Shyamalan 
percorre os rostos confusos, até 
focar em Bruce Willis. É o ator 
que lembra, em voz alta, do 
nome desse criminoso: Senhor 
Vidro.

Pois Senhor Vidro é justa-
mente o apelido que Samuel 
L. Jackson ganha no final de 
“Corpo Fechado”. O desfecho 
surpreendente do filme ocorre 
quando David, já consciente de 
seus poderes e de seu papel no 
mundo, aperta a mão de Elijah 
em agradecimento. O toque 
permite que David visualize o 
mal praticado por Elijah. Acon-
tece que Elijah foi o responsá-
vel por plantar uma bomba 
no comboio que descarrilhou, 
matando dezenas de pessoas. 

Elijah também cometeu diversos 
assassinatos em massa. Tudo 
com o objetivo de encontrar 
alguém que comprovasse a sua 
hipótese.

Desde criança, Elijah é ape-
lidado de Senhor Vidro, devido 
à quantidade de fraturas que já 
fez. O plano de Elijah, de matar 
centenas de pessoas até que 
uma sobreviva, é derivado de 
sua vontade de encontrar um 
lugar no mundo que justifique 
sua doença. 

Para o homem, deveria existir 
uma razão para sua fragilidade, 
e essa razão seria reconhecer 
seu papel de supervilão, e ser 
responsável pelo surgimento de 
um herói.

M. Night Syamalan já ha-
via anunciado sua intenção 
de fazer uma trilogia de filmes 
com Corpo Fechado. E chegou 
mesmo a dizer em público que 
Fragmentado seria o segundo 
filme da série. 

O final de “Fragmentado”, 
que coloca um assassino em 
série com grandes poderes à 
solta, já podia indicar alguma 
continuação em um futuro 
qualquer. A presença de Bruce 
Willis confirma a suspeita. Horda 
existe em um mesmo universo 
que David Dunn e Senhor Vidro. 

E na vida. Como é ser des-
fragmentado? Hoje, o presente 

não tem uma ligação à memó-
ria, ao passado: vivemos um 
mundo de incerteza com claras 
influências nas novas gerações. 
Que futuro vislumbram as novas 
gerações?

Para um professor, o aluno 
que tem à frente nada tem a ver 
com a conceção de aluno que 
ele (professor) foi e experienciou 
na sua humanidade. Se ele, 
como professor, não tiver cons-
ciência disto não sabe como 
funcionar com aquele humano 
que se coloca defronte dele. 
O mundo e a humanidade são 
profundamente outros.
E na religião, o que é a 
desfragmentação? Fazendo 
uma resenha histórica do 
entendimento da religião e da 
passagem de uma cosmovisão 
religiosa da vida até ao 
processo de racionalização 
assente nas várias ciências e na 
especialização, verificamos, com 
Weber, que 

a diferenciação 
leva a duas 
coisas: 
predomínio 
do raciocínio 

técnico e a 
proliferação das 
esferas de valor 
que “levaram à própria 
desvalorização do valor 
enquanto fator unificador 
da sociedade e provocaram 
no Humano um processo de 
desencantamento do mundo”.

Hoje, o sujeito fragmentou-se, 
autonomizou-se num mundo 
desfragmentado. Pensa, reflete 
e vive como se já não precisasse 
do outro. As amizades alimen-
tam-se enquanto eu preciso do 
outro. Isto leva à instrumentaliza-
ção do outro e ao olhar o outro 
enquanto instrumento ao meu 
serviço. É a desfragmentação 
das relações inter-pessoais.

Vejamos como a ciência 
nos pareceu, durante os últimos 
séculos, ser capaz de solucionar 
todas as questões mostrou-se 
solução para a tecnologização 
do presente não foi capaz de 
resolver o drama do interior hu-
mano e assim chegamos ao fim 
da história, da vida, e de uma 
narrativa. Perdemos o sentido e 
abre-se a possibilidade do poli-
teísmo de valores.

Num mundo fragmentado 
num politeísmo de valores é fun-
damental começar por perce-
cionar que os alunos que temos 
diante de nós, multi-tasking, con-

ciliam toda esta fragmentação e 
politeísmo de valores e conside-
ram tudo como bem e belo.

Neste presente pós-moderno 
aparecem novos movimentos 
religiosos, distintos grupos de 
pertença formal e uma religião 
subjetiva, fragmentada e indivi-
dualizada.

Deste modo, é preciso ter 
muito cuidado perante o que 
temos à nossa frente. Antes de 
ensinar seja o que for temos de 
saber quem temos à frente. Hoje 
as pessoas já não estão para 
‘muito conversa’ que depois 
‘não aquece’ mas necessitam 
sentir que o docente olha indivi-
dualmente para cada um. Que 
o professor fragmente a sala e 
esta se desfragmente no final da 
aula.

Dar a aula a correr não fun-
ciona. O programa é grande e 
muito importante mas o funda-
mental, para início, é a relação 
afetiva. Gastar tempo, ir ao 
fundo e esperar que cure interior-
mente o outro.

Assim torna-se necessária 
uma escola que reconcilie, que 
integre a partir de uma ciência 
que proponha, que faça nascer, 
e que seja criativa:

Não podemos correr o risco 
de voltar ao iluminismo onde 
parecia que a educação e a So-
ciedade eram caminhos distintos 
e que se autoexcluíam.•
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É com imensa alegria e orgulho 
que assinalamos a 27 de setembro 
de 2018, o vigésimo quinto aniversá-
rio da Escola Profissional Amar Terra 
Verde. Mais do que a celebração, 
festejamos a excelência, a dedica-
ção e o compromisso para com os 
nossos alunos. Celebramos também 
com vaidade, porque construímos 
uma marca - EPATV - e sabemos 
o que ela representa para um le-
que tão alargado de pessoas, com 
expectativas tão diferentes. Marca 
essa que exige constantemente uma 
atuação muito ativa, mas sobretudo 
responsável. 

Através de um projeto educa-
tivo consistente e eficaz, a EPATV 
conquistou o seu espaço na região, 
formando de cerca de 3.600 técni-
cos, muitos deles hoje colocados em 
cargos destacáveis em empresas das 
mais diversas áreas de formação – 
cozinha/pastelaria, restaurante/bar, 
pasteleiro/padeiro, animação socio-
cultural, produção metalomecânica, 

soldadura/serralharia civil, eletrotec-
nia, eletromecânica equipamentos 
industriais, eletricista de instalações, 
eletromecânica de eletrodomésticos, 
operador de eletrónica/telecomuni-
cações marketing, auxiliar de saúde, 
construção civil, azulejador/ladrilha-
dor, canalizador, operador máquinas 
e ferramentas CNC, secretariado, 
multimédia, ótica ocular, fotogra-
fia, mecatrónica automóvel, design 
gráfico, 3D, desenho de mobiliário, 
carpintaria, operador de informática 
gestão e programação de com-
putadores, controlo de qualidade 
alimentar, serviços jurídicos, gestão 
do ambiente, energias renováveis, 
gás, análise laboratorial, termalismo, 
manutenção industrial e turismo, 
audiovisuais, comunicação/ marke-
ting, preparação e transformação 
produtos cárneos, operador de Cad, 
apoio psicossocial, banca e seguros, 
receção e atendimento, estética, 
cabeleireiro, gestão animação turísti-
ca, higiene e segurança no trabalho, 

bombeiro, mecânico de automóveis 
ligeiros.

Ao longo destes 25 anos, muitos 
foram aqueles que ajudaram a cons-
truir esta nossa marca. Alunos, encar-
regados de educação, professores, 
colaboradores, empresários, entida-
des públicas, privadas e municipais 
que ao acreditarem na nossa visão 
estratégica, ajudaram a materializá-
-la e transferi-la para além dos muros 
da escola. A todos o nosso obrigado 
e reconhecimento. Continuaremos 
juntos nesta caminhada, a inovar e a 
disseminar o que de melhor se pode 
fazer na educação.

Para celebrar esta data significa-
tiva, elaboramos uma agenda de 
eventos comemorativos que se reali-
zarão ao longo de um ano, a come-
çar à data de hoje, em que a EPATV 
pretende mobilizar toda a comunida-
de educativa em múltiplas iniciativas. 
Gostaríamos de contar com a partici-
pação de todos nestas atividades da 
grande família que é a EPATV. 

C O M E M O R A Ç Õ E S   D O S   2 5  A N O S

Quando pensamos na celebração de vinte e cinco anos de uma 
instituição como a EPATV é inevitável que façamos uma leitura crono-
lógica, um quarto de século numa instituição de ensino significa que 
se tocou a vida de muitas pessoas. Faz-se também uma leitura mais 
prospectiva : o futuro está agora a começar.

Partindo deste pressuposto, resolvemos começar a exploração sim-
bólica pelo grafismo dos números com recurso às formas retas e curvas, 
e seccionados, aos quais se adicionou as 3 cores representativas da 
EPATV. Como se de um puzzle se tratasse, e no qual se pode ver um 
triângulo desenhado por 3 linhas que representam estabilidade, ener-
gia e progressão. A base invertida da pirâmide representa toda a in-
formação, todos os elementos importantes que a Escola transmite aos 
alunos para que se tornem cidadãos formados.

Sempre preocupados com a função essencial desta instituição que 
tem uma preocupação em criar estabilidade, energia e progressão 
para que haja uma ligação efetiva entre alunos e o mercado de tra-
balho.

As curvas presentes nos números, como se de círculos se tratasse, 
mas quebrados, conferem segurança, apoio, amizade, comunidade... 
No seu todo, este logo resultou num conjunto de formas que remetem 
ao “Infinito”.

Mantendo sempre presente as três palavras fortes da nossa escola, 
AMAR, TERRA, VERDE.M
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EPATV ALIVE
-música, cinema, campismo, caminhadas

P R O G R A M A :

JANTAR DE GALA
-Beneficência a favor do Rancho
Típico Infantil de Vila Verde
-Homenagem aos colaboradores

DIA DA ESCOLA
Sessão Solene:
-Palestra motivacional com cantor – Diogo Piçarra
-Sessão de entrega diplomas
-Apresentação da Edição Comemorativa dos 25 anos
-Inauguração da Cozinha Master Chefe EPATV - com 
concurso “Chefe Silva”
-Descerramento de um painel comemorativo 
-Escultura comemorativa

25 anos, 25 vidas
Documentário
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La educación, 
motor de cambio 
en la lucha contra 
el cambio climático

Na história da humanidade há processos 
que modificaram o status quo, apoiados por 
um grande número de pessoas e que conse-
guem mudanças profundas no sistema social, 
que dão origem a uma nova ordem.

Graças à sensibilidade que envolve esses 
processos, surgiram problemas cada vez mais 
visíveis, que começam a manifestar-se através 
da pressão para as altas esferas do poder, a 
tomada de ação de certos grupos e, con-
sequentemente, a obtenção de resultados 
diferentes.

Essa capacidade de mudança está ligada 
às novas possibilidades que a modernidade 
representa. Atualmente, as pessoas têm uma 
capacidade de intercomunicação nunca an-
tes vista. A informação viaja de um continente 
para outro em segundos, de modo que o ser 
humano melhorou sua própria qualidade de 
vida e repensou a maneira como nos relacio-
namos na sociedade.

Desta forma, assim como os benefícios da 
era atual têm um impacto global, o mesmo se 
aplica aos problemas e ameaças das socie-
dades modernas, como o aumento da pro-
cura por recursos e da produção de resíduos. 
Por esta razão, o nosso impacto no mundo 
está a aumentar.

Resultado deste impacto, a mudança 

En la historia de la humanidad existen pro-
cesos que han modificado el statu quo, respal-
dados por un gran número de personas y que 
logran profundos cambios en el sistema social, 
que dan lugar a un nuevo orden. 

Gracias a la sensibilidad que rodea estos 
procesos, se han planteado problemáticas 
cada vez más visibles, mismas que comienzan 
a manifestarse a través de la presión a las altas 
esfera del poder, la toma de acción de deter-
minados grupos, en consecuencia, la obtención 
de resultados diferentes. 

Esta capacidad de cambio está vinculada 
con las nuevas posibilidades que la modernidad 
plantea. Hoy en día las personas tienen una 
capacidad de intercomunicación nunca antes 
vista. La información viaja de un continente a 
otro en segundos, por lo que el ser humano ha 
mejorado su propia calidad de vida, y se ha 
replanteado la manera en la que nos relaciona-
mos en sociedad. 

De esta manera, así como los beneficios y 
bondades de la era actual impactan de forma 
global, sucede lo mismo con los problemas y 
amenazas de las sociedades modernas, como 
el aumento de la demanda por recursos y la 
producción de desechos. Por esta razón, nuestro 
impacto en el mundo es cada vez mayor.

Resultado de ese impacto, destaca el cam-

A educação, 
mecanismo 

de mudança 
na luta contra 
as mudanças 

climáticas
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Constatou-se que, nos países em que uma 
percentagem importante da opinião pública 
reconhece a mudança climática como um 
problema, são também os países onde um 
maior número de políticas foram adotadas 
a este respeito2. O que reafirma a ideia de 
que o poder de diminuir os efeitos da ação 
humana sobre o clima está nas mãos da po-
pulação que motivará e dará confiança ao 
governo para agir.

Na educação, existe o potencial social de 
uma terceira revolução industrial, marcada 
pelo desenvolvimento tecnológico de for-
mas alternativas de produção e de energia 
amigas do ambiente natural. A capacida-
de de articular movimentos para a luta na 
mitigação será baseada principalmente em 
pessoas que conheçam os impactos e as-
sumam a responsabilidade que a questão 
exige, tanto para exigir dos governos e in-
dústria ações concretas, bem como fazer o 
mesmo “em casa”, para transformar a amea-
ça numa oportunidade e numa mudança de 
paradigma.•

se constata que en aquellos países en los que 
un porcentaje importante de la opinión pú-
blica reconoce el cambio climático como un 
problema, son también los países en donde se 
han adoptado un mayor número de políticas 
al respecto . Lo que reafirma la idea de que el 
poder para disminuir los efectos de la acción 
humana en el clima se encuentra en manos de 
la población al motivar y dar confianza a las 
instancias de gobierno para actuar. 

En la educación está el potencial social 
para una tercera revolución industrial , mar-
cada por el desarrollo tecnológico de formas 
alternativas de producción de energía ami-
gables con el medio ambiente natural. La 
capacidad para articular movimientos para la 
lucha en la mitigación estará cimentada prin-
cipalmente en que las personas conozcan los 
impactos y asuman la responsabilidad que el 
tema requiere, tanto para exigir a los gobiernos 
y la industria acciones concretas, como para 
hacer lo propio en casa, con el fin de convertir 
la amenaza en una oportunidad, en un cam-
bio de paradigma.•

- European Union, Public Opinion, (2017) Special Eurobarometer 459 “Climate Change”. Recuperado el 21 de diciembre de 
2017. https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/support/docs/report_2017_en.pdf.  

  - Datos originales se pueden consultar en Gallup, Inc. (2017). Top-Emitting Countries Differ on Climate Change Threat. Re-
cuperado el 15 de junio de 2017, de http://www.gallup.com/poll/124595/Top-Emitting-Countries-Differ-Climate-Change-Threat.
aspx#2; y, The London School of Economics and Political Science, Gratham Research Institute on Climate Change and the 
Enviorenment. (2017). Gratham Research Institute on Climate Change and the Enviorenment. Recuperado el 18 de julio de 2017, 
de The Global Climate Legislation Study Database: http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/legislation/the-global-climate-legis-
lation-database/ . 

  - Giddens recurre a Rifkin en la idea de que la introducción de nuevas formas de producción de energía puede represen-
tar cambios como los sucedidos en la revolución industrial del siglo IXX con el carbón. Giddens, Anthony (2009), La Política del 
Cambio Climático, Alianza Editorial, S.A., Madrid.

José Miguel Solórzano Thompson
Estudiante de doctorado en Estado de derecho y 

gobernanza global, Universidad de Salamanca, España. 

Breve biografía del autor:  José Miguel Solórzano 
Thompson es estudiante de doctorado en Estado de dere-
cho y Gobernanza Global en la Universidad de Salaman-
ca. Tiene un título de máster en Ciencias Políticas de la 
Universidad de Salamanca, y posee un título de Licen-
ciado en Contaduría Pública y un título de Bachiller en 
Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica.  

Ha participado como ponente en los siguientes con-
gresos: IV Congreso FLACSO 2017, Salamanca, España; 
VII Congreso Centroamericano de Ciencias Política 
2015, San José, Costa Rica; y, II Congreso Internacional 
de Ciencia Política AMECIP 2014, Toluca, México.

También ha sido invitado en programas de radio de 
interés político en Costa Rica, ha sido parte del progra-
ma Agentes de Cambio de la Fundación Friedrich Ebert 
América Central, así como el programa de Agenda Joven 
de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, entre 
otros. 

Actualmente se interesa por las políticas de medio 
ambiente, y la participación de la población civil en la 
incidencia de estas políticas, especialmente en el tema de 
cambio climático. 

José Miguel Solórzano Thompson
Aluno de Doutoramento em Estado de Direito 

e Governação Global, Universidade de Salamanca, 
Espanha

Breve biografia do autor: José Miguel Solórzano 
Thompson e aluno de doutorado em Estado de Direito 
e Governação Global da Universidade de Salamanca. 
Possui mestrado em Ciência Política pela Universidade 
de Salamanca e Bacharel em Contabilidade Pública e 
Bacharel em Ciências Políticas pela Universidade da 
Costa Rica.

Participou como palestrante nos seguintes congres-
sos: IV Congresso FLACSO 2017, Salamanca, Espa-
nha; VII Congresso Centro-Americano de Ciências 
Políticas 2015, San José, Costa Rica; e, II Congresso 
Internacional de Ciência Política AMECIP 2014, 
Toluca, México.

Também foi convidado em programas de rádio de 
interesse político na Costa Rica, faz parte do programa 
Agentes de Mudança da Fundação Friedrich Ebert 
América Central, bem como o programa Agenda Jovem 
da Universidade Estadual da Costa Rica, entre outros. .

Atualmente, está interessado em políticas ambien-
tais e na participação da população civil na incidência 
dessas políticas, especialmente na questão das mudanças 
climáticas.

climática destaca-se como uma das amea-
ças mais importantes atualmente, isto por-
que o aumento desmedido da produção 
de emissões de gases de efeito de estufa 
pela indústria modificou - e continua a alte-
rar, o clima do planeta, causando variações 
em todas as latitudes.

Apesar de representar um dos maiores 
desafios desde o final do século passado, a 
agenda política global atrasou a necessi-
dade de atuar sobre esse fenómeno. Passa-
ram-se quase 30 anos desde que a Cimeira 
do Rio despoletou ténuemente alarmes 
sobre o tema. No entanto, apesar da maio-
ria dos países se terem comprometido a 
tomar medidas para reduzir as mudanças 
climáticas nas últimas cimeiras climáticas 
internacionais, as ações políticas concretas 
para mitigar as principais causas do efeito 
de estufa ainda são insuficientes.

Os motivos desta insuficiência política são 
diversos, mas existe um que é relevante em 
praticamente todos os países: a mudança 
climática não é o primeiro item da agenda 
política, pois é um problema tão geral e 
global, que parece pertencer a todos e a 
ninguém ao mesmo tempo

Ao acima exposto, deve-se acrescentar 
que tomar medidas para reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa pode afetar os in-
teresses de alguns dos setores mais influentes 
da economia global, relacionados com os 
combustíveis fósseis, e que usam o seu po-
der para atrasar qualquer ação de mudan-
ça nos sistemas de transporte e produção 
de energia.

Sob este cenário, a educação e a infor-
mação adquirem um papel relevante. Por 
um lado, permitem-nos conhecer as nuan-
ces do problema, ao mesmo tempo que 
motivam a ação política. É assim que temos 
visto as organizações ambientais a elevarem 
a voz há vários anos, pedindo aos governos 
ações concretas, apontando as indústrias 
que causam mais danos ao planeta, e pare-
ce que seus esforços estão a começar a ter 
resultados na opinião pública. O Eurobaró-
metro Especial 459, publicado em Setembro 
de 2017, mostra que a maioria dos europeus 
(92%) considera a mudança climática como 
um problema sério ou muito grave, uma 
percentagem que cresceu desde 20151. No 
entanto, em outras regiões do planeta, é 
necessária uma maior consciencialização.

Este crescimento na opinião pública é 
de vital importância se reconhecermos que 
existe uma relação entre as ações das po-
líticas públicas e a opinião da população. 

bio climático, una de las amenazas más im-
portantes en la actualidad, pues el aumento 
desmedido de las emisiones de gases de 
efecto invernadero producto de la industria, 
ha modificado y continúa alterando el clima 
del planeta causando variaciones en todas 
las latitudes. 

A pesar de representar uno de los mayo-
res desafíos desde finales del pasado siglo, 
la agenda política global ha tardado en 
reconocer la necesidad de actuar ante este 
fenómeno. Casi 30 años han pasado desde 
que en la Cumbre de Río se encendieran 
tenuemente las alarmas al respecto; sin em-
bargo, aun cuando la mayoría de los países 
se ha comprometido a tomar medidas para 
frenar el cambio climático en las últimas 
cumbres internacionales del clima, las accio-
nes políticas concretas para mitigar las princi-
pales causas del efecto invernadero siguen 
siendo insuficientes.

Las razones de esta insuficiencia política 
son diversas, pero hay una que es relevante 
en prácticamente todos los países: el cam-
bio climático no es el primer ítem en la agen-
da política, pues es un problema tan general 
que parece ser de todos y de nadie a la vez.

A lo anterior hay que sumar que tomar 
acciones para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero podrían afectar los 
intereses de algunos de los sectores más 
influyentes de la economía global, aquella 
relacionada con los combustibles de origen 
fósil, y que utiliza su poder para retrasar cual-
quier acción de cambio en los sistemas de 
transporte y producción de energía.

Bajo este panorama, la educación y la 
información adquieren un papel relevante. 
Por un lado, permiten conocer los mati-
ces del problema, a la vez que motivan la 
acción política. Así es como vemos desde 
hace años a las organizaciones ambientales 
alzando la voz, solicitando a los gobiernos 
acciones concretas, señalando las industrias 
que más daño hacen al planeta, y parece 
que sus esfuerzos comienzan a ver frutos en 
la opinión pública. El Eurobarómetro Especial 
459, publicado en setiembre de 2017, mues-
tra que la mayoría de los europeos (92%) 
consideran el cambio climático como un 
problema serio o muy serio, porcentaje que 
ha crecido desde el 2015 ; sin embargo, en 
otras regiones del planeta, se requiere de 
mayor sensibilización. 

Este aumento en la opinión pública es de 
vital importancia si reconocemos que existe 
una relación entre las acciones de política 
púbica y la opinión de la población. Como 
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A EPATV organizou a 16 de janeiro o VIII 
ciclo de Jornadas na área da Eletricidade, 
Eletrónica e Automação.

A iniciativa, que encheu o Auditório da 
EPATV com várias turmas dos cursos oficinais, 
arrancou à ordem do discurso do Diretor 
Geral, João Luís Nogueira e seguiu com as in-
tervenções de: Ricardo Costa (BC - Seguran-
ça) - “Empreendedorismo e Empregabilida-
de”; Hugo Cortez (INL - Internacional Iberian 
Nanotechnology Laboratory) - “As inovações 
dos produtos baseados na nanotecnologia”; 
João Castro (Borg Warner Emissions Systems) 
- “Indústria 4.0”; Francisco Pereira Ribeiro (EDP 
do Carregado) - “Energias Renováveis, Redes 
Elétricas e Aproximação da Escola ao Tra-
balho”; Luís Almeida (Televés) - “ITED”; José 
Sencadas (Azimuth Wave) - “Experiências, 
práticas e saídas profissionais na área de 
AVAC”; e Manuel Ribeiro (ATouch) - “Instala-
ções elétricas do século XXI”.

Este ciclo de palestras recebeu também 
a assistência da Escola Martín Sarmiento, de 
Pontevedra, que habitualmente se junta aos 
alunos da EPATV para (re)descobrir as novi-
dades destas áreas tecnológicas.

A Escola Profissional Amar Terra 
Verde, representada pela Direto-
ra Pedagógica Sandra Monteiro 
e pelo docente António Cunha, 
recebeu, dia 16 de janeiro, mais 
um Prémio Fundação Ilídio Pinho.

A cerimónia de entrega de 
prémios decorreu em Gaia, sob 
a presença do Engenheiro Ilídio 
Pinho, o Prof. Joaquim Azevedo e 
o Delegado Regional da DGEstE 
José Mesquita.

A EPATV apresentou o proje-
to “Gerês 365 - Natureza todo o 
ano”, como candidatura à 15ª 
edição do Prémio 2017/2018 “A 
ciência na escola ao serviço do 
desenvolvimento e da humani-
zação” e viu a sua aprovação 
premiada e com acesso à 2ª fase 
deste concurso.

Esta é uma colaboração entre 
a Fundação Ilídio Pinho e o Minis-
tério da Educação que estimula 
e prepara os jovens a enfrentar os 
desafios da sociedade moderna.

A 11 de janeiro, os alunos do pri-
meiro ano do curso de Profissional de 
Técnico de Frio e Climatização reali-
zaram uma visita de estudo ás áreas 
técnicas da central Hidroelétrica do 
Lindoso e Resulima. Esta visita teve 
os seguintes objetivos conhecer os 
processos de obtenção, tipos, aplica-
ções das formas das energias reno-
váveis; identificar os componentes de 
sistemas industriais de pneumática/
hidráulica; entender os fluidos e o seu 
comportamento nas tubagens, veloci-
dades caudais, diâmetros de secções, 
pressões e perceber as vantagens 
ambientais/energéticos do tratamento 
de resíduos sólido. Os objetivos desta 
atividade foram atingidos, os forman-
dos revelaram um elevado interesse e 
um comportamento responsável.
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No passado dia 19 de janeiro a 
turma do curso Técnico de Esteti-
cista, no contexto do módulo de 
Físico Química aplicada aos cui-
dados de beleza,  fez uma visita 
de estudo ao espaço, Nails, Bar & 
Spa de Lúcia Costa em Braga.

Este espaço inspirado num 
conceito inovador norte-ameri-
cano oferece a possibilidade de 
estar a tratar o/a cliente ao mes-
mo tempo que dá a possibilidade 
de o mesmo tomar uma bebida e 
degustar algo, permitindo estreitar 
relações mais próximas  com os 
clientes.

Nesta visita foi demonstrado o 
novo método de execução de 
unhas em imersão em pó e sem 
recurso a brocas, respeitando a 
matriz e a queratina das unhas, e 

isento ainda de UVA e UVB, o que 
permite minimizar a incidência do 
cancro de pele e da unha, sendo 
hoje uma das grandes preocupa-
ções a nível mundial da dermato-
logia, devido ao aumento expo-
necial destas patologias.

Foi possível ainda manusear 
aparatologia de alta tecnologia 
como o laser, a radiofrequência 
bipolar, a eletrólise e o banho 
vichy com cromoterapia e aro-
materapia incorporadas.

No final da visita a dona do es-
paço (Lúcia Costa) fez alusão ao 
comportamento expectável das 
formandas em estágio bem como 
da importância de uma excelen-
te formação capaz de preparar 
as formandas para o mundo do 
trabalho.No âmbito da Prova 

de Aptidão Profissional 
do curso de Técnico de 
Ótica Ocular, os alunos 
Ana Gomes, Filipa Pinhei-
ro, Luísa Gomes, Hugo 
Gonçalves, Vanessa Silva 
e Tiago Custódio dina-
mizaram, no dia 19 de 
janeiro, a palestra “Ócu-
los vs Lentes de Contac-
to”. Esta atividade surge 
na sequência do rastreio 
visual que os alunos 
realizaram aos colegas 
das turmas do 1º ano da 
EPATV.

Nesta palestra foram 
apresentados os resulta-
dos do rastreio em que se 
verifica que 81% da po-
pulação rastreada tem 
uma boa acuidade visual 
em visão ao longe com 
ambos os olhos. A pensar 
nos 19% dos colegas que 

apresentam possíveis pro-
blemas refrativos, os refe-
ridos alunos fizeram uma 
sessão de esclarecimento 
sobre as alternativas de 
compensação.  Neste 
sentido, foram apresen-
tadas as características 
das lentes de contacto, 
realçando as vantagens 
e desvantagens em rela-
ção aos óculos. 

Os alunos palestrantes 
envolveram-se bastante 
nesta atividade, tendo 
conseguido informar e 
esclarecer, recorrendo 
a exemplos práticos do 
quotidiano e das vivên-
cias dos colegas. A rece-
tividade do público alvo 
desta atividade foi muito 
boa, considerando-se 
que os objetivos desta 
sessão foram amplamen-
te atingidos.
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EPATV participa na ação de formação avançada no âmbito 
do projeto Escola Embaixadora do Parlamento Europeu.

No dia 26 de janeiro as professoras Lúcia Lopes e Palmira 
Moreira deslocaram-se ao centro de congressos da Alfândega 
do Porto para participar na formação avançada no âmbito do 
projeto Escola Embaixadora do Parlamento Europeu.

Foram abordadas várias temáticas no âmbito da União Euro-
peia, bem como discutidas algumas boas práticas desenvolvidas 
no contexto do projeto.

Um dos momentos altos da sessão foi “à conversa com os eu-
rodeputados Paul Rangel e Francisco Assis”, onde se destacaram 
a partilha de experiências, os desafios da atualidade e a valori-
zação do projeto da União Europeia.

A EPATV recebeu, a 25 de ja-
neiro, uma visita muito especial!

86 meninos e meninas, do 3º 
ano do Centro Escolar de Vila 
Verde, cumpriram a tradição 
das “janeiras” e visitaram as ins-
talações da EPATV para cantar 
os reis.

No dia 25 de janeiro de 2018, as turmas do 2º e 3º ano 
do Curso Técnico de Restauração - Cozinha/Pastela-
ria realizaram uma visita à Escola de Hotelaria e Turismo 
Douro, sita em Lamego, com o objetivo de participarem 
no evento “Sustentabilidade na Hotelaria e Restauração: “ 
mais que simples uma “buzzword”, um trabalho de ges-
tão?”.

Depois um almoço confecionado e servido pelos alunos 
daquele estabelecimento de ensino, assistiu-se a um semi-
nário sobre a temática em questão, tendo contado com 
a presença de representantes de unidades hoteleiras que 
constituem exemplos de práticas sustentáveis na hotela-
ria e restauração, nomeadamente o diretor do Six Senses 
(Nick Yarnell), o chef de cozinha da Quinta do Portal (Mil-
ton Ferreira), e o diretor do Hotel Vila Park (Avelino Sousa), 
assim como uma nutricionista (Ana Rebelo)  e uma produ-
tora de ervas aromáticas e flores comestíveis, “Ervas Finas” 
(Graça Saraiva). Todos estes intervenientes partilharam as 
suas experiências como gestores, mostrando medidas im-
plementadas para que os respetivos espaços cumpram os 
princípios da sustentabilidade, o que muito contribuiu para 
a formação dos nossos discentes, que consideraram uma 
mais valia os conhecimentos obtidos nesta atividade.
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A EPATV acolheu, a 31 de janeiro, a 
Rede de Escolas com Ensino Profissio-
nal da Universidade Católica do Porto, 
para um Workshop sobre os Novos Am-
bientes de Aprendizagem.

A iniciativa contou com mais de 25 
docentes e Diretores que se reuniram 
para discutir APPs, Internet, Gamifica-
tion, Tablets e Telemóveis no seio Peda-
gógico, com os objetivos de: promover 
a partilha de boas práticas, a discus-
são e a reflexão sobre a utilização dos 
dispositivos móveis e jogos nas salas 
de aula do ensino profissional; discutir 
novas abordagens aos ambientes de 
aprendizagem; partilhar experiências 
de sucesso vivenciadas nas salas de 
aulas pelos professores do Ensino Profis-
sional; disseminar metodologias para a 
integração curricular das TIC validadas 
em Projetos Europeus.

A abertura foi dada pelo Presidente 
da Comissão Permanente da Rede de 
Escolas com Ensino Profissional (UCP) e 
Diretor da EPATV, João Luís Nogueira 
e, de seguida, foi a vez da ilustre men-
sagem da Embaixadora da Iniciativa 
Laboratórios de Aprendizagem, da Di-
reção-Geral da Educação - European 
Schoolnet - Ana Margarida Medeiros.

Todos os membros passaram pelas 
três sessões do workshop, dinamizadas 
pela EPATV, pela EPA (Carvalhais, Mi-
randela)e pela EP Raúl Dória(Porto).

Esta ação acompanha o avançar 
tecnológico e pedagógico da socieda-
de atual, procurando utilizar as novas 
tecnologias de comunicação e infor-
mação como meio (e não como um 
fim) para o sucesso escolar.

Nos dias 26, 27 e 28 de janeiro 
a EPATV esteve com um grupo 
de seis professores no Seminário 
Nacional das Eco-Escolas em 
Guimarães.

Este encontro tem como ob-
jetivo incentivar a comunicação 
e partilha, entre professores, de 
experiências de educação am-
biental, assim como a divulga-
ção de novos projetos do pro-
grama Eco-Escolas 2017/2018.

Ao longo dos dias foram vá-
rios os palestrantes e as discus-
sões sobre as Alterações Climá-
ticas e Floresta – ao encontro 
do tema central do Seminário e 
tema do ano, a Floresta.

Neste evento, os docentes 
tiveram ainda oportunidade de 
participar em ateliers de carác-
ter prático.

Francisco Ferreira, ZERO e 
FCT-NOVA, abordou, por exem-

plo, a influência decisiva das 
alterações climáticas na magni-
tude dos incêndios florestais em 
Portugal. A reflorestação que 
realizarmos terá de ser eficaz 
e que garanta que em 2050 
tenhamos um país neutro em 
termos de emissões.

Hélder Pais, Direção Geral da 
Educação, referiu o Referencial 
de Educação Ambiental para a 
Sustentabilidade, onde se insere 
um conjunto de referenciais no 
âmbito da Educação para a 
Cidadania. A educação am-
biental é parte integrante da 
educação para a cidadania, 
promovendo a transversalidade 
e privilegiando a promoção de 
atitudes e valores, e desenvol-
vimento de competências nos 
nossos alunos imprescindíveis 
aos desafios da sociedade do 
século XXI.
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Com início a 19 de 
janeiro, esteve paten-
te, no átrio da Escola 
Profissional Amar Terra 
Verde, uma Exposição 
de trabalhos criados 
pelos alunos no âmbi-
to do estudo das obras 
literárias “Os Lusíadas”, 
de Luís de Camões, 
e “Mensagem”, de 
Fernando Pessoa.

Trata-se de uma 
mostra, promovida 
pelos docentes deste 
grupo disciplinar, que 
teve como objetivo a 
realização de cons-
truções inspiradas nas 
duas obras em estu-
do, em que a maioria 
preferiu refletir aquela 
que constitui a ação 

principal da obra épi-
ca, a viagem marítima 
à Índia por Vasco da 
Gama, aplicando de 
forma lúdica e peda-
gógica os conheci-
mentos adquiridos.

Tanto Camões 
como Pessoa celebra-
ram o que se fez no 
passado em busca de 
um ideal que se tornou 
realidade, cuja místi-
ca muito agradou os 
alunos que quiseram 
transparecer essa im-
portância para os seus 
projetos, pois ambos 
os escritores são con-
siderados “cantores” 
da Pátria e marcos da 
cultura nacional.

A EPATV participou no I 
Encontro de Grupos do Projeto 
Rios do Município de Vila Ver-
de, a 2 de fevereiro, data da 
comemoração do Dia Mundial 
das Zonas Húmidas, efeméride 
que evoca a criação, em 1971, 
da Convenção de Ramsar re-
lativa à conservação e ao uso 
sustentável das zonas húmidas.

O grupo de alunos da EPA-
TV, constituído por alunos do 1º 
ano do curso Técnico de Eletro-
tecnia, mostrou as dinâmicas já 
realizadas no âmbito do Projeto 
Rios e apresentou o site cons-
truído para a divulgação desta 
temática (https://ferbeast.wixsi-
te.com/ribeiro-felgueiras).

O Projeto Rios pretende 
promover a curiosidade cien-
tífica e implementar o método 
científico experimental, através 
da recolha e registo de infor-
mações e dados geográficos, 
físico-químicos, biológicos, 
eventos históricos, sociais e et-
nográficos, contribuindo assim 
para a melhoria do espaço 
estudado, da qualidade fluvial 
global e das populações.

A EPATV sente bastante 
orgulho na envolvência dos 
seus alunos nestes projetos de 
sensibilização para a cidadania 
e proteção e valorização do 
ambiente e património.
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A 8 de fevereiro, numa das mais emble-
máticas provas do calendário desportivo 
anual do Desporto Escolar, os alunos da 
EPATV, apurados no corta-mato escolar, 
representaram da melhor forma a sua 
escola. Em ambiente de festa, foi vísivel o 
empenho de todos os participantes.

Juliana Silva (2° lugar Junior Feminino), 
Marcelo Saraiva (1° lugar Junior Masculino) 
e Hugo Barros (3° lugar Junior Masculino) 
rumam agora ao Corta Mato Nacional.

A EPATV participou, no dia 6 de 
fevereiro, na Oficina de Reflexão 
Escolas 4.0, em Ourém, onde também 
esteve presente o Secretário de Esta-
do de Educação, João Costa.

O Diretor Geral da EPATV, João Luís 
Nogueira, a Diretora Pedagógica da 
EPATV, Sandra Monteiro e os docen-
tes José Dantas, Paula Costa e Pedro 
Arantes representaram a EPATV nesta 
ação de reflexões e desafios sobre a 
atualidade e evolução do ensino.

Desde a sua a fundação que a 
Escola Profissional Amar Terra Verde se 
tem pautado por um percurso de mu-
dança, através da renovação e rein-
venção de novas formas de apren-
dizagem. Neste sentido, assume-se 
como uma “organização aprendente 
(Iearning organization) que está 
atenta ao que se passa dentro e fora 
dela, ouve todos os seus colaborado-
res internos e externos e acompanha 
a evolução da sociedade.” A saída 
do novo referencial do perfil do aluno 
para o século XXI, foi mais uma opor-
tunidade para repensar as prioridades 
e as competências que se entendem 
como fundamentais para que os 
alunos se possam integrar no mundo 
global em constante mudança.
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No dia 9 de fevereiro realizou-se um 
desfile de óculos de sol e de receituário, 
com o apoio da MultiÓpticas de Vila Ver-
de. Esta atividade efetuou-se no âmbito 
da Prova de Aptidão Profissional das alu-
nas Ana Pires, Ana Martins e Sónia Pimenta 
do curso de Técnico de Ótica Ocular. 

A atividade iniciou com uma apre-
sentação acerca dos danos oculares 
da radiação UV e quais os tipos de rosto 
e formatos de armações que melhor se 
adequam a cada um deles. De seguida, 
realizou-se o desfile, que contou com a 
participação de alunos dos vários cursos 
da escola. Os alunos envolvidos foram 
escolhidos tendo em conta as característi-
cas mencionadas na apresentação, dan-
do a conhecer assim diversas alternativas 
que se possam adequar aos diferentes 
tipos de rosto.

As alunas envolvidas consideraram que 
o balanço da atividade foi bastante posi-
tivo, tendo-se verificado uma boa recetivi-
dade por parte do público.

O curso Técnico de Geriatria 
respondeu com grande entusias-
mo ao convite endereçado pela 
Dr.ª Alexandrina Cerqueira da 
Rede Social do Município de Vila 
Verde para a colaboração e 
participação na comemoração 
do Carnaval Sénior realizado 
no Centro Social e Paroquial de 
Cervães no dia 9 de fevereiro. 

Com a orientação das pro-
fessoras Glória Lago e Sónia Vilas 
Boas, as alunas colaboraram 
na preparação do lanche para 
todos os participantes, no enca-
minhamento dos idosos para os 
seus lugares, na animação da 
tarde, como parte do júri respon-
sável pela escolha da melhor 
máscara de Carnaval e, no mais 
importante, na partilha de afeto, 
dedicação e atenção aos vários 
“avós” presentes nesta iniciativa. 

Esta colaboração foi avalia-
da pelos vários representantes 
das IPSSS como parte do sucesso 
desta atividade em que a ale-
gria, dinamismo e energia foram 
o mote desta festividade. 
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No dia 16 de fevereiro, a turma 
Assistente Administrativo, realizou 
uma visita de estudo no âmbito 
da disciplina Correspondência 
Comercial e Arquivo.

Deste modo, pretende-se de-
monstrar aos jovens a importân-
cia do papel do Assistente Ad-
ministrativo tal como o valor das 
regras de ordenação e classifica-
ção de documentos bem como 
a sua conservação.

Nesta atividade, a turma 
começou por visitar o Arquivo Dis-
trital de Braga, sob a orientação 
dos arquivistas. Após uma breve 
apresentação, a turma foi dividi-
da em dois grupos e assistiram a 
uma palestra sobre a fundação 
do Arquivo e as suas mudanças 
ao longo do tempo, culminando 

No passado dia 16 de fevereiro, a “Ope-
ração Floresta Segura” da Guarda Nacional 
Republicana (GNR) sensibilizou a população 
mais jovem da EPATV, para a prevenção dos 
incêndios florestais. Os militares deram forma-
ção sobre a limpeza das matas e até como 
se deve utilizar o fogo, para por exemplo fazer 
queimadas.

Uma vez que os incêndios tomaram muito 
do nosso país nos últimos meses, este é um 
tema que deve ser levado não só aos mais 
novos, mas a todas as gerações.

com uma visita guiada às instala-
ções para perceber o seu funciona-
mento.

De seguida, os alunos, dirigiram-se 
à Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, 
onde foram recebidos pela bibliote-
cária que se fez acompanhar pela 
estagiária Juliana, que apresentou 
cada sala da biblioteca e demons-
trou como funciona o Arquivo onde 
se guardam os livros. A turma de As-
sistente Administrativo, saiu satisfeita 
com os conhecimentos consolidados 
e a experiência vivenciada.Inserido na programação do Mês do 

Romance, a EPATV juntou-se ao Mu-
nicípio de Vila Verde para celebrar o 
romance, no dia 15 de fevereiro.

Saudável e doce, como o amor 
deve ser, os cursos de Restauração 
preparam um pequeno almoço rico e 
diversificado para celebrar o Dia de S. 
Valentim. À mesa estava o Diretor Geral 
da EPATV, João Luís Nogueira, a Ve-
readora da Educação, Cultura e Ação 
Social, Júlia Fernandes, a Presidente do 
ISAVE, Mafalda Duarte, membros da 
Direção da EPATV, do ISAVE e da comu-
nicação social.

Como indica a tradição, a EPTAV 
apresenta todos os anos um produto 
Namorar Portugal. Este ano apresentou 
o Aroma com Amor, subdivido em: Infu-
são do Amor (frutos vermelhos, pétalas 
de rosa, pimenta rosa e stevia), criado 

pelo Curso Técnico de Restauração - 
Restaurante/Bar; sal aromatizado com 
alecrim e sal aromatizado com tomilho, 
uma combinação do Curso Técnico 
de Restauração - Cozinha/Pastelaria; 
e Bombons de Chocolate, o mimo do 
Curso de Restauração - Padaria/Paste-
laria. A embalagem destes produtos foi 
idealizada e concebida pelos alunos do 
Curso Técnico de Design Gráfico, orien-
tados pela professora Fátima Pimenta.

A apresentação destas criações 
contou ainda com a ilustre presença 
do Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Verde, António Vilela.

Os sabores foram lançados e rece-
bidos pela comunidade escolar, que 
depois se dirigiu ao auditório, para as-
sistir ao filme de romance e drama “Me 
Before You”, sugerido pela Associação 
de Estudantes da EPATV.
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- Luís Vaz de
Camões -

Que eu canto o peito
ilustre lusitano

E disse: “Ó gente ousada, mais que quantas
No mundo cometeram grandes cousas,
Tu, que por guerras cruas, tais e tantas,
E por trabalhos vãos nunca repousas,
Pois os vedados términos quebrantas
E navegar nos longos mares ousas,
Que eu tanto tempo há já que guardo e tenho,
Nunca arados dÂ’estranho ou próprio lenho:

Pois vens ver os segredos escondidos
Da natureza e do úmido elemento,
A nenhum grande humano concedidos
De nobre ou de imortal merecimento,
Ouve os danos de mi que apercebidos
Estão a teu sobejo atrevimento,
Por todo largo mar e pola terra
Que inda hás de sojugar com dura guerra.

- adamastor -

- Cristo Rei -

- Padre
António Vieira -

E também as memórias glroriosas,
Daqueles Reis que foram dilatando
a Fé (...)

Luís Vaz de Camões

- Igreja de nossa senhora
da conceiçao velha -

Este sermão, que hoje se prega na 
Misericórdia de Lisboa, e não se prega 
na Capela Real, parecia-me a mim que lá 
se havia de pregar e não aqui.

Este
elevador

é só
meu!

- Elevador da Glória -

A minha Pátria 
é a Língua
Portuguesa E como tu, 

mestre, 
enriqueces 

essa 
Pátria

VIRTVTIBVS 
MAIORVM 
VT SIT 

OMNIBVS 
DOCVMENTO.

PPD

“Às Virtudes 
dos Maiores, 

para 
ensinamento 
de todos.”

- 2o ano -
curso técnico de audiovisual

- Arco
triunfal
da rua

augusta -

A tua cara 
não me é 
estranha!

E o
Vencedor

ééé...

Primeiro
estranha-se,

depois
entranha-se

- A turma do 2o ano do 
curso técnico de audiovisual 

divertiu-se, a 15 e 16 de 
fevereiro, a aprender como se 

produz um programa televisivo, 
nos estúdios da TVI, e a 

passear pela Baixa Pombalina. -

- Luís Jardim -

- Cristina Ferreira - - Manuel L. Goucha -

- Estúdio do programa
“A Tua Cara Não Me É Estranha”, da TVI -

- alexandra
Lencastre -

- José Carlos
Pereira -

- júri -

Diz lá,
mulher!
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No dia 20 e 21 de feverei-
ro, a Turma de Técnico de 
Esteticista realizou uma visita 
de estudo a Lisboa.

Num dos dias visitou a 
Expansão York, em Lisboa, 
para conhecer a reputada 
marca de maquilhagem 
profissional Make Up Forever 
criada em 1984 por Dany 
Sanz e Jacques Waneph 
com o intuito de satisfazer 
as necessidades do mundo 
artístico e da moda. 

Surgiu em Portugal em 
1990, e tem vindo a con-
solidar a sua imagem junto 
dos profissionais, sendo que 
é das melhores marcas do 
mundo a produzir fórmulas 
de alta tecnologia servindo 
um mercado extremamente 
exigente de profissionais do 
mundo do cinema, teatro, 
TV, moda e espetáculo. 

Nesta visita todas as 
formandas assistiram a uma 
demonstração de alguns 
produtos da referida marca 
e puderam sentir as dife-
rentes texturas bem como 
compreender as funcionali-
dades específicas dos varia-
dos cosméticos tais como: 
pré-bases, bases normais, 
bases waterproof, bases 
de HD, paletes de variados 
tons de acordo com peles 
caucasianas, negroides ou 
asiáticas, pós compactos, 
soltos, e translúcidos, blushs, 
eyeliners, máscaras de olhos 
e sombras metalizadas, irisa-
das e mates.

Foram mostrados mate-
riais inovadores como lápis 
duplos, pinceis de blush de 
esbater com duas camadas 
de cerdas, enroladores de 
pestanas com aquecimen-
to incorporado e pestanas 
postiças em tiras para cortar 
à medida desejada.

Foi possível visualizar um 
vídeo com a realização 
de make up com diferen-
tes técnicas de execu-

ção, como o smoky eyes 
e degradée e respetivas 
sequencias de acordo com 
os protocolos.

No outro dia, as alunas 
tiveram oportunidade de 
visitar as exposições do 
Pavilhão do Conhecimento: 
Dóing, que é um espaço 
para criar, fazer, experi-
mentar, construir e partilhar, 
onde a tentativa e erro se 
conjugam de forma diver-
tida e inspiradora; Angry 
Birds, uma exposição inspi-
rada no famoso jogo que 
colocou pessoas dos 8 aos 
80 anos a proteger ovos de 
pássaros dos malditos Por-
cos Verdes, o conceito da 
exposição aborda concei-
tos que vão desde a Física 
à Biologia, da Matemática 
à Engenharia, passando 
pelas Artes; a exposição 
Explora que é uma ”verda-
deira floresta de fenómenos 
naturais”, com cerca de 
40 módulos interativos de 
forma autónoma ou com a 
ajuda, descobre-se, expe-
rimenta-se. A exposição 
Explora está dividida em 
cinco áreas temáticas: luz, 
visão, perceção, ondas e 
sistemas complexos.

Foi uma experiência 
altamente enriquecedora 
que contribuirá certamente 
para despertar e motivar as 
formandas para a pratica 
de maquilhagem de alto 
nível, consciencializando-as 
para a importância do uso 
das matérias de alta defi-
nição e alertando-as para 
a necessidade crucial de 
estar sempre atualizado no 
mundo da estética.

O contacto divertido que 
as alunas tiveram com as 
várias experiências permitiu 
observar que os conteúdos 
temáticos da matemática 
estão relacionados com 
quase tudo no seu dia a 
dia.

A EPATV acolheu no dia 16 
de fevereiro, a visita da diretora 
de investigação, desenvolvi-
mento e inovação da DIAK 
University of Applied Sciences, 
da Finlândia. Terhi Laine esteve 
em Portugal para participar na 
iniciativa “GoPortugal Global 
Science and Technology Part-
nerships Portugal, Promoting 
Innovation in a knowledge 
intensive and global resear-
ch context”, promovida pelo 
Ministério da Ciência e Ensino 
Superior, fazendo parte de uma 
comitiva finlandesa que assinou 
o protocolo de adesão a esta 
iniciativa. À margem da GoPor-
tugal, a representante da DIAK 
participou em Amares, no ISA-
VE, numa reunião de trabalho 
com os responsáveis no sentido 

de aprofundar uma estraté-
gia de cooperação, tendo-se 
seguido uma visita à EPATV, 
onde foi também possível reunir 
com a direção e alguns ele-
mentos do staff para conhecer 
o trabalho desenvolvido pela 
escola profissional, em particu-
lar no que respeita à estratégia 
de inovação nas metodolo-
gias de ensino/aprendizagem, 
promoção da empregabilidade 
e programas de educação de 
adultos. 

A DIAK é uma instituição de 
ensino superior finlandesa, com 
cerca de 3000 estudantes e 4 
polos em diferentes locais no 
país. Tem a sua sede em Helsín-
quia e forma, anualmente, mais 
de 300 estudantes nas áreas da 
saúde e ciências sociais.
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O curso Técnico de Restauração da 
Escola Profissional Amar Terra Verde – 
EPATV - estabeleceu uma parceria com 
empresa Essência do Vinho.

Os jovens contactaram 350 produtores 
nacionais e estrangeiros, Wine Experts, 
enólogos e escanções nacionais e estran-
geiros que estiveram nas provas dos mais 
de 3.000 vinhos presentes. 

Os alunos do Curso de Restauração da 
EPATV deram apoio na Prova do “TOP 10 
vinhos Portugueses”, nas provas comenta-
das, conversas a copo, e harmonizações.

Este curso, sob a orientação da profes-
sora Alexandra Vilar, foi eleito para apoiar 
os especialistas presentes na 15.ª edição 
da Essência do Vinho que decorreu no 
Palácio da Bolsa, na cidade do Porto 
entre 22 a 25 de fevereiro. 

Foi uma oportunidade e momento 
únicos, para os alunos participarem numa 
ação de projeção internacional, “adqui-
rirem conhecimentos in loco, privarem 
com profissionais da área de reconhe-
cimento internacional e desenvolverem 
competências no domínio inter-pessoal 
e relacional” – destacou a diretora do 
Curso de Restauração.

O evento proporcionou também a 
perceção do tipo de comportamento e 
postura mais adequado nas harmoniza-
ções e provas vínicas”.

“Foi uma experiência inesquecível e 
um privilégio para os alunos, que já de-
monstraram a vontade de repetir” – con-
clui a professora Alexandra Vilar.

No âmbito do Desporto Escolar, foi com enorme 
entusiasmo que o grupo EPADANÇA se inscreveu, à 
semelhança de outros anos, nas Atividades Rítmi-
cas Expressivas, tendo a oportunidade de participar 
no 1º encontro desta modalidade, organizado pela 
CLDE de Braga, que se realizou no dia 21 de feve-
reiro, na escola Secundária de Vila Verde.

Foi uma tarde intensa, com um vasto programa, 
e que foi muito para além da vertente competitiva. 
Uma experiência que marcou todos os participan-
tes!

O apoio, empenho e dedicação de todos os 
elementos, assim como a elevada qualidade das 
apresentações, tornou a nossa tarde muito especial 
e inesquecível!!48 49
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A EPATV foi um dos parceiros da região 
de Turismo do Porto e Norte de Portugal 
(TPNP) na sua maior participação de sem-
pre na Bolsa de Turismo de Lisboa, que se 
realizou entre 25 de fevereiro e 4 de março.

Um grupo de alunos animou e apoiou as 
degustações e serviço de vinho caracterís-
ticos dos 85 Municípios da Região Norte do 
país. 

A EPATV esteve presente através do 
Curso Técnico de Restaurante/Bar com 8 
alunos e Cozinha/Pastelaria com 2 alunos, 
orientados pelas Professoras Olga Martins e 
a Sónia Vilas Boas.

Com esta parceria, a EPATV esteve pre-
sente no espaço reservado ao Norte, num 
“verdadeiro exemplo de parceria público-
-privada em prol da região”, destacou o 
seu presidente, Melchior Moreira. 

Exmos Senhores

Gostaria de agradecer, em 
nome da CIMDOURO, o extraordi-
nário apoio prestado pela EPATV, 
durante os cinco dias da BTL’18. 
Uma palavra de especial apreço 
às Professoras Olga e Sónia, pela 
cordialidade, simpatia, profissiona-
lismo e Amizade que sempre colo-
caram em todas as suas ações e 
claro a todos os alunos que direta 
ou indiretamente se envolveram e 
nos ajudaram em mais esta repre-
sentação do Douro.

Permitam-me no entanto que 
destaque a atitude e o envol-
vimento dos “nossos meninos” 
- Vania e Helder – a quem deixo 
um agradecimento muito especial 
com a convicção de que terão um 
futuro promissor, tal é a alegria, o 
empenho e o profissionalismo que 
colocam nas suas tarefas.

 Ao vosso dispor, apresento os 
melhores cumprimentos

Rui Lima
Delegação de Lamego

A aluna Jéssica Ferrete do cur-
so Técnico de Auxiliar de Saúde, 3.º 
ano, e os alunos André Pinheiro, João 
Ricardo Lima, e Raúl Cunha, do curso 
Técnico de Manutenção Industrial, 
2.º ano, participaram nos debates da 
sessão distrital do parlamento jovem, 
cuja temática este ano se centraliza 
para a Igualdade de Género.

O conceito de Género é um 
conceito social que remete para as 
diferenças existentes entre homens 
e mulheres, diferenças essas não de 
carácter biológico, mas resultantes do 
processo de socialização. O conceito 
de género descreve assim o conjunto 
de qualidades e de comportamentos 
que as sociedades esperam dos ho-
mens e das mulheres, formando a sua 
identidade social.

Assim, igualdade de Género, signifi-
ca igualdade de direitos e liberdades 
para a igualdade de oportunidades 
de participação, reconhecimento e 
valorização de mulheres e de homens, 
em todos os domínios da sociedade, 
político, económico, laboral, pessoal 
e familiar.

A Igualdade entre mulheres e 
homens é uma questão de direitos 
humanos e uma condição de justiça 
social, sendo igualmente um requi-
sito necessário e fundamental para 
a igualdade, o desenvolvimento e a 
paz. A Igualdade de Género exige 
que, numa sociedade, homens e 
mulheres gozem das mesmas oportu-
nidades, rendimentos, direitos e obri-
gações em todas as áreas. Devem de 
beneficiar das mesmas condições: no 
acesso à educação; nas oportunida-
des no trabalho e na carreira profissio-
nal; no acesso à saúde; e no acesso 
ao poder e influência.

Contudo, crescemos numa so-
ciedade estereotipada, que educa 
as crianças a seguir determinados 
caminhos: ensina-se os meninos a não 
chorar porque são meninos, a brincar 
com bolas, carrinhos e a pensar numa 
profissão masculina e as meninas a 

fazerem as tarefas domésticas porque 
são meninas, brincarem com bonecas 
e a pensar numa profissão que pos-
sa coexistir com a vida doméstica e 
familiar.

Aos poucos, e com muita luta, 
tem-se verificado que esta desigual-
dade tem vindo a diminuir ao longo 
dos anos. Porém ainda existem es-
tereótipos e ideologias que tornam 
esta igualdade desigual, na qual os 
homens têm um lugar privilegiado em 
relação às mulheres.

Apesar de se verificar que os tem-
pos mudam e as mentalidades evo-
luem, há estereótipos que persistem e 
é ainda necessário continuar a insistir 
para que injustiças não aconteçam. 

Neste sentido, na perspetiva dos 
nossos deputados as medidas mais 
ajustadas para implementar esta 
igualdade de género seriam:

- atribuir benefícios para as empre-
sas que por iniciativa valorizam o tra-
balho feminino, não sendo obrigadas 
pela lei das quotas; (tem um número 
de mulheres e homens equiparado 
sendo as contratações baseadas em 
critérios equivalentes);

- realizar ações de sensibilização 
obrigatórias de esclarecimento nas 
juntas de freguesia para: desmistifi-
car as tarefas exclusivas de homens 
e mulheres, valorizar a presença de 
homens/ mulheres em todas as ativi-
dades económicas, para explicar que 
ambos devem gozar de licenças de 
maternidade/ paternidade sem qual-
quer ato discriminatório;

- criar legislação e efetivar a fisca-
lização que obrigue a existência de 
salários iguais para homens e mulheres 
quando as funções executadas são as 
mesmas.

Estas foram defendidas de forma 
clara e determinada pelos nossos 
representantes na sessão distrital e a 
nossa participação contribuiu for-
temente para a formação de uma 
consciência cívica mais participativa.
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A Escola Profissional Amar Terra Verde 
acolhe este ano a XX edição dos Jogos 
da Matemática, no dia 16 de Maio, tendo 
a primeira fase registado a participação 
de 22 equipas constituídas por 132 alunos 
desta instituição.

A organização deste concurso nacional 
para Escolas Profissionais é rotativa caben-
do, este ano, à Escola Profissional Amar 
Terra Verde a dinamização da prova que 
prossegue no dia 11 de Abril com a escolha 
da melhor turma de cada escola concor-
rente à final nacional a realizar em Vila 
Verde.

Os Jogos da Matemática são um con-
curso inter-equipas, “uma por cada escola, 
de resolução de problemas de Matemáti-
ca, dirigido a alunos que frequentam cursos 
de nível IV dos cursos profissionais nas 
Escolas Profissionais, e visam, essencialmen-
te, incentivar e desenvolver o gosto pela 
Matemática, fazendo recurso ao engenho 
e imaginação dos alunos” – explicou a pro-
fessora Sara Leite.

O concurso decorre em três fases. As 
duas primeiras fases são realizadas ao nível 
de cada escola participante, tendo por 
objetivo o apuramento de uma equipa, 
que representa a sua escola na terceira 
fase, a final nacional, que, este ano, se rea-
liza na Escola Profissional Amar Terra Verde.

A EPATV comemorou o Dia Internacio-
nal da Mulher, levando as formandas dos 
Cursos de Esteticista e de Auxiliar de Saúde 
a participar ativamente com música, canta-
res ao desafio acompanhados de concer-
tina, dança e realização de protocolos de 
manicura.

Durante os dias 8 e 9 de março foram 
realizadas visitas às instalações da APPA-
CDM em Vila Verde, Centro Social de Escariz 
e Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde.

Sendo a igualdade de género não só um 
direito fundamental, mas um alicerce crucial 
para um mundo justo, próspero e sustentá-
vel, hoje cumprimos mais uma etapa im-
portante na formação transversal das nossa 
alunas, contribuindo para o perfil do aluno 
do século XXI, onde todas puderam interagir 
ativamente sendo solidárias e afáveis com 
todos/as os/as que participaram nesta co-
memoração, e a quem estamos gratas.

No dia 6 e 7 de março, a turma do 2º ano de 
Técnico de Design Gráfico, foi de visita de estudo 
a Sintra para visitar o Palácio da Pena. A visita 
decorreu da parte da tarde acompanhados por 
um guia, que explicou o estilo artístico do palá-
cio e todo o meio envolvente, rico em detalhes 
culturais da época.

No dia seguinte, realizou-se a visita à Funda-
ção Champalimaud, situada na margem do Rio 
Tejo, tomando os alunos consciência da dimen-
são e importância deste centro clínico nas pes-
quisas cientificas, que promove a saúde e bem-
-estar da humanidade, intervindo ativamente na 
procura de soluções que aliviem o peso que a 
doença tem nas sociedades e no indivíduo.

O edifício é da autoria do arquiteto indiano 
Charles Correa, que defendia e praticava uma 
arquitetura que respeitava a relação com o lu-
gar, e socialmente empenhada.

Foi uma visita de estudo entre o mar e monte, 
que permitiu aos alunos um convívio ameno junto 
dos professores Rui Silva e Fátima Pimenta.
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Durante a manhã de dia 13 de março, militares do 
Exército Português apresentaram aos alunos finalistas 
da EPATV as diversas opções existentes no Exército 
para quem ambicione seguir por uma carreira militar. 
Foi apresentado aos alunos qual a missão e campos 
de atuação do Exército, bem como se processava a 
evolução da carreira militar e ingresso na Academia 
Militar para aqueles que pretendem prosseguir estu-
dos no Ensino Superior. Esta é uma opção viável para 
qualquer aluno que pretenda exercer uma profissão 
ou estudar simultaneamente a uma carreira militar.

Nos dias 14 e 15 de março, os alunos 
do terceiro ano do curso de Técnico 
de Frio e Climatização realizaram uma 
visita de estudo ás empresas Systemair, 
na Maia; Daikin Portugal, em Paço de 
Arcos; e á Central Termoelétrica do 
Carregado. Esta visita teve como obje-
tivo conhecer empresas com soluções 
nos diversos tipos de equipamentos 
de AVAC e entender os ciclos reais 
termodinâmicos de máquinas térmicas 
para produção de energia elétrica. Os 
objetivos desta atividade foram atingi-
dos em pleno, os formandos revelaram 
muito interesse e um comportamento 
exemplar.

Nos dias dia 12 e 13 de março, os 
alunos da Escola Profissional Amar 
Terra Verde, a frequentar os cursos 
Técnico de Mecatrónica (2º ano) e 
Técnico de Eletrónica, Automação e 
Computadores (3º ano), realizaram 
uma visita de estudo, à região de 
Coimbra, onde visitaram o Centro 
de Ciência Viva de Coimbra, as 
Águas de Penacova, centro histó-
rico de Coimbra e a Empifarma – 
Produtos Farmacêuticos, SA.

No Centro de Ciência Viva, de 
Coimbra, os alunos visualizaram um 
filme na sala Hemispherium –  sala 
de cinema “especial”, em que a 
projeção é hemisférica, ou seja, os 
filmes são projetados a 360º num 
teto em formato de cúpula. O filme 
visualizado foi O Universo de Escher. 
Com uma duração de 30 minutos, 
o filme retrata a vida e obra de 
Mauritz Cornelis Escher, com belas 
projeções sobre algumas das princi-
pais obras do artista, evidenciando 
sempre a relação estreita entre a 
ciência e a arte desenvolvida por 
Escher. Uma experiência em que 

todos se envolveram por completo!
Nas Águas das Caldas de Pena-

cova, após uma pequena apresen-
tação em sala à cerca da história 
da empresa - a sua missão e os 
valores, os alunos observaram o 
processo de produção das emba-
lagens (garrafões e garrafas), assim 
como todos os processos de auto-
matização utilizados quer no engar-
rafamento, quer no embalamento 
das águas, com recurso às melhores 
tecnologias disponíveis. Sempre 
acompanhados por dois técnicos 
da empresa, incansáveis quer na 
explicação do que era observado, 
quer no esclarecimento de dúvidas. 
A visita foi extremamente proveitosa 
em termos técnicos, designada-
mente nas áreas da eletrónica e da 
automação.

No desfecho do primeiro dia 
tiveram uma visita pedonal ao cen-
tro histórico de Coimbra. Durante 
cerca de duas horas e meia, foram 
mostrados alguns dos locais mais 
emblemáticos da cidade –  zona 
ribeirinha, o Jardim Botânico, a 

Universidade de Coimbra e a sua Bi-
blioteca do século XVIII, as Escadas 
Monumentais, a Sé Velha, a Câmara 
Municipal e a Igreja de Santa Cruz. 
Acrescentaram assim ao cientifico e 
técnico um conhecimento histórico 
que os enriquece como cidadãos.

No último dia da visita seguimos 
para o Parque de Negócios Mon-
temor-o-Velho, para a Empifarma 
- Produtos Farmacêuticos, SA, uma 
empresa ligada à distribuição de 
medicamentos e outros produtos 
farmacêuticos. Aqui, os alunos, 
orientados por dois técnicos, realiza-
ram uma visita guiada, ao interior da 
unidade, em que acompanharam 
todos os processos de automação 
relacionados com a resposta a uma 
encomenda e à logística. Ficou 
claro que se trata de uma empre-
sa onde a tecnologia é a base do 
seu negócio, pelo que em termos 
técnicos, os objetivos inicialmente 
propostos, foram inteiramente cum-
pridos, designadamente nas áreas 
da eletrónica, automação e da 
informática.
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Fátima Silva, de Chamoim, Terras de Bou-
ro, e João Jacinto, de Vila Verde, da Turma 
de Audiovisuais, foram os vencedores do 
Concurso de Língua e Cultura Inglesas que 
encerrou a jornada dupla do Dia das Lín-
guas na Escola Profissional Amar Terra Verde 
(EPATV).

Neste concurso participaram 80 alunos 
de Inglês, coroando uma iniciativa que 
envolveu, durante dois dias, os vários cursos 
técnicos profissionais em atividades como 
cinema, gastronomia e artes performati-
vas tem como objetivos divulgar as línguas 
francesa (no primeiro dia) e inglesa junto da 
comunidade educativa envolvendo todos os 
seus departamentos.

Todos os participantes receberam um 
certificado que recorda a sua participação 
neste concurso de saberes, baseado na pla-
taforma digital www.b.socrative.com, com 
perguntas de escolha múltipla sobre língua, 

cultura e história de Inglaterra.
Hoje, além da prova de delícias da gas-

tronomia inglês, como os Muffins, Scones e 
cookies, na cantina e bar da escola os estu-
dantes de Inglês contaram com a coopera-
ção dos colegas dos cursos de Restauração 
e Bar, Padaria e Pastelaria, Design e assis-
tentes administrativos que proporcionaram 
outras atividades como a confeção de um 
almoço à inglesa e desfile de personalida-
des marcantes da História daquele país que 
fizeram as delícias das várias centenas de 
alunos, numa das pausas letivas da manhã.

Este Dia das Línguas é uma ação dos pro-
fessores de Francês e de Inglês, a saber, Sílvia 
Sá, Francisca Borges, Clara Sousa, Sandra 
Guedes, Palmira Moreira e Raquel Pinto.

No átrio da Escola está patente uma ex-
posição de trabalhos dos alunos alusivos aos 
monumentos e símbolos das culturas france-
sa e inglesa.
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O Instituto Politécnico de Bragança – há quatro 
anos o melhor em Portugal – apresentou ontem os 
Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTESP)que 
oferece, em oito áreas, aos alunos da Escola Profissio-
nal Amar Terra Verde, em Vila Verde.

No auditório da EPATV estiveram presentes vá-
rias dezenas de alunos finalistas dos cursos de Ótica 
Ocular, Auxiliar de Saúde, Eletrónica, Automação e 
Computadores e Design Gráfico da EPATV, para ouvir 
Óscar Monteiro.

Este Técnico do Gabinete de Imagem e Apoio aos 
Estudantes do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) 
explicou a essência dos CTESP, com duração de dois 
anos, aos quais podem aceder alunos com o 12.º ano 
completo e abre caminho a uma futura licenciatura, 
sem terem de se submeter a exames nacionais.

O IPB disponibiliza CTESP nas áreas de comunica-
ção e multimédia, ciências agrárias e recursos natu-
rais, ciências empresariais, formação de professores, 
hotelaria e restauração, saúde e proteção social, 
tecnologias e turismo, desporto e lazer.

Com cinco escolas, quatro em Bragança e uma 
em Mirandela, o IPB é frequentado por oito mil alu-
nos. Os candidatos ao CTESP pagam uma propina 
anual de 420 euros (42 euros mensais) numa cidade 
com custo de vida mais barato e alojamento por 130 
euros mês, em quarto individual.

O IPB está a fazer uma campanha idêntica à do 
ISAVE – Instituto Superior de Saúde, Amares, está a fa-
zer junto das Escolas Secundárias para mostrar os seus 
CTESP. Na passada segunda-feira recebeu alunos de 
Esposende para lhes mostrar os CTESP de Serviço fa-
miliar e comunitário, Termalismo e Bem estar, Geron-
tologia e Bioanálises e controlo e acolhe no dia 22, os 
estudantes de Amares.

Óscar Monteiro convidou os jovens da EPATV a 
visitarem Bragança, entre 15 e 20 de junho, para 
viverem o “Verão Ciência” – com tudo grátis exceto 
a viagem – para dissiparem as dúvidas e escolherem 
o melhor CTESP para o seu futuro.

Nos dias 15 e 16 de março, 
a turma do 3º ano do curso 
profissional Técnico Auxiliar de 
Saúde realizou uma visita de 
estudo com destino a Lisboa, 
no primeiro dia, e a Mafra, no 
segundo.

Assim, na capital, o objetivo 
desta atividade era assistir a 
uma sessão de trabalho orien-
tada por investigadores do Insti-
tuto Nacional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge. Este foi fundado 
em 1899, então como Institu-
to Central de Higiene, com o 
objetivo de estruturar e pôr em 
funcionamento um mecanismo 
de defesa da saúde da popu-
lação. Em 1971, depois de uma 

importante reforma global dos 
serviços de saúde, assume a 
designação que ostenta atual-
mente, assumindo múltiplas 
competências e novas atribui-
ções, destacando-se a investi-
gação aplicada e os serviços à 
comunidade, como laboratório 
nacional de referência, cuja 
atuação integra as seguintes 
áreas: alimentação e nutrição, 
doenças infeciosas, epidemio-
logia, genética humana, pro-
moção da saúde e prevenção 
de doenças não transmissíveis e 
saúde ambiental.

No dia seguinte, os discentes 
tiveram oportunidade de visitar 
o Palácio Nacional de Mafra, 

que desde 1911 é considera-
do museu e adotou o nome 
apresenta hoje. No entanto, 
foi mandado construir como 
Convento, no século XVIII, pelo 
Rei D. João V em cumprimento 
de um voto para obter suces-
são do seu casamento com D. 
Maria Ana de Áustria ou a cura 
de uma doença de que sofria. 
Este constitui o mais importante 
monumento barroco em Por-
tugal. No seu interior, pôde-se 
percorrer os vários comparti-
mentos pertencentes quer ao 
convento quer ao palácio real, 
assim como a tão prestigiada 
biblioteca, sendo uma das mais 
importantes a nível europeu.
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Os alunos das turmas de 1.º e 
2.º anos do curso de Pastelaria e 
Padaria da Escola Profissional Amar 
Terra Verde (EPATV), sediada em 
Vila Verde, apreciaram de forma 
especial o Festival de chocolate a 
Óbidos, no dia 16 de março.

A XVI edição do Festival Interna-
cional de Chocolate de Óbidos é 
uma experiência que promove o 
divertimento e o lazer das famílias 
que o frequentam, em torno do 
consumo do chocolate, ingredien-
te mágico que permite dar largas 
à criatividade e originalidade e à 
criação de peças extraordinárias 
para descobrir, conhecer e provar, 
em múltiplos expositores, exposi-
ções e show-cookings.

Nesta edição os alunos da 
EPATV foram sensibilizados para 
atitudes e comportamentos de 
sustentabilidade, devidas às alte-
rações climáticas como forma de 
promover as preocupações e boas-
-práticas que podem fazer mudar o 

mundo.
Neste festival os alunos juntaram 

o útil ao agradável, desfrutando do 
melhor que o chocolate oferece: 
esculturas de chocolate, show-
cooking de receitas com choco-
late, produtores e distribuidores de 
chocolate e derivados, street food, 
atividades para famílias, entre ou-
tras surpresas.

Numa iniciativa de aprendiza-
gem e de estudo coordenada pelo 
prof. João Freitas, os alunos foram 
acompanhados pelos prof.s Hele-
na Sousa, Francisca Borges, Bruno 
Rodrigues e o chef. Nuno Araújo, 
e puderam participar num inter-
câmbio de experiências. Durante 
o passeio, foi possível demonstrar 
aos formandos a transformação e 
aplicação do chocolate em diver-
sos contextos de trabalho.

Além disso, a escola espera des-
pertar o interesse dos alunos pela 
componente compon vocacional 
através destas visitas de estudo.

Respondendo a um desafio proposto 
pela coordenadora do Centro de Atividades 
Ocupacionais da Associação Portuguesa de 
Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental 
- APPACDM de Braga - Complexo de Vila Drª 
Joana Pinto, com o intuito de comemorar o 
Dia do Pai, a EPATV realizou uma sessão foto-
gráfica aos utentes daquela instituição para 
elaboração de um cartaz de cinema.

Assim, alunos dos cursos técnicos de Au-
diovisuais e Multimédia, coordenados pelo 
professor António Cunha, fotografaram trinta 
e oito utentes e trabalharam digitalmente 
essas fotografias, produzindo cartazes de 
cinema, onde esses utentes eram as estrelas 
principais. O estímulo da identificação de 
retrato seu num contexto diferente e colorido 
foi para muitos destes utentes uma agradável 
e feliz surpresa, esperemos que para as suas 
famílias também. 
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O Grupo Amar Terra Verde assinou 
dois protocolos de cooperação com 
os municípios do interior do Brasil — 
Pium e e Beijinho da Nazaré — para 
desenvolver humana e socialmente 
as populações destes territórios — 
anunciou João Luís Nogueira.

De acordo com o Diretor Geral do 
Grupo Amar Terra Verde, com sede 
em Vila Verde, estes protocolos des-
tinam-se a “aproximar duas culturas 
com raízes históricas comuns, propor-
cionando aos mais jovens a partilha 
de experiências culturais e históricas 
das sociedades atuais” através da 
realização de ações que valorizam 
estas laços numa “perspetiva de pro-
gresso e projeção para o futuro”.

Contribuir para o “desenvolvimen-
to de uma aprendizagem de qua-
lidade e promover elevados níveis 
de desempenho” constitui outro dos 
objetivos das ações a desenvolver 
através da partilha de “práticas 
pedagógicas e curriculares do ensino 
profissional e superior de saúde”.

O grupo que inclui a Escola Pro-
fissional Amar Terra Verde e o ISAVE 
— Instituto Superior de Saúde, vai 
desenvolver no Município de Breiji-
nho de Nazaré projetos comuns de 
“intercâmbio e cooperação, tendo 
em vista a organização e implemen-
tação de ações de ensino e forma-
ção profissional nas áreas de maior 
relevância para o desenvolvimento 
sócio-económico e cultural do Esta-
do de Torcantins, Brasil” — prosseguiu 
João Luís Nogueira.

Assim, a EPATV compromete-se a 
receber, em cada ano letivo, dez jo-
vens deste Estado em cursos e áreas 
de acordo com a manifestação 
vocacional” e a implementar “o fun-
cionamento e gestão da escola da 
área rural com os Quilombolas” além 
de cursos de formação de curta 
duração para formação de recursos 

humanos – revelou  Miyuki Hyasshida,  
Prefeita de Breijinho da Nazaré.

No caso do Muncípio de Pium-TO, 
a EPATV implementará “o fuciona-
mento de um Campus Internacional 
juntamente com os Instituto Ecológi-
co e Centro de Pesquisas Canguçu, 
e desenvolve “cursos de formação 
de curta duração para formar pro-
fissionalmente recursos humanos nas 
áreas de eletrónica, construção civil 
e eletricidade, além de formações 
em enfermagem, noções de Higiene 
e Segurança no Trabalho e primeiros 
socorros.

Também para este município, a 
EPATV se compromete a “disponibi-
lizar vagas para um mínimo de dez 
jovens em cursos e áreas de acordo 
com o desejo vocacional dos candi-
datos” - adiantou o Prefeito Valdemir 
Oliveira Barros.

Estes protocolos resultam de uma 
visita que aqueles autarcas e outros 
dirigentes efetuaram a Vila Verde, 
Ponte de Lima, Terras de Bouro e 
Amares durante uma semana, entre 
19 e 23 de Março, durante a qual 
conheceram escolas profissionais e 
de saúde, autarquias, empresários e 
centros de negócios do Minho.

Estes dois municípios do interior 
brasileiro encontram-se numa fase 
de desenvolvimento infra-estrutural 
e de formação de mão de obra 
profissional e superior e “procuram 
parceiros estratégicos para o investi-
mento local para apoiar a obra que 
se vai realizar na região bem como a 
importação de produtos e materiais 
na ótica da fixação de empresas na 
região” - explicou João Luís Nogueira.

A EPATV concretizou a sua vonta-
de de colaborar com estes dois mu-
nicípios para “ser parceira no apoio 
a esta estratégia local” e reforçar a 
sua credibilidade, já conquistada na 
Europa, no continente sul-americano.
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A Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) assi-
nalou hoje a chegada da Primavera e celebrou o Dia 
da Árvore e das Florestas com a plantação de mais 
de meia centena de árvores no Monte da Santa, em 
Geme, Vila Verde.

Além de vários professores, participaram nesta 
iniciativa 66 alunos que começaram a manhã a ver 
um documentário sobre a biodiversidade do concelho 
de Vila Verde e prosseguiu com uma sementeira de 
bolotas.

Na presença da vereadora da Educação, Ação 
Social e Cultura, Júlia Fernandes, e do vereador do Am-
biente, Patrício Araújo, o auditório da escola encheu 
para ver o documentário e verificar como se semeiam 
bolotas.

Paula Costa, professora e coordenadora do projeto 
Brigadas Verdes, no âmbito do Eco-Escolas, galardão 
que a EPATV ostenta há mais de uma década, expli-
cou que participaram na plantação de carvalhos o 
delegado e sub-delegado de cada uma das 33 turmas 
da Escola. Assim, todos os cursos e turmas estiveram 
envolvidos nesta ação.

Recorde-se que a EPATV, deu maior relevo a esta 
atividade devido aos incêndios do ano passado, dado 
que já em Novembro plantou dezenas de árvores au-
tóctones.

Estas iniciativas visam “tirar os alunos das salas de 
aula ou da escola, onde já tratam de plantas aromá-
ticas e floreiras, para trabalhar em prol da comunida-
de”.

A jornada prosseguiu de tarde e permitiu plantar 
duas centenas de árvores no mesmo monte.

UM PROJETO DIVERSIFICADO
O projeto Brigadas Verdes, no qual se inseriu a plan-

tação de carvalhos, tem um conjunto de atividades 
diversificado, explicou a professora Paula Costa.

Além da floresta, os alunos são envolvidos em ações 
tendentes à educação alimentar saudável, bem como 
a hábitos de reciclagem e utilização de resíduos.

A água é outro capítulo importante da atividade, 
ainda para mais numa Eco-escola, assumindo a res-
ponsabilidade pela limpeza e revitalização de 500 
metros lineares na ribeira de Pedome, que desagua no 
rio Homem.

A EPATV assinou hoje, dia 
20 de março, um protocolo 
de parceria com a Trivalor 
(SGPS),SA, uma holding de 
capital nacional de Business 
& Facility Services.

Com 50 anos de ativida-
de, a Trivalor atua nas áreas 
de gestão integrada de 
serviços, serviços partilhados, 
saúde e segurança no traba-
lho, restauração coletiva, 
restauração pública e ca-
tering de eventos, vending, 
representações e logística, 
produção alimentar, pro-
dução industrial, segurança 
humana e eletrónica, limpe-
za, benefícios e incentivos, 
manutenção e gestão de 
facilities, gestão documen-
tal e trabalho temporário e 
outsourcing.

Desta parceria surge a 
presença do Chefe Hélio 
Loureiro que desafiou os 
alunos, do Curso Técnico 
de Restauração - Cozinha/
Pastelaria, a um concurso: 
a elaboração de um prato 
para quatro pessoas com os 
ingredientes de uma cesta 
surpresa. O desafio é, num 
curto período de tempo, 
criar um prato que siga os 
princípios básicos da dieta 
mediterrânica em Portugal 
e que vá ao encontro das 
tendências e conhecimentos 
para uma dieta equilibrada.
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A EPATV organizou, pela 12ª vez, a 
exposição Pintar a Páscoa, em parceria 
com a Câmara Municipal de Vila Verde. 
A exposição foi inaugurada hoje, nos 
Jardins do Município, pelo Presidente 
da Câmara Municipal, António Vilela, a 
Vereadora da Educação, Ação Social 
e Cultura, Júlia Fernandes, a Diretora 
Pedagógica da EPATV, Sandra Monteiro, 
e o Presidente da Junta de Vila Verde e 
Barbudo, José Faria.

Nesta mostra participaram várias en-
tidades de Vila Verde, que contribuem 
da melhor forma, numa representação 
artística da Páscoa.

Disponível até ao dia 9 de abril, os 
visitantes desta exposição podem votar 
na sua obra preferida, destacando uma 
das várias instituições, associações, es-
colas ou juntas de freguesia.

A EPATV participa em diversos projetos e orgulha-
-se de contribuir para o desenvolvimento de uma 
consciência cada vez mais cívica e participativa na 
sociedade. Ser uma Escola Embaixadora do Parla-
mento Europeu eleva ainda mais essa responsabili-
dade e implica um trabalho contínuo, de professo-
res e alunos no papel de embaixadores seniores e 
juniores, que já teve início no ano transato. 

A continuidade do projeto tem envolvido um 
conjunto de atividades desenvolvidas pelos embai-
xadores seniores e juniores na captação de novos 
elementos para disseminar os objetivos principais e 
levar mais além a sensibilização para a participa-
ção ativa nas próximas eleições para o parlamento 
europeu. 

Assim, numa fase inicial houve a preparação 
de novos embaixadores juniores, do curso Técnico 
de Estética – 1.º ano. Estes juntaram-se aos ante-
riores do curso Técnico de Audiovisuais, 2.º ano e 
realizaram, junto de algumas turmas de secundário 
(12.º ano) algumas ações de sensibilização sobre a 
União Europeia e salientaram a importância do voto 
como um direito e um dever de todos os cidadãos. 
Focaram a sua atenção nas próximas eleições para 
o parlamento europeu e sublinharam que cada um 
pode tornar-se um embaixador desta causa, pois é 
necessária a participação de todos para que a voz 
dos cidadãos se faça sentir. 

Alguns dos novos embaixadores juniores já se 
encontram no ativo, saíram para as ruas e foram 
apurar a opinião dos vilaverdenses no que toca 
à participação nas eleições e os conhecimentos 
que têm sobre a União Europeia. Entre as diferen-
tes entrevistas vão assegurando a importância e 
a necessidade de votar, pois é um dever cívico e 
um direito reconhecido. Preocuparam-se também 
com a reposição e atualização de informação do 
infopoint criado no ano anterior.

Durante os próximos meses os nossos embaixado-
res, seniores e juniores, continuarão no ativo, reali-
zando ações de sensibilização para a participação 
nas próximas eleições do parlamento europeu, e 
um conjunto de outras atividades que terão maior 
visibilidade nas comemorações do Dia da Europa.
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A 23 de março realizou-se, pe-
las 11 horas, no auditório da Esco-
la Profissional Amar Terra Verde, a 
Comunhão Pascal presidida pelo 
Padre António Rodrigues.

À Eucaristia Pascal, animada 
por alunos da Escola, seguiu-se 
um almoço oferecido a toda a 
comunidade escolar, que encer-
rou as atividades letivas deste 2.º 
período.

Atendendo aos lugares dis-
poníveis no auditório, apenas 
poderam participar na Eucaris-
tia as turmas finalistas de cursos 
Profissionais e CEF, uma vez que 
esta se destinou à Bênção dos 
Finalistas.

Assim, as restantes turmas 
estiveram em atividade letiva até 
à hora do almoço de Páscoa, 
servido por volta das 12:15 horas, 
para o qual desceram com o 
professor responsável pela aula.

No dia 22 de março, 
os alunos do 3º ano do 
Curso Técnico de Res-
tauração: Cozinha/Pas-
telaria, desafiaram os 
chefes José Vinagre, Fe-
liciano Silva, João Novo, 
Nuno Silva e Américo 
Silva para  um 5x5, “sem 
pernas partidas”.

Os alunos do 2º ano 
do curso Técnico de 
Mecatrónica Automóvel 
visitaram, no passado dia 
26 de março, a empresa 
Gestamp.

Localizada em Vila 
Nova de Cerveira, esta 
empresa é um dos princi-
pais fornecedores mun-
diais de componentes 
para o fabrico automó-
vel.
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O ISAVE participou, no dia 15 de janeiro, numa reunião sobre o Pro-
grama ERASMUS, a convite do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior. A reunião, liderada pela Secretária de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, Maria Fernanda Rollo, teve como princi-
pal objetivo apresentar os resultados de dois estudos realizados sobre 
a implementação do Programa ERASMUS +: Avaliação Intercalar do 
Programa ERASMUS + em Portugal e Mapeamento de Redes de Ensino 
Superior no âmbito do Erasmus. As instituições de ensino superior presen-
tes tiveram oportunidade de compreender os resultados destes estudos 
e de apresentar propostas quanto à implementação do programa em 
Portugal após 2020. Aumentar o financiamento disponível para a realiza-
ção de períodos de mobilidade de estudantes e reforçar as estratégias 
de internacionalização das instituições foram alguns dos reptos lançados 
nesta reunião, realizada no Teatro Thalia, em Lisboa e que contou com o 
Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, 
para o encerramento.

Os estudos de casos apresen-
tados pelos alunos de Fisiotera-
pia foram expostos no dia 30 de 
janeiro, no ISAVE - Instituto Superior 
de Saúde. “Excederam as nossas 
expectativas” — garantiu o prof. 
Doutor Gilvan Pacheco.

O diretor desta licenciatura 
falava no final da apresentação 
de nove estudos por nove alunos 
do 3.º ano, sobre casos práticos 
que acompanharam em estágio 
externo.

Gilvan Pacheco e Sílvia Sousa 
constituíram o júri que presidiu às 
VI Jornadas de Fisioterapia que 
visam “apresentar o que colheram 
e aprenderam no estágio e no 
tratamento de doentes”.

Cada estudo apresentado 
pelos alunos inclui a avaliação do 
doente, o tratamento escolhido e 
executado, as técnicas de trata-
mento, a bibliografia consultada, a 
comparação com outros estudos. 
Nessa sessão, os alunos apresen-
taram um resumo do trabalho 
efetuado.

“A grande maioria dos alunos 
ficou dentro das nossas expeta-

tivas, mas alguns conseguiram 
surpreender-nos e foram além do 
que nós esperávamos, porque 
aprofundaram o tema, foram 
buscar mais informações” — acres-
centou Gilvan Pacheco, ao fim de 
uma Maratona de quase seis horas 
de apresentação de trabalhos e 
respetivas críticas e classificações.

As jornadas abriram com Ale-
xandra Tinoco a apresentar o seu 
trabalho de fisioterapia numa le-
são de Menisco e acabaram com 
Cláudia Francisco a mostrar como 
se recupera um doente com fas-
ciotomia por síndrome comparti-
mental tibial anterior.

Alexandra Monteiro mostrou o 
que fez no Hospital de Vila Verde 
com um paciente de astroplasia 
total do joelho, enquanto Catarina 
Castro revelou o seu estudo sobre 
fisioterapia após mastectomia 
radical modificada.

Cristiana Lopes falou do tra-
balho numa ligamentoplastia 
pós rotura parcial de ligamento 
cruzado anterior e o estudo sobre 
a recuperação de fratura supra 
e intercodiliana do úmero teve a 

assinatura de Daniela Pinto.
Diogo Gonçalves deu testemunho da intervenção numa fratura de 

úmero proximal com fixação interna e João Pedro Pereira abordou o 
tratamento de uma tendinite calcificada no músculo supra-espinhoso.

Finalmente, Maria João Oliveira apresentou o resumo do seu trabalho 
de fisioterapia num pós-operatório de um menisco externo.

ISAVE na reunião Erasmus+   
no Teatro Thalia

Estudos de casos práticos 
excederam as expectativas

Partiram no dia 31 de janeiro, para uma 
experiência única na vida académica, quatro 
estudantes do ISAVE, em Mobilidade ERASMUS 
+ para Espanha, durante quatro meses, para 
enriquecer a sua experiência curricular e pro-
fissional fora do território português. Trata-se de 
um projeto desenvolvido pelo ISAVE, no âmbito 
do Programa ERASMUS +, Ação-Chave 1, que 
se direciona precisamente para o estímulo à 
mobilidade de pessoal e estudantes do Ensino 
Superior.

Durante estes quatro meses, os estudantes 
irão estagiar, no âmbito do Curso Técnico Su-
perior Profissional em Gerontologia, tendo con-

tacto com uma nova realidade relativamente 
à intervenção junto das pessoas idosas. 

O Programa ERASMUS + tem como objetivos 
contribuir para alcançar os objetivos de cres-
cimento inteligente, sustentável e inclusivo da 
Estratégia Europa 2020, através do aumento 
da empregabilidade de jovens e adultos e da 
sua formação social e cultural. 

O ISAVE é promotor de vários projetos ERAS-
MUS + e, já em setembro, prevê enviar outro 
grupo de estudantes para a realização de um 
período de estudos no estrangeiro, assim como 
um grupo de docentes para participar em 
ações de formação ou investigação.

Estudantes do ISAVE em estágio ERASMUS +
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No sentido de uma maior consoli-
dação do seu corpo docente, e por 
forma a permitir uma maior qualidade 
no ensino ministrado, a Prof.ª Douto-
ra Lígia Monterroso assume funções 
como Diretora de Curso da Licencia-
tura em Enfermagem do ISAVE – Insti-
tuto Superior de Saúde. 

Lígia Eduarda Pereira Monterroso 
é doutorada em Enfermagem pela 
Universidade Católica Portuguesa - 
Instituto de Ciências da Saúde, tendo 
obtido o grau de mestre em Filosofia 
área de Especialização Bioética, pela 
Universidade Católica Portuguesa 
em 2008, e o grau de licenciada pela 
CESPU em 2001. Enfermeira Especia-
lista em Enfermagem Comunitária, 
possui ainda várias formações e espe-
cializações na área da enfermagem 
e da saúde. 

Tem-se destacado pela produção 
científica e investigação na área da 

Enfermagem e pela participação 
como oradora em diferentes seminá-
rios, congressos e conferências. 

Até ao final do ano passado, Lígia 
Monterroso desempenhava funções 
de Enfermeira Especialista na Adminis-
tração Regional de Saúde do Norte. 

 A nova Diretora de Curso de 
Enfermagem pretende fortalecer a 
formação de excelência ministrada 
no ISAVE, assim como incrementar a 
investigação científica e a prestação 
de serviços à comunidade. 

A licenciatura em Enfermagem 
do ISAVE visa formar Enfermeiros com 
competências científicas, técnicas 
e relacionais, capacitando-os para 
prestar e gerir cuidados de enfer-
magem gerais à pessoa ao longo 
do ciclo vital, participar na gestão e 
formação das unidades de saúde e 
desenvolver investigação no âmbito 
da Enfermagem.

ISAVE COM 
NOVA 
DIREÇÃO DE 
CURSO DE 
ENFERMAGEM

Eduardo Merino e os fisioterapeutas
Falar com o paciente e explicar as 

nossas técnicas é o caminho do futuro 
dos fisioterapeutas se querem melhorar 
a eficácia do seu trabalho – assegurou 
no dia 9 de fevereiro, Eduardo Merino 
no Instituto Superior de Saúde (ISAVE), 
em Amares.

O osteopata e fisioterapeuta foi o 
convidado principal de uma ação de 
Formação que decorreu durante dois 
dias naquele Instituto.

A ação sobre Terapia Sensorial e 
Cognitiva – Módulo V -  constitui uma 
formação única que funde as terapias 
de interpretação humana e dirige-se a 
fisioterapeutas tendo registado a par-
ticipação de várias dezenas de ex-es-
tudantes do ISAVE e Orientadores de 
Estágio.

Partindo do princípio de que “não 
devemos dogmatizar a nossa ação”, 
Eduardo Merino lembrou que os fisiote-

rapeutas “tocam no paciente mas não 
sabem falar com o paciente” ignorando 
que a “mesma técnica tem resultados 
diferentes em cada pessoa”.

Eduardo Merino partilhou muitas das 
suas experiências com os seus pacien-
tes no sentido de “procurar perceber o 
movimento do ser humano, depois de 
perceber como ele pensa e interpretar 
como evolui”.

Este Mestre em Psicologia e doutor 
em Antropologia biológica lembrou a 
juventude da Fisioterapia que nasceu 
por “necessidade dos médicos terem 
alguém para chegar uns cremes aos 
doentes”.

“Nascemos submissos aos médicos e 
estamos em aprendizagem desde que 
nascemos, na procura permanente de 
soluções, o que explica que sejamos 
ainda uma classe profissional muito frá-
gil” – acrescentou Eduardo Merino.

Apontando um caminho diferente para a fisioterapia, 
o orador lembrou que a “Vida humana é extremamente 
complexa, devido a sermos Homo sapiens sapiens, com 
uma capacidade extrema de questionar”.

Por outro lado, o ser humano é uma espécie que “é 
rei da adaptação, o que faz dele o único ser vivo no 
deserto e nos polos, entre os 39 graus da Namíbia e os 14 
graus negativos do Polo Norte, desde há milhão e meio 
de anos”.

Citando Darwin, o orientador desta formação acen-
tuou que “não é o mais forte que sobrevive, nem o mais 
inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças”.

O QUE MUDA TUDO
Desafiando os participantes a darem as mãos uns aos 

outros, perguntou-lhes se sentiam a mão do outro. “Não, 
sinto a minha mão apertada pela tua. Sinto-me a mim e 
não o outro. Este pormenor muda tudo e tem a ver con-
nosco. Não tem nada a ver com o paciente”.

Chama-se a isto Egocentrismo fisiológico: “os outros 
não pensam como nós. A única pessoa que nos conhe-
ce somos nós. De nós pede-se o máximo, ou seja, tentar 
conhecer ou perceber o outro, mas sempre com base 
no que conhecemos. É o grande erro da nossa classe. 
Esquecemos de falar com o paciente e de lhe fazer 
perguntas”.

Dirigindo-se aos seus formandos, Eduardo Merino 
aconselhou-os a “questionarem-se sempre sobre o que 
fazer com as técnicas e as ferramentas”, pois isso é uma 
exigência dos nossos “cem milhões de neurónios no 
nosso cérebro, em que cada um faz entre mil e dez mil 
ligações com outros neurónios”.

É essa a grande vantagem humana: o raciocínio ou 
tomada de consciência alojada no córtex pré-frontal.

Assim, o ser humano está programado para fazer bem 
exceto quando somos toldados pela droga, álcool, pai-
xão e competição.

Cada célula que nasce acarreta três fatores essen-
ciais -  emoção, a biologia e a socialização - e a forma 
como o organismo humano integra este processo rege-
nerativo, conduz à evolução, ou à regressão e à doen-
ça.
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O ISAVE - Instituto Superior de 
Saúde e a Câmara Municipal de Es-
posende assinaram a 14 de feverei-
ro um acordo de parceria nas áreas 
de promoção de hábitos e alimen-
tação saudável e investigação e 
avaliação das ementas escolares.

A cerimónia decorreu nos Pa-
ços do Concelho e contou com 
a participação do presidente do 
Município, Benjamim Pereira, pre-
sidente do ISAVE, Mafalda Duarte, 
presidente do Conselho Diretivo, 
João Luís Nogueira, e a presença 
de autarcas e gestores das empre-
sas municipais.

Benjamim Pereira destacou que 
este acordo de cooperação com o 
ISAVE vem ao encontro de grandes 
eixos prioritários da ação municipal 
e mostrou-se disponível para alargar 
esta parceria a outros setores que 
beneficiem as pessoas e a econo-
mia de Esposende.

“Estão lançadas as bases para 
discutir uma colaboração maior e 
mais diversificada”, até porque “só 
temos a ganhar com a preocupa-
ção com a saúde pública, para 
dinamizar a nossa oferta turística 
com alimentação segura”. “Sem 
pessoas saudáveis, o desenvolvi-
mento revela-se limitado” – assegu-
rou Benjamim Pereira, concluindo 
com o seu desejo de abertura a 
“toda a colaboração com o ISAVE, 
pois existem muitos pontos e pontes 
de interesse mútuo”.

João Luís Nogueira ofereceu ao 
município de Esposende a “disponi-
bilidade total do ISAVE para imple-
mentar os Cursos Técnicos Supe-
riores Profissionais, que estão a ser 
implementados nos Arcos de Valde-
vez e em Vila Verde”, em algumas 
áreas de ponta como “gestão ho-

teleira, turismo, gerontologia, saúde 
à comunidade, proteção civil, que 
possibilitam aos jovens um avanço 
de competências e capacitação 
das populações”.

“Estamos a adquirir a nossa cre-
dibilidade para transmitir confiança 
aos novos parceiros” - assegurou 
João Luís Nogueira, lembrando que 
“30 por cento dos jovens não con-
cluem o ensino secundário - são os 
mais pobres”.

O presidente do Conselho Dire-
tivo do ISAVE advertiu ainda para 
o facto de “noventa por cento dos 
jovens não comem sopa, comem 
muito pão, muitos fritos e muito açú-
car” e há necessidade de dar “mais 
qualidade às cantinas escolares”.

Esta parceria reforça uma rede 
de colaboração na Comunidade 
Intermunicipal do Cávado, seguin-
do-se a idênticas parcerias com 
Amares, Braga, Terras de Bouro, 
através de instituições locais.

Mafalda Duarte explicitou os ob-
jetivos concretos deste acordo de 
cooperação que inclui a oportuni-
dade de participação dos profissio-
nais da Câmara Municipal de Espo-
sende em projetos de investigação, 
com interação de conhecimentos 
e de serviços.

Através deste acordo, a Câmara 
de Esposende permite a participa-
ção de estudantes e professores 
do ISAVE no desenvolvimento de 
ações de promoção da saúde.

Destas ações, destacam-se a 
iniciativa “Peixe é fixe”, com estu-
dos de microbiologia, bioquímica e 
nutrição, um programa de literacia 
em saúde em abril e a avaliação 
e acompanhamento das ementas 
escolares.

ISAVE alarga serviços ao 
concelho de Esposende

A presidente, alguns docentes e o Gabinete 
de Relações Internacionais do ISAVE conduziram, 
no dia 16 de fevereiro, uma reunião de trabalho 
com a diretora de investigação, desenvolvimento 
e inovação da DIAK University of Applied Sciences, 
da Finlândia. Terhi Laine esteve em Portugal para 
participar na iniciativa “GoPortugal.

Global Science and Technology Partnerships 
Portugal, Promoting Innovation in a knowledge 
intensive and global research context”, promovida 
pelo Ministério da Ciência e Ensino Superior, faz 
parte de uma comitiva finlandesa que assinou o 
protocolo de adesão a esta iniciativa. À margem 
da GoPortugal, a representante da DIAK partici-
pou em Amares, no ISAVE, numa reunião de traba-
lho com os responsáveis no sentido de aprofundar 
uma estratégia de cooperação, nomeadamente 
no reforço à internacionalização e partilha de prá-
ticas na área da saúde. A diretora da DIAK pôde 
ainda conhecer as infraestruturas do ISAVE e con-
versar com alguns docentes sobre os seus projetos 
de investigação.

A DIAK é uma instituição de ensino superior 
finalandesa,  com cerca de 3000 estudantes e 4 
polos em diferentes locais no país. Tem a sua sede 
em Helsínquia e forma, anualmente, mais de 300 
estudantes nas áreas da saúde e ciências sociais.

ISAVE estreita  
cooperação com  
a Finlândia
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Alunos de Fisioterapia
apoiam estreia de Urban Fit

Os alunos dos 2.º e 3.º anos de 
fisioterapia do Instituto Superior 
de Saúde (ISAVE)  prestaram assis-
tência aos mais de 400 atletas  
que participaram na primeira 
prova de Urban Fit, em Montale-
gre, e que abriu a primeira Liga 
Portuguesa OCR (Corridas de 
Obstáculos).

Os alunos foram enquadrados 
pelo Diretor de Curso, Prof. Doutor 
Gilvan Pacheco, demonstran-
do, mais uma vez, que além do 
ensino, o ISAVE tem como mis-
são o serviço à comunidade e a 
promoção da saúde e qualidade 
de vida.

A prova desportiva de obs-
táculos “URBAN FIT Montalegre” 
decorreu no passado dia 4 de 
março, na vila transmontana de 
Montalegre. Foi organizada pela 
URBAN FIT RACE de Amares, ten-
do esta prova sido escolhida pela 
OCR European Championship 
como uma das provas qualifi-
cativas para o Campeonato da 
Europa a realizar em julho, na 
Holanda.

Este tipo de provas reúne 
anualmente centenas de atletas 

de corrida e junta os obstáculos 
urbanos para aqueles que consi-
deram que a simples corrida não 
é totalmente desafiante e pre-
tendem desfrutar de momentos 
únicos repletos de adrenalina, 
fomentando o espírito de equipa.

O ISAVE deu o seu apoio a 
uma prova que abre uma com-
petição que se realiza pela pri-
meira vez em Portugal. Uma liga, 
que através de várias organiza-
ções, apura um campeão nacio-
nal masculino e feminino. 

É organizado também um 
ranking nacional, através da As-
sociação Portuguesa de Corridas 
de Obstáculos, sem fins lucrativos, 
composto por atletas e entusias-
tas da modalidade e tem como 
objetivo promover a modalidade 
OCR em Portugal – Corridas de 
Obstáculos – a todos os níveis, 
competitivo e não competitivo, 
trabalhando conjuntamente com 
atletas e organizações nacionais 
e internacionais.

A Urban Fit Amares, no dia 2 
de Junho, constituirá a segunda 
prova que se realiza no Minho, 
antes da final, em Sintra.

Em Amares, o ISAVE - Insti-
tuto Superior de Saúde - aco-
lheu, no dia 13 de março, 21 
alunos do Curso Profissional 
Técnico Auxiliar de Saúde da 
Escola Secundária Henrique 
Medina, de Esposende, para 
mostrar os seus cursos de en-
sino superior e Curso técnicos 
Superiores.

Integrados pelos profes-
sores Ana Maria Pinto e Ra-
fael Maranhão, os alunos de 
Esposende foram chamados 
a simular uma consulta médi-
ca de rotina – comunicar em 
saúde – com Lígia Monterroso, 
diretora da Licenciatura em 
Enfermagem, e realizar expe-
riências de laboratório – sobre 
microrganismos no nosso cor-
po -, com Daniela Gonçalves, 
professora de Biologia, duran-
te toda a manhã.

Esta jornada encerrou com 
uma sessão em que Prazeres 
Morais e Susana Oliveira es-
clareceram os alunos sobre as 
ofertas que o ISAVE possui nos 
graus de Licenciatura e CTEPS. 
Aqueles levaram consigo um 

conjunto de lembranças do 
ISAVE e prospetos informativos 
sobre esta instituição de Ensino 
Superior, em Amares.

O professor Rafael Mara-
nhão, da Escola Secundária 
Henrique Medina, justificou 
esta visita com a necessidade 
de “mostrar aos discentes as 
especialidades que têm ao se 
dispor a prosseguirem os seus 
estudos e a proximidade do 
ISAVE é um dos polos que lhes 
pode suscitar alguma apetên-
cia”.

Por sua vez, Prazeres Mo-
rais explicou que esta visita, 
“com atividades lúdicas e 
experimentais, dá a conhecer 
de uma forma agradável, o 
ISAVE, num primeiro contacto 
destes alunos com uma escola 
superior”.

Este programa de apre-
sentação do ISAVE aos estu-
dantes do ensino secundário, 
prossegue no dia 22, com a 
receção de estudantes de 
Amares.

ISAVE mostra os 
seus cursos
a estudantes de  
Esposende

Enfermagem
visita
IML no Porto

No passado dia 20 de março, 
os estudantes do 1.º ano do Curso 
de Licenciatura em Enfermagem, 
participaram numa visita de 
estudo ao instituto de Medicina 
Legal da Região Norte, sediada 
na cidade do Porto. Os estudantes 
estiveram acompanhados pela 
Diretora do Curso de Enfermagem, 
Professora Lígia Monterroso, e pelo 
Professor que leciona a unidade 
curricular anatomofisiologia I e II, 
Professor Rui Jorge Silva. Os ob-
jetivos propostos para esta visita 
foram: 

-Observação e autoaprendi-
zagem para uma melhor com-
preensão da anatomia, histologia 
e organização funcional dos 
diversos sistemas do organismo 

humano, atendendo aos princí-
pios científicos, sociais e éticos da 
importância do estudo em peças 
anatómicas humanas.

-Respeito pelo ser humano 
atendendo à génese da dualida-
de do corpo na vida e na morte 
como sendo único dotado de 
dignidade e respeito, em todo o 
ciclo vital.

-Reforçar a importância do 
estudo realista para a evolução 
científica nas diversas áreas do 
conhecimento, nomeadamente 
evolução no estudo das patolo-
gias e medicina forense.

Agradecemos a toda a equipa 
de profissionais do Instituto que 
nos proporcionou um agradável 
momento de aprendizagem.
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Alunos do ISAVE ensinam
crianças a comer melhor

Os alunos da Licenciatura de Enfermagem do 
ISAVE – Instituto Superior de Saúde – desenvolveram, 
a 22 de março, uma manhã divertida sobre a ali-
mentação saudável, para dezenas de crianças dos 
Jardins de Infância de Caldelas e da Santa Casa de 
Misericórdia de Amares.

A iniciativa integrou-se na Feira do Livro, que 
decorre na Galeria de Artes e Ofícios, na Praça do 
Comércio, e foi liderada pela Jéssica Barbosa, aluna 
de Enfermagem, com a ajuda de José Carlos Bran-
dão e João Araújo, sempre sob o olhar atento de 
Lígia Monterroso, diretora do Curso.

Ao longo da sessão, Jéssica Barbosa foi chaman-
do algumas crianças a participarem nas atividades 
que consistiam na escolha dos alimentos mais sau-
dáveis, destacando-se a fruta, os legumes, hortaliças 
colocando-os respetivamente na Roda dos Alimen-
tos, num dia em que se se celebra o Dia Mundial da 
Água, outro elemento fundamental da alimentação.

Foi mais “uma sessão de educação para a saúde 
direcionada ao ensino pré-escolar subordinada ao 
tema da alimentação saudável para elucidar o 
publico infantil sobre a necessidade de escolherem 
os alimentos saudáveis” – começa por dizer a profes-
sora Lígia Monterroso.

Neste encontro, com mais de meia centena de 
crianças, acompanhados pelos educadores e pais, 
foi possível “identificar a quantidade de açúcar 
existente em cada uma das bebidas refrigerantes, 
confecionar uma sopa e perceber quais os alimen-
tos que devemos incluir num pequeno almoço ou 
lanche”, prosseguiu a prof. Lígia Monterroso.

Esta iniciativa foi “uma oportunidade para as 
crianças tocarem nos alimentos e fazer uma escolha 
saudável na montra que aqui trouxemos”.

A sessão terminou com todos os participantes a 
ouvirem e dançarem a música “Sou uma Taça” de 
Panda e Os Caricas.
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Na manhã de 21 de março, o 
ISAVE acolheu, em parceria com o 
CIED Minho (Centro de Informação 
Europe Direct do Minho), a sessão 
motivadora “Volta de Apoio ao Em-
prego”, uma temática direcionada 
à melhoria de empregabilidade em 
contexto europeu.

À conversa com a comunida-
de académica estiveram Mafalda 
Duarte, Presidente do ISAVE; Carmen 
Lopes, do Portal EURES do IEFP; Joa-
quim Freitas, do Programa Juventu-
de em Ação, da Agência Nacional 
Erasmus+; e Alzira Costa, do CIED 
Barcelos.

Alzira Costa revelou que os ob-
jetivos destas sessões são promover 
as experiências europeias e abrir e 
expandir os mercados de trabalho, 
superando novos desafios como, por 
exemplo, o Brexit. O foco desta Co-
missão Europeia é o emprego, para 
que os jovens possam encontrar a 
carreira que desejam no fim da sua 
formação.

Carmen Lopes pretende “fazer 
da mobilidade, uma realidade”, 
através do Portal EURES, o Portal Eu-
ropeu de Mobilidade Profissional da 
Comissão Europeia que se dedica 
a serviços de informação, aconse-
lhamento e apoio ao recrutamento, 
através de várias áreas de interven-

ção e diversos canais (com sites de 
livre serviço, serviços personalizados 
e conselheiros EURES) apostando, 
assim, na facilidade de apoiar as 
oportunidades, projetos, iniciativas e 
carreiras internacionais na Europa e 
no Mundo. «O importante é procura-
rem algo que seja do vosso interes-
se», ressalvou Carmen Lopes.

Joaquim Freitas mostrou um outro 
lado das mobilidades europeias, 
no espírito de uma juventude ativa. 
Existem vários projetos de sucesso e 
a receita é simples: uma boa ideia, 
parcerias internacionais, boas prio-
ridades e pensamento global com 
ação local. O segredo foi exposto 
por Joaquim Freitas que incentivou a 
plateia com oportunidades de mobi-
lidade e experiências internacionais 
financiadas, como o Intercâmbio de 
Jovens e o Serviço Voluntário Euro-
peu. «Estas experiências são valori-
zadas na procura de trabalho, pelas 
competências que se adquirem 
durante as ações de mobilidade» 
rematou Joaquim Freitas.

Cada vez mais, as fronteiras estão 
mais abertas e ações, como esta, 
são o mote para que os jovens se 
inspirem e aproveitem as oportuni-
dades de crescer com experiências 
como as mobilidades europeias.

ISAVE esmiuça 
oportunidades 
na Europa
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O ISAVE - Instituto Superior de Saúde - 
acolheu, no dia 22 de março, 23 alunos 
do 11.º ano de Ciências e Tecnologia 
da Escola Secundária de Amares para 
mostrar os seus cursos de ensino superior 
- licenciaturas e Cursos Técnicos Supe-
riores Profissionais, os quais podem ser 
opção de futuro destes jovens.

Integrados pelas professoras Ana Ma-
ria Teixeira e Elvira Mendes os alunos de 
Amares foram chamados a simular uma 
situação de Suporte Básico de Vida, 
orientados pela professora e enfermeira 
Elsa Sá, e conhecer as possibilidades do 
ginásio para a fisioterapia, com o profes-
sor Gilvan Pacheco. Num segundo mo-
mento, os 23 alunos de Amares puderam 
fazer experiências de laboratório – sobre 
microrganismos -, com Daniela Gonçal-
ves, professora de Biologia Molecular, 
durante toda a manhã.

Esta jornada encerrou com uma 
sessão, em que Susana Oliveira escla-
receu os alunos sobre as ofertas que o 
ISAVE possui nos graus de Licenciatura e 
CTEPS. Nos casos de licenciatura foram 
apresentados os cursos de Fisioterapia e 

Enfermagem (com 4 anos) e de Prótese 
Dentária (3 anos). Quanto aos CTEPS 
(Cursos Técnicos Profissionais Superiores), 
Susana Oliveira destacou a possibilidade 
de ascender às licenciaturas, após dois 
anos de aulas e estágio nas áreas de 
Termalismo e Bem-estar, Bioanálises e 
Controlo, Gerontologia e Serviço Fami-
liar e Comunitário, para os quais não se 
exige o exame nacional de 12.º ano. Os 
alunos levaram consigo um conjunto de 
lembranças do ISAVE e prospetos infor-
mativos sobre esta instituição de Ensino 
Superior, em Amares.

A prof. Ana Maria Teixeira justificou 
esta visita com a necessidade de “mos-
trar aos alunos as especialidades que 
têm ao seu dispor para prosseguirem os 
seus estudos e a proximidade do ISAVE 
é um dos polos que pode suscitar muita 
apetência para eles”.

Por sua vez, Susana Oliveira explicou 
que esta visita, “com atividades lúdicas 
e experimentais, dá a conhecer de uma 
forma agradável, o ISAVE, que pode 
constituir uma opção para aqueles.”.

ISAVE mostra futuro a 23 alunos de Amares
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No passado dia 24 de 
Março, entre as 9h e as 18h, 
decorreu na Biblioteca do ISA-
VE - Instituto Superior de Saúde 
o Workshop de “Iniciação ao 
IBM® SPSS®”, aberto ao público, 
contando com a presença de 
diversos docentes e alunos da 
referida instituição.

A formação, ministrada 
pelo docente João Silva do 
ISAVE, abordou vários temas 
de utilização básica do sof-
tware estatístico IBM® SPSS®, 

incluindo a criação de bases 
de dados, a análise descriti-
va de variáveis e a estatística 
inferencial associada a testes 
de hipóteses.

Este curso avançado seguiu 
o método expositivo, através 
da transmissão oral dos con-
teúdos programáticos e foi 
complementado pelo método 
demonstrativo, com a reali-
zação de exercícios práticos 
subordinados às várias temáti-
cas abordadas.

Iniciação ao IBM® SPSS®

ISAVE promove o envelhecimento ativo

O ISAVE – Instituto Superior de Saúde 
celebrou hoje um acordo de coopera-
ção com a União de Freguesias (UF) de 
Ferreiros, Prozelo e Besteiros de forma 
a planear-se um conjunto de ações no 
âmbito do envelhecimento ativo e dos 
cuidados de saúde para cerca de seis 
mil habitantes.

Mediante este acordo, assinado en-
tre a presidente do ISAVE, Prof. Mafalda 
Duarte, e o presidente da UF, Paulo 
Gomes, o Instituto Superior de Saúde 
colabora no desenvolvimento de ações 
de sensibilização e serviços de saúde à 
comunidade.

O momento responde à preocu-
pação do ISAVE em estar inserido na 
comunidade e servir os cidadãos pos-
sibilitando aos estudantes melhor con-
tacto com a população e a aplicação 
dos seus conhecimentos na melhoria da 

qualidade de vida dos habitantes da 
União de Freguesias.

Para Mafalda Duarte, este acordo 
concretiza um dos pilares da missão 
do ISAVE:  “estreitar a relação com a 
comunidade onde está inserido, através 
de ações e relações diretas para a sen-
sibilização de hábitos saudáveis e um 
envelhecimento com qualidade”.

Por sua vez, Paulo Gomes destacou 
a possibilidade que a União de Fregue-
sia possui agora para “desenvolver nos 
quatro polos de acolhimentos de idosos 
uma parceria na saúde que será uma 
mais valia para todas as pessoas”.

Atividades físicas voltadas para a 
saúde, a higiene e segurança e possibi-
lidade de investigação para os alunos 
constituem os três marcos deste acordo 
entre a autarquia e o ISAVE.
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O ISAVE integrou o Grupo Amar Terra Verde 
em 2015, e desde então fixou-se no concelho 
de Amares. Que balanço faz destes dois anos? 

O balanço é claramente positivo. Foram dois 
anos de empenho e dedicação de toda a equi-
pa, quer em termos científicos e pedagógicos quer 
ao nível da investigação. Desde então, o ISAVE 
assumiu um novo projeto pedagógico, científico e 
cultural, estruturado e ajustado à região onde está 
inserido. No fundo, penso que temos dado passos 
sólidos e consistentes em prol de um futuro promis-
sor. 

A par das licenciaturas em Fisioterapia, En-
fermagem e Prótese Dentária, o ISAVE ministra 
CTeSPs (Cursos Técnico Superior Profissionais) 
cursos de nível V, com estágio integrado. Que 
importância tem esta formação para os estu-
dantes e as instituições desta região? E ao ní-
vel de empregabilidade e prosseguimento de 
estudos, quais as vantagens?

Os CTeSPs são cursos breves (2 anos) de banda 
larga, que permitem aos estudantes ter acesso a 
uma formação especializada em áreas próximas à 
saúde. No último semestre, os estudantes são inte-
grados em organizações, na região em que atuam 
e que passam pelo setor social, as instâncias ter-
mais, empresas e ONG´s que, de forma direta ou 
indireta, potenciem a saúde da população alvo. 
Estas atividades são cruciais porque capacitam os 
estudantes de ferramentas práticas e promovem a 
probabilidade de emprego. 

As formações avançadas e a investigação 
são uma mais valia para o ISAVE? 

Sim, sem dúvida. O ISAVE tem protocolado uma 
panóplia de parcerias com empresas de formação 
e particularmente, com profissionais de excelência, 
em áreas de referência e primordiais para a forma-
ção complementar dos estudantes. Por outro lado, 
a implementação do CICS – Centro Interdisciplinar 
em Ciências da Saúde, tem impulsionado as ativi-
dades investigacionais dos docentes e estudantes, 
com vista a promover a cientificidade do ensino 
ministrado. 

Hoje em dia verifica-se que a existência de 
parcerias entre instituições tem-se revelado 
determinante para o sucesso das mesmas. No 
caso do ISAVE, as parcerias que tem estabele-
cido têm contribuído para o seu crescimento?

Claro que sim; nenhuma instituição de ensino su-
perior sobrevive “sozinha” e a filosofia de atuação 
é claramente contrária a esta premissa. Desta for-

ma, o ISAVE tem uma excelente rede de entidades 
parceiras, ao nível nacional e internacional, com 
quem articula tanto em termos de ofertas educati-
vas e mobilidade de docentes e estudantes (ERAS-
MUS), como a possibilidade de formação em con-
texto laboral e investigacional.  

Quais são os pontos fortes do ISAVE, ou me-
lhor, o que diferencia o ISAVE de outras insti-
tuições?

O ISAVE é uma instituição de ensino que se des-
taca de outras, essencialmente porque forma pro-
fissionais na área da saúde, que, para além das 
suas competências transversais e horizontais, em 
termos técnicos e científicos, assume uma compo-
nente humana e ética de destaque e referência, 
no perfil dos diplomados. Estas componentes são 
essenciais, para que estes técnicos prestem servi-
ços de qualidade, humanizados e personalizados e 
dignifiquem a condição da pessoa humana. 

Quais são os projetos de futuro para o ISA-
VE?

Atualmente, o ISAVE é um projeto educativo sóli-
do e estruturado, pese embora consciente de que, 
e como dizia António Machado, “o caminho faz-se 
caminhando”. 

Assim, numa primeira instância, o objetivo é so-
lidificar as ofertas educativas existentes, com vista 
a desenvolverem-se outras. As áreas emergentes 
passam, ao nível das licenciaturas, pela área da 
nutrição e dietética e terapias complementares e, 
ao nível dos mestrados, o ISAVE assume um interes-
se vincado na área do envelhecimento. Estamos 
certos de que estas são áreas de futuro e primor-
diais para o crescimento e desenvolvimento da re-
gião. 

Gostaria de deixar alguma mensagem para 
todos aqueles que estão a pensar em ingres-
sar no ISAVE no próximo ano letivo? 

Bem, esta é uma pergunta fácil, porque obvia-
mente, para mim o ISAVE seria sempre a primeira 
opção para quem quer investir na área da saúde. 
No entanto, gostava de realçar que esta é uma 
instituição de valores, composta por um corpo do-
cente jovem e muito motivado para o sucesso de 
um projeto que se pretende ser de todos e para to-
dos. Desta forma, vive-se um ambiente revigorado 
e renovado, com olhos no futuro. 

E a melhor forma de experienciarem o espírito e 
academia do ISAVE é realmente inscreverem-se no 
próximo letivo…e nós cá vos esperamos!•

ENTREVISTA 
COM A 
PRESIDENTE 
DO ISAVE
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Fazer a diferença:  
o verdadeiro desafio do futuro

Por caminho não quero significar um caminhar 
ao acaso, sem finalidade, mas antes um trajeto 
agradável com um objetivo definido, ao mesmo 
tempo que há a consciência das dificuldades e 
perigos que podem deparar-se-nos no percurso.
Baden-Powell

Começámos este artigo por citar Baden 
Powell, pois este reconheceu a importân-
cia do trabalho continuado e perseveran-
te em relação aos meros dons físicos ou 
intelectuais, quando ainda poucos pensa-
vam nisso. Não foi apenas o fundador do 
Escutismo, um movimento mundialmente 
reconhecido, mas foi também alguém 
à frente do seu tempo que foi, de certa 
forma, capaz de antecipar alguns desa-
fios da sociedade e a forma como pode-
ríamos, enquanto cidadãos responder a 
esses mesmos desafios. A proposta que vos 
fazemos neste número da revista TER é, 
precisamente, que reflitam sobre os vossos 
desafios pessoais, sociais e profissionais e 
lhes deem uma resposta ampla: arrisquem, 
saiam, aprendam a aprender, aprendam a 
ser (mais e melhores) e tenham coragem. 
Porque é do vosso futuro que se trata!

Deixamos, como sugestões, algumas 
iniciativas que vos podem proporcionar 
experiências únicas. E, se precisarem de 
ajuda ou aconselhamento para alguma 
delas, visitem o Observatório de Emprega-
bilidade, no 3º piso!

Susana Oliveira
Observatório de Empregabilidade

Fontes:  
Portal Europeu da juventude, Comissão Europeia
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O pior é, sentires falta de alguém 
Que talvez já nem se lembre que tu és real,  
Que, se passar por ti na rua, não sabe quem tu és,
Que nunca quis saber de ti.
E sentes falta por todos terem menos tu.

Logo pensas, será que ele está bem?
Talvez bem lá no fundo se sinta culpado.
E se ele se sente culpado,
E vive com esse peso todos os dias?
Por mais peso que lhe cause, perdoarias?

Por vezes, dou por mim a imaginar;
E se me procura?
Mãe, eu sei que isto também te magoa.
Mas eu nunca te vou abandonar, 
Sei que és a única que nunca me vai falhar.

E no meio de tanta saudade,
Daquilo que nunca tive,
Será que ainda existes?
Será que foste levado pela ondulação 
Do teu rio, que te afoga? 

Sendo assim, dou por mim na ignorância: 
Se vives ou não!
Se te preocupas ou não!
Se por mim e meus irmãos te humilharias, ou não!
Se deixarias a tua vida para ter vida connosco!
Para curares estas feridas incuráveis.

Será que alguma vez saberei a verdade?
Não ter a certeza de nada,
Não saber o que fazer,
Não saber como controlar a dor,
Isso, sim, é o pior!•       

Será que ainda existes?

Rosa Soares
Pseudónimo
Estudante da EPATV
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Serviço Vonluntário Europeu

Alguma vez quiseste fazer qualquer coisa 
que valesse realmente a pena? Se tens entre 
17 e 30 anos de idade, podes trabalhar como 
voluntário no estrangeiro com o Serviço 
Voluntário Europeu (SVE). Candidata-te com 
antecedência (cerca de um ano antes, se 
possível) para teres a certeza que encontras o 
projeto certo para ti.

 O voluntariado noutro país é uma exce-
lente forma de conhecer novas culturas e 
fazer novos amigos e, ao mesmo tempo, de 
ajudar os outros e adquirir novas competên-
cia que poderão ser úteis mais tarde.

Se não conseguires encontrar um projeto 
que te agrade, não te preocupes! Existem 
muitas outras organizações que propõem 
projetos de voluntariado no estrangeiro.

Integra-te na comunidade
Se gostas de trabalhar ao ar livre e de 

conhecer pessoas novas, pensa na hipótese 
de te candidatares a um projeto residencial. 
Trata-se, normalmente, de duas a quatro 
semanas de trabalho voluntário inserido num 
grupo internacional que trabalha com uma 
comunidade local ou num projeto ambiental. 

Formação no local
Fazer um estágio é uma das melhores 

formas de obter alguma experiência profis-
sional e aprender mais sobre uma profissão 
no teu país ou no estrangeiro. A maioria dos 
estágios dura entre três meses e um ano, 
pelo que é melhor já teres terminado os teus 
estudos ou então fazer um estágio integrado 
no teu curso. 

Como apresentar uma candidatura:
Se tens entre 17 e 30 anos, tens duas op-

ções:
1. Contactar uma organização que recruta 

voluntários para um projeto já aprovado, ou
2. Contactar uma organização para propor 

o início de um novo projeto.
Para contactares uma organização, con-

sulta a base de dados das organizações 
acreditadas:

Se não conseguires encontrar um projeto 
que te agrade, não te preocupes! Existem mui-
tas outras organizações que propõem projetos 
de voluntariado no estrangeiro.

Gostavas de conhecer histórias e testemu-
nhos de quem já participou? Segue o código:•
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Corpo Europeu de Solidariedade

O que é o Corpo Europeu de Solidariedade?
O Corpo Europeu de Solidariedade é uma 

nova iniciativa da União Europeia dirigida aos 
jovens, dando-lhes a oportunidade de fazer vo-
luntariado ou de trabalhar em projetos, no próprio 
país ou no estrangeiro, em benefício de pessoas e 
comunidades de toda a Europa.

Aos 17 anos já te podes inscrever no Corpo 
Europeu de Solidariedade, mas só podes parti-
cipar num projeto depois de fazeres 18 anos. A 
participação nos projetos do Corpo Europeu de 
Solidariedade está aberta aos jovens até aos 30 
anos de idade.

Depois de se inscreverem, os participantes 
no Corpo Europeu de Solidariedade podem ser 
selecionados e convidados a integrar uma vasta 
gama de projetos, relacionados, por exemplo, 
com a prevenção das catástrofes naturais ou a 
reconstrução na sequência de catástrofes deste 
tipo, a assistência em centros de requerentes de 
asilo ou a resposta a outras questões sociais a 
nível da comunidade.

Os projetos apoiados pelo Corpo Europeu de 
Solidariedade podem durar entre dois e doze me-
ses, decorrendo, regra geral, em países da União 

Europeia.
Participar num projeto do Corpo Europeu de 

Solidariedade é uma experiência interessante 
para qualquer jovem. Independentemente de te 
quereres candidatar ao ensino superior ou encon-
trar um emprego, esta experiência ser-te-á muito 
útil. O Corpo Europeu de Solidariedade pode 
constituir uma oportunidade para exerceres uma 
atividade interessante, que poderá revelar-se um 
trampolim para o mundo do trabalho.

Depois de participares num projeto, tens direito 
a receber um certificado de participação, que 
poderás utilizar quando te candidatares a um 
emprego ou a um curso.

Graças ao Corpo Europeu de Solidariedade, 
também beneficiarás de uma série de outras 
vantagens, em função do tipo de projeto em 
que participares, nomeadamente de se se tratar 
de um projeto de voluntariado ou de um projeto 
profissional.

Se decidires ser voluntário, não receberás um 
salário, mas, em contrapartida, terás direito às 
viagens, a alojamento e a ajudas de custo, bem 
como a um seguro médico durante o período da 
atividade. Receberás formação adequada antes 

de começares e depois de chegares ao local 
onde se desenrolará a atividade.

Os participantes que fazem um estágio ou um 
programa de aprendizagem receberão ajudas 
de custo e, em alguns países, um contrato de 
trabalho celebrado em conformidade com a 
legislação do país de acolhimento.

Os participantes que forem recrutados para 
um emprego receberão um contrato de trabalho 
e um salário, em conformidade com a legislação, 
a regulamentação e as convenções coletivas em 
vigor no país para onde vão trabalhar.

Para teres mais informações, segue a ligação 
do QR code que te damos de seguida:
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(Re)Aprender a 
Conviver  
na/com a 
Globalização

Lançados num vasto mar aberto, sem cartas de navegação e com todas as 
bóias de sinalização submersas e mal visíveis, só nos restam duas opções: ou nos 
alegramos com as empolgantes perspectivas de novas descobertas ou podemos 
tremer de medo de morrer afogados.1

Acreditamos que a 
era em que vivemos é 
uma transição e que as 
mudanças a que assisti-
mos são, atualmente, de 
todos. Vivemos intensa-
mente e à escala global. 
“A globalização é uma 
palavra que está na or-
dem do dia; uma palavra 
da moda que se transfor-
ma rapidamente em um 
lema, uma encantação 
mágica, uma senha ca-
paz de abrir as portas de 
todos os mistérios presen-
tes e futuros.” 

Será que temos cons-
ciência de todo o remoi-
nho deste processo? Que 
o caminho que trilhamos 
reflete sobre o bem-es-
tar da humanidade? Ou 
estamos dominados pela 
tecnologia, pelo inves-
timento financeiro e os 
valores humanos estão 
numa redoma virtual em 
que o Ser social foi su-
plantando pelo Ser social 
virtual?

Viver num mundo glo-
balizado caracteriza-se 
pela intensificação das 
relações sociais, em que 
a distância em que os 
acontecimentos ocorrem 
não é relevante para o 
nível em que afeta os indi-
víduos em qualquer parte 
do mundo. A intensifica-
ção das relações está, de 
alguma forma, relaciona-
da pela maneira como 
vivemos envoltos em 
tecnologia, redes sociais 
em que a Internet, mais 
que uma moda, é uma 
ferramenta de trabalho, 
de lazer e de relações 
entre os indivíduos. 

É ao nível da forma 
como nos relacionamos 
num mundo global que 
queremos fazer a nossa 
reflexão. Se vivemos num 
mundo globalizado em 
que o estar perto já não 
tem o mesmo significado 
que tinha há alguns anos 
atrás, que consequências 
sentimos e perceciona-

mos destas transforma-
ções?

A educação é um 
campo em que as trans-
formações económico-
-sociais têm impactos de 
forma imediata, se não 
for pela modificação dos 
conteúdos, adaptação 
dos programas e meto-
dologias, é pela especi-
ficidade dos formandos 
que vivem em contex-
tos tecnológicos e cuja 
postura face à aprendiza-
gem está em constante 
contenda. 

Partindo desta ideia, 
relembramos os quatro 
pilares da educação 
apresentados por Jac-
ques Delors  como funda-
mentais para responder 
aos desafios colocados 
aos cidadãos: Aprender 
a conhecer; Aprender a 
fazer: Aprender a viver 
juntos e Aprender a ser. 
Centrando a análise no 
pilar Aprender a viver 
juntos - referindo-se a 

aprender a conviver, desen-
volvendo a compreensão 
do outro e a perceção das 
interdependências, realizar 
projetos comuns e prepa-
rar-se para gerir conflitos, 
no respeito pelos valores do 
pluralismo, da compreensão 
mútua e da paz - questiona-
mos qual a preocupação 
da educação por este pilar 
nos processos de globaliza-
ção a que temos assistido. 

Segundo o dicionário 
português, convivialidade é 
um substantivo feminino que 
designa a capacidade de 
uma sociedade em favore-
cer a tolerância e as trocas 
recíprocas das pessoas e 
dos grupos que a com-
põem. Nesta sociedade 
cada vez mais dominada 
pelas relações à distância, 
em que estar próximo não 
está diretamente associado 
à realidade física, mas mui-
tas vezes tem por base uma 
realidade virtual, como se 
processa este pilar da edu-
cação – Aprender a viver 
juntos? As relações sociais e 
humanas, a aprendizagem 
com o outro, a descoberta 
do outro e do mundo já 
não se centram no tato, no 
olfato, na audição, na vi-
são, no uso da palavra dita, 
mas muito mais na palavra 
escrita, assim a convivialida-
de tem cada vez mais uma 
interface.

As preocupações com 
a alfabetização e compe-
tências digitais são apre-
sentadas como prioridades 
educativas, mas é funda-
mental não perder de vista 
a educação dos nossos jo-

vens para a relação com o 
outro; para a relação com 
o mundo; as tecnologias 
têm de ser encaradas como 
instrumento e não como um 
meio de instrumentalizar as 
atividades humanas. Ivan 
Illich (1973), um pensador 
do século XX, apesar de 
ter um pensamento radical 
para alguns, referiu: “Sob 
pena de reinstrumentalizar 
a sociedade, não escapa-
remos à homogeneização 
progressiva de tudo, ao 
desenraizamento cultural 
e à estandardização das 
relações pessoais (...). Uma 
sociedade convivencial é 
uma sociedade que ofere-
ce ao homem a possibilida-
de de exercer uma acção 
mais autónoma e mais cria-
tiva, com auxílio das ferra-
mentas menos controláveis 
pelos outros. ” 

É reconhecida a impor-
tância da tecnologia e 
as suas vantagens, mas é 
fundamental não perder-
mos a nossa capacidade 
de criação e autonomia. As 
tradições e as característi-
cas individuais são funda-
mentais para a identidade 
de uma sociedade e a 
educação para a tolerân-
cia e para a diferença não 
podem ser centradas no 
mundo virtual; assim, te-
mos de harmonizar a nossa 
postura face à imersão num 
mundo globalizado e a não 
extinção da nossa capaci-
dade de convivialidade.•

  1Bauman, Zygmunt (1999). Globalização: as consequências humanas. Tradução Marcus Penchel. — Rio de Janeiro: Jorge Zahar Edidem
  2DELORS, Jacques (1998) Educação: um tesouro a descobrir. Tradução de José Carlos Eufrázio. São Paulo: Cortez, 
 3Illich, 1973, p.31 e p.37 - Illich, I. (1973). A Convivencialidade. Lisboa: Publicações Europa-América.

Rosa Vieira 
Coordenadora do  

Centro Qualifica da EPATV
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O Asilo S. José, Institui-
ção Particular de Solidarie-
dade Social uma das mais 
antigas do Concelho de 
Braga, fundada em 1850 e 
situada na freguesia de S. 
Vicente, no âmbito de um 
protocolo celebrado com 
o Centro Qualifica da EPA-
TV certificou nos dias 18 e 
20 de dezembro 37 cola-
boradoras como Agentes 
de Geriatria.

Este processo de certifi-
cação decorreu num pro-
cesso contínuo de acom-
panhamento e formação 
das colaboradoras du-
rante cerca de 3 meses e 
teve o seu culminar com a 
certificação da sua expe-
riência e conhecimentos 
adquiridos através do Re-
conhecimento, Validação 
e Certificação Profissional.

As sessões de certifica-
ção decorreram nas insta-
lações do Asilo de S. José 
com a presença de dife-
rentes intervenientes, que 
procederam à avaliação 
das formandas, nomea-
damente representantes 
da Federação Nacional 
da Educação e do Lar 
Conde Agrolongo, a quem 
a Direção da Amar Terra 
Verde deixa uma palavra 

de agradecimento.
A Direção do Asilo S. 

José, na pessoa da Irmã 
Luísa, acompanhou todo 
o processo de valorização 
profissional das colabora-
doras, na procura con-
tínua da melhoria dos servi-
ços prestados aos utentes.

Através deste processo 
de certificação profissio-
nal, o Centro Qualifica da 
EPATV, enquanto estrutura 
do Programa Qualifica 
promovido pelo Governo 
que valoriza a aprendi-
zagem ao longo da vida, 
pretendeu potenciar, 
neste grupo, a tomada de 
consciência/reconheci-
mento das competências 
profissionais adquiridas 
através das várias ex-
periências e desafios ao 
longo do tempo de serviço 
na área profissional.

O envolvimento da 
entidade patronal e da 
Direção das instituições 
é fundamental para o 
sucesso dos processos de 
certificação profissional 
e para o reconhecimen-
to dos colaboradores na 
sua atividade profissional 
diária, e esta foi a postura 
assumida pelo Asilo S. José.

Protocolo entre
Asilo S. José e
Centro Qualifica EPATV
certifica Agentes de Geriatria Centro Qualifica da EPATV

e Bogalha
certificam colaboradoras

O Centro Qualifica da 
EPATV certificou, no dia 20 
de fevereiro, 5 colabora-
doras na área de Técnico 
de Ação Educativa e 5 
como Assistentes Familiares 
de Apoio à Comunidade 
da Bogalha.

A Bogalha - Instituição 
Particular de Solidariedade 
Social - de Braga, é uma 
organização com mais 
de 30 anos de existência 
e mantém um protocolo 
com o Centro Qualifica da 
EPATV.

Este processo de certifi-
cação decorreu num pro-
cesso contínuo de acom-
panhamento e formação 
das colaboradoras du-
rante cerca de 3 meses e 
teve o seu culminar com a 
certificação da sua expe-
riência e conhecimentos 
adquiridos através do Re-
conhecimento, Validação 
e Certificação Profissional. 

As sessões de certifica-
ção decorreram nas ins-
talações da instituição da 
Bogalha, com a presença 
de diferentes intervenien-
tes, que procederam à 

avaliação das formandas, 
nomeadamente, repre-
sentantes do Sindicato dos 
Trabalhadores em Fun-
ções Públicas e Sociais do 
Norte; Fundação Bomfim e 
Residencial Sénior Stª Luzia, 
a quem a Direção do Cen-
tro Qualifica Amar Terra 
Verde deixa uma palavra 
de agradecimento. 

A Direção da Boga-
lha acompanhou todo o 
processo de valorização 
profissional das colabora-
doras na procura contínua 
da melhoria dos serviços 
prestados aos utentes. 

O reconhecimento, va-
lidação e certificação de 
competências profissionais 
é o culminar da valoriza-
ção pessoal, profissional e 
institucional na procura da 
valorização da aprendi-
zagem, ao longo da vida. 
Este processo de qualifi-
cação dos recursos e das 
entidades é gratuito e está 
disponível para todos os 
cidadãos e/ou entidades 
que o pretendam promo-
ver.
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A minha atividade profissional é 
muito exigente em termos da ges-
tão do tempo e da necessidade de 
constante atualização. Por vezes, fui 
impedida de fazer formação na mi-
nha área por não possuir o 12º ano. 
Assim, uma das razões que me levou 
a procurar concluir a escolaridade 
foi esta necessidade de fazer forma-
ção e poder escolher a área, sem o 
constrangimento da escolaridade.

O processo de RVCC é uma via 
para pessoas como eu que possuem 
uma atividade profissional exigente 
em termos de tempo e necessitam 
de processos ajustados ao seu “pró-
prio tempo”

Em termos pessoais, fica a sen-
sação de que o deveria ter feito há 
muito tempo, mesmo não sendo 
uma necessidade em termos profis-
sionais, todo o processo foi enrique-
cedor, aprendi imenso. Só por isso 
valeu a pena!    

Agradeço à Drª Joana Rocha as 
orientações (conversas informais, 
mas muito motivadoras), que foram 
de grande importância para con-
cluir o processo. 

O conselho que posso deixar é: 
não desistam dos vossos objetivos!

Ana Silva

O meu nome é Márcio Fernandes 
e ter conseguido concluir o 12º ano 
de escolaridade, para mim, foi um 
objectivo concretizado.

Graças ao Centro Qualifica da 
EPATV, sinto-me realizado, tanto a 
nível pessoal, como profissional. A 
obtenção do 12º ano permite-me 
abrir portas ao nível profissional. Ter 
oportunidades profissionais é, para 
mim, fundamental porque cada vez 
mais é importante estarmos prepara-
dos para as mudanças no mercado 
de trabalho. 

Gostava que a sociedade pudes-
se ter esta visão da importância dos 
cidadãos apostarem na sua escola-
ridade e aumento das suas qualifica-
ções.  

Tenho de agradecer ao Centro 
Qualifica, por me ter apoiado neste 
percurso, me ajudar sentir uma 
pessoa realizada e, de certa forma, 
uma pessoa mais feliz.

Márcio Fernandes 

MAIS UM OBJETIVO 
CONCRETIZADO 

UM PERCURSO
COM SUCESSO

A 15 e 16 de março de 2018, em 
Bruxelas, a EPATV participou na con-
ferência de comemoração dos 10 
anos do Quadro Europeu de Qualifi-
cações, organizada pela Comissão 
Europeia. 

Estudos recentes mostram que a 
maioria dos países europeus agora 
define e descreve suas qualificações 
em termos de resultados de aprendi-
zagem, concentrando-se no que os 
alunos/ formandos esperam saber, ser 
capaz de fazer e entender.

A adoção do Quadro Europeu 
de Qualificações (QEQ), em 2008, e 
a subsequente implementação de 
quadros nacionais de qualificações 
baseados em resultados de apren-
dizagem, desempenhou um papel 
fundamental na promoção dessa 
abordagem. 

Os países que trabalham com o 
QEQ concordam que a mudança 
para os resultados de aprendizagem 
aumenta a transparência geral e 
facilita a compreensão e valorização 
do conteúdo e do perfil das qualifica-
ções. O foco nos resultados apresen-

ta uma linguagem comum e, poten-
cialmente, melhora o diálogo entre 
instituições de educação e formação 
e os seus “clientes” no mercado de 
trabalho e a sociedade em geral. 
Isso é fundamental para melhorar a 
correspondência entre a procura e 
a oferta de competências, podendo 
fortalecer a relevância geral e a qua-
lidade das qualificações. 

A implementação e o impacto 
do QEQ e do Quadros Nacionais 
de Qualificações requerem o envol-
vimento e a propriedade de uma 
ampla gama de stakeholders. Os 
quadros de qualificação que operam 
isoladamente não farão a diferença 
e não irão gerar confiança.

De acordo com a recomendação 
do QEQ, que foi nesta conferência 
confirmada, os principais interessa-
dos incluem aprendentes, institui-
ções de formação, autoridades de 
qualificação, órgãos de garantia de 
qualidade, empregadores, sindica-
tos, câmaras de indústria, comércio 
e artesanato, órgãos envolvidos no 
reconhecimento de profissionais, 

entre outros. Os Estados-Membros 
devem incentivar o uso do QEQ com 
o apoio dos parceiros sociais, serviços 
públicos de emprego, prestadores de 
educação, organismos de garantia 
de qualidade e autoridades públicas 
para apoiar a comparação de quali-
ficações e transparência dos resulta-
dos de aprendizagem.

Nesta conferência estiveram cer-
ca de 350 participantes de mais de 
100 países. Foram apresentadas práti-
cas de todo o mundo, em particular, 
destacando-se a nova Zelândia, pelo 
seu historial e longevidade no uso 
desta forma de referenciar os percur-
sos de formação; a África do Sul e a 
Indonésia, pelo esforço de adequa-
bilidade dos seus sistemas ao siste-
ma Europeu. De Portugal, estiveram 
cerca de 10 representantes, sendo 
do Instituto de Educação da Univer-
sidade de Lisboa (IEUL), da Agência 
Nacional para a Qualificação e o En-
sino Profissional (ANQEP), do Instituto 
de Emprego e Formação Profissional 
(IEFP) e da Escola Profissional Amar 
Terra Verde (EPATV).

EPATV
Participa na conferência comemorativa

10 anos do quadro europeu de qualificacões

92 93
Q

UA
LI

FI
C

A
Ç

Õ
ES

Q
UA

LI
FI

C
A

Ç
Õ

ES



O Serviço de Apoio Nacional (NSS) do 
eTwinning realizou, no passado dia 24 de 
janeiro, no Centro de Formação Francisco 
de Holanda em Guimarães, uma sessão 
de entrega de Selos Europeus de quali-
dade aos professores distinguidos com o 
galardão. A cerimónia foi conduzida pelas 
Embaixadoras eTwinning da região Norte, 
professoras Daniela Guimarães e Teresa 
Lacerda.

No âmbito dos projetos E-Twinning 
desenvolvidos no ano letivo 2016/17, foi 
galardoado com um Selo de Qualidade 
Europeu o professor Pedro Lançós da Esco-
la Profissional Amar Terra Verde.

O projeto eTwinning é uma plataforma, 
lançada em 2005, em que os profissionais 
da educação (educadores de infância, 
professores, diretores, bibliotecários) que 
trabalham em escolas dos países europeus 
envolvidos, possam comunicar, colaborar, 
desenvolver projetos e partilhar. Em suma, 
esta plataforma faz com que os participan-
tes se sintam e sejam parte da mais estimu-
lante comunidade de aprendizagem na 
Europa. Esta plataforma integra o progra-
ma europeu para a Educação, Formação, 
Juventude e Desporto -  Erasmus+ - desde 
2014.

conflitos. Senão, veja-se o que se 
passa na Síria…as duas superpotên-
cias que patrocinam lados diferen-
tes da luta e que medem forças em 
“casa alheia”, os vetos do Conselho 
e Segurança das Nações Unidas 
que travam uma intervenção...

A União Europeia desfragmen-
tou os estilhaços de um continen-
te - melhor dizendo, usou as suas 
cinzas para edificar, no pós-guerra 
e construiu o projeto comum, que 
conhecemos, para a paz e a pros-
peridade. 

Apesar da União Europeia estar 
conotada, atualmente, com a 
“superpotência” americana, o 
seu projeto tem acima de tudo 
o objetivo de não permitir que se 
repita um conflito como os dois que 
incendiaram a primeira metade do 
século XX e de promover a amizade 
e a colaboração entre os países 
europeus. Enquadrado nestes ob-
jetivos surge o Programa Erasmus+, 
na senda de outros similares mas, 
nunca, tão robustos, populares e 
bem-sucedidos. De facto é melhor 

Pedro Lançós
Técnico Erasmus da EPATV

ivemos, hoje talvez mais do 
que nunca, tempos de intempérie 
planetária. As lideranças de países 
emergentes (seja economicamen-
te, seja em armamento) esgrimem 
argumentos bélicos, comerciais e 
ideológicos para levar de vencida 
as potências dominantes. O futuro 
recapitula o passado uma e outra 
vez…diz-nos o registo histórico. Con-
tudo, após a criação da Sociedade 
das Nações em 1919, na sequência 
do Tratado de Versailles que fechou 
a Primeira Guerra Mundial e que se 
converteu nas Nações Unidas no 
rescaldo da Segunda Grande Guer-
ra, a esperança e a crença que tal 
não se voltasse a repetir consolidou-
-se. As décadas têm provado que 
não é bem assim: o uso do veto, a 
manietação político-económica da 
organização, têm contribuído não 
para sanar, mas para prolongar 

conhecer os congéneres europeus 
e trabalhar com eles para objeti-
vos comuns, os inimigos de outrora 
transformam-se nos parceiros de 
hoje, da designação pela nacio-
nalidade passamos à designação 
pelo nome próprio e “o estrangeiro” 
passa a ser ”um amigo”. A perti-
nência e interesse deste programa 
é crucial na manutenção da paz 
entre povos e no combate ao pre-
conceito e descriminação. É fun-
damental que todos os estudantes 
conheçam outras nacionalidades 
europeias, trabalhem em conjun-
to e detenham uma experiência 
de contacto com as nações do 
programa Erasmus+ porque daqui, 
inequivocamente, se consolidarão 
os alicerces da Europa e se assegu-
rará o futuro do projeto.•

Professor
da EPATV
premiado
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A 26 de fevereiro, estiveram em Portugal cerca de 
35 professores e técnicos de orientação profissional 
e vocacional, oriundos de toda a Europa, nomeada-
mente, da Espanha, Itália, Alemanha, Grécia, Tur-
quia, Lituânia que se juntaram à EPATV para o primei-
ro momento de formação – ação sobre o estado da 
arte no que respeita às políticas públicas de forma-
ção profissional inicial e contínua na Europa. 

Este grupo de profissionais debruçou-se sobre as 
iniciativas, boas práticas e métodos e técnicas usa-
das em orientação vocacional e profissional e teceu 
recomendações sobre como deverá ser ajustada e 
melhorada a orientação vocacional realizada pelas 
escolas/ centros de formação e também, no caso 
português, pelos Centros Qualifica. 

Portugal esteve representado pela EPATV, através 
do Serviço de Psicologia e Orientação, do Centro 
Qualifica e do Observatório de Empregabilidade, 
tendo sido partilhados instrumentos, documentos e 
metodologias usadas em Portugal para a orientação 
de jovens e adultos e a definição dos seus planos de 
carreira. 

Esta formação decorre da participação da EPATV 
num projeto internacional ERASMUS +, financiado 
com o apoio da União Europeia. O projeto em causa 
– EROVET – Promover a empregabilidade através da 
criação de um grupo de investigação em formação 
profissional (ref. 2017-1-ES1-KA202-038309), é um pro-
jeto de dois anos que teve início em outubro de 2017 
e que pretende, para além da publicação do Livro 
Branco da Orientação Vocacional, criar uma bolsa 
de emprego à escala europeia, e uma rede de par-
ceria para a mobilidade de estudantes de formação 
profissional, jovens ou adultos, garantindo parceiros 
com padrões de qualidade, quer no acolhimento, 
quer no desenvolvimento de estágios no estrangeiro. 

A próxima reunião será em maio, em Ankara, na 
Turquia.

EPATV em 
grupo 
europeu de 
investigação

No âmbito do projeto Erasmus+ de formação de 
professores “Upskilling for Upscaled European Defies”, três 
professores da EPATV frequentaram um Curso Estruturado 
sobre o tema do abandono escolar, mais concretamen-
te “Preventing Early School Dropout - a challenge for 
every teacher”. Este curso decorreu em Praga, na Repú-
blica Checa, entre 12 e 21 de Março.

Neste curso, os docentes da EPATV tiveram oportu-
nidade de analisar os fatores na génese do fenómeno 
do Abandono Escolar Precoce (AEP), analisar o papel 
do professor no AEP, desenvolver exercícios de âmbito 
prático no sentido de adquirir competências no uso de 
ferramentas e técnicas específicas de luta contra este 
fenómeno (designadamente de fomento da auto-estima 
do aluno de gestão de conflitos) e debater práticas com 
os colegas europeus presentes.

O balanço final foi francamente positivo, tendo os 
docentes adquirido um conjunto de competências que 
disseminarão a outros colegas docentes, no sentido de 
melhorar as práticas docentes na EPATV e assegurar que 
o Abandono Escolar Precoce veja reduzida a sua inci-
dência e se fomente a formação dos jovens até final do 
ciclo escolar.

Docentes EPATV 
em formação 
Erasmus+ em 

Praga
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WHY DID YOU CHOOSE PORTUGAL AND WHY 
ISAVE?

Alessia: I got that chance, and I couldn’t say no. 
I’ve never been in Portugal, but a lot of friend recom-
mended it.

Dario: Cause the language are similar like, I would 
think at that time, the culture. In my possible choices 
there was Spain too, the fate chose Portugal, and I 
am happy about that. A friend of mine came here 
two years ago and she told me good things about 
this institute, so I was sure to find good experiences.

YOU DECIDED TO STAY FOR HOW LONG? AND WHY?
Dario: I wanted to stay as long as possible, cause 

there is just one Erasmus in life.
Alessia: I decided to stay for 3 months, because 

I think that is the right time to live this experience to 
the fullest, without staying away from home too long. 
In this way when I come back to Italy I can finish my 
university in time.

DO YOU KNOW OF OTHER ITALIAN STUDENTS WHO 
ARE DOING ERASMUS HERE IN THE NORTH?

Alessia: Yes, I do. I know two guys that have done 
the Erasmus at ISAVE and they have suggested me  
to do it, because also for them it was a incredible 
experience. 

Dario: Like I said I know a girl that came here too 
and her experience was totaly positive.

HOW ARE YOU ADAPTING YOURSELF TO THE COUNTRY, 
THE PEOPLE, THE CULTURE?

Dario: Portugal is an european country and life is 
similar to Italy; the young people have my same interes-
ts and the values built in society are the same. So I am 
comfortable.

Alessia: At the beginning it wasn’t easy, because 
I was in a different country, with different people that 
speak a different language, but then I discovered that 
the Portuguese people are a very very generous po-
pulation, always available to help you. Fortunately the 
culture and the habits are very similar to the Italian.

WHAT IS IT LIKE TO BE IN A COUNTRY WHOSE LANGUA-
GE IS NOT YOURS?

Alessia: Immediately it can be scary, but the truth it’s 
that it is very stimulating, because you must learn new 
words every day and use them in the same time, until 
you begin to understand something and at that moment 
you feel very satisfied about yourself!!

Dario: The written one is quite easy, the grammar rules 
are the same so it’s easy for me to understand. The spee-
ch is more difficult couse of the pronunciation but with 
the time I will handle it.

HAVE YOU VISITED OTHER PORTUGUESE CITIES? IS YOUR 
IMPRESSION OF THE COUNTRY NOW DIFFERENT OR NOT?

Dario: I was in Ponte de Lima, in Braga and in Viana. 
All of these three citis are very nice. I’m living in Porto 
that is very beautiful. I want to see as more as possible.

Alessia: No, I haven’t. But I will do it soon.

WHAT HAS PORTUGAL AND THE REGION YOU HAVE 
CHOSEN TO OFFER YOUR STUDENTS IN TERMS OF ENTER-
TAINMENT, NIGHTLIFE AND OTHER ACTIVITIES THAT YOUNG 
PEOPLE MAY BE INTERESTED IN?

Alessia: I have chosen to live in Porto, so for the stu-
dents life is perfect. There are a lot of young people and 
party every night. But the main important thing is: o vinho 
do Porto!

Dario: The life is very quiet and this is  very good. In 
Porto there are many Erasmus event and so many stu-
dents. So it is very easy to enjoy the city and the night, 
have fun or join to cultural activitis. I cannot complain 
about it.

GIVEN ALL YOUR EXPERIENCE WOULD YOU RECOM-
MEND PORTUGAL TO FUTURE ERASMUS STUDENTS?

Dario: Until now my experience is totaly positive and 
I’m very happy to be here.

Alessia: Yes, of course.

PORQUE ESCOLHERAM PORTUGAL E PORQUÊ O ISAVE?
Alessia: Consegui essa oportunidade, e não podia dizer 

que não. Nunca tinha estado em Portugal, mas muitos ami-
gos recomendaram-ma. 

Dario: Porque as línguas são semelhantes, e pensei que 
a cultura também seria. No meu leque de opções, também 
havia a possibilidade de ir para Espanha, mas o destino en-
caminhou-me para Portugal. Uma amiga minha veio para cá 
há dois anos atrás e contou-me coisas boas sobre este institu-
to, portanto tinha a certeza que iria ter boas experiências. 

QUANTO TEMPO DECIDIRAM FICAR? E PORQUÊ?
Dario: Eu queria ficar o mais tempo possível porque só há 

um ERASMUS na vida.
Alessia: Eu decidi ficar 3 meses, porque acho que é o tem-

po necessário para tirar o máximo proveito desta experiência 
sem ficar muito tempo fora de casa. Desta forma, quando 
regressar a Itália posso terminar a universidade no tempo 
previsto.

CONHECEM OUTROS ESTUDANTES ITALIANOS QUE ESTÃO A 
FAZER ERASMUS AQUI NO NORTE? 

Dario: Sim, conheço. Conheço dois jovens rapazes que 
fizeram ERASMUS aqui no ISAVE e sugeriram que eu o fizesse 
também, porque para eles também foi uma experiência 
incrível. 

Alessia: Como disse, conheço uma rapariga que também 
veio para aqui e a experiência dela foi muito positiva.

COMO SE ESTÃO A ADAPTAR AO PAÍS, ÀS PESSOAS E À 

CULTURA?
Dario: Portugal é um país Europeu e a vida é muito 

similar à de Itália; os jovens têm os mesmos interesses 
que eu e os valores da sociedade são iguais. Portanto, 
sinto-me confortável. 

Alessia: Inicialmente não foi fácil porque estava num 
país diferente, com pessoas diferentes que falam uma 
língua diferente. Mas depois descobri que as pessoas 
portuguesas são muito muito generosas, sempre dispo-
níveis para ajudar. Felizmente a cultura e os hábitos são 
muito semelhantes aos dos italianos. 

COMO É ESTAR NUM PAÍS CUJA LÍNGUA É DIFERENTE 
DA VOSSA?

Alessia: Inicialmente pode ser assustador, mas a ver-
dade é que é muito estimulante porque tens de apren-
der novas palavras todos os dias e usá-las ao mesmo 
tempo, até que começas a compreender algumas 
coisas e nessa altura sentes-te muito satisfeita contigo 
própria. 

Dario: A parte escrita é bastante fácil e as regras gra-
maticais são iguais portanto, para mim é fácil entender. 
A fala é mais difícil por causa da pronúncia mas, com 
tempo chego lá. 

VISITARAM OUTRAS CIDADES PORTUGUESAS? A VOSSA 
IMAGEM DO PAÍS MUDOU OU MANTEM-SE? 

Dario: Fui a Ponte de Lima, Braga e Viana. Todas 
estas três cidades são muito agradáveis. Estou a viver no 
Porto que é muito bonito. Quero ver o mais possível.

Alessia: Ainda não. Mas iriei visitar em breve.

O QUE É QUE PORTUGAL E A REGIÃO QUE ESCOLHE-
RAM TEM PARA OFERECER AOS VOSSOS ESTUDANTES EM 
TERMOS DE ENTRETENIMENTO, VIDA NOTURNA E OUTRAS 
ATIVIDADES QUE POSSAM INTERESSAR OS JOVENS?

Alessia: Eu escolhi o Porto para viver, para os alunos 
a vida lá é perfeita. Há muitos jovens e festas todas as 
noites. Mas, o mais importante é o Vinho do Porto.

Dario: A vida é muito calma e isto é muito bom. No 
Porto há muitas atividades de ERASMUS e muitos estu-
dantes. Portanto, é muito fácil gostar da cidade e da 
noite, divertir-se ou participar nas atividades culturais. 
Não me posso queixar.

DADA TODA A VOSSA EXPERIÊNCIA, RECOMENDA-
RIAM PORTUGAL A FUTUROS ESTUDANTES DE ERASMUS?

Dario: Até agora a minha experiência tem sido total-
mente positiva e estou muito feliz por estar aqui. 

Alessia: Sim, claro. 

ITÁLIA: Dario Regola 
(26 anos) de Breno e 

Alessia Richetta
(21 anos) de Candiolo, 
frequentam o 3º ano 

de Fisioterapia e estão 
no ISAVE no âmbito do 

programa Erasmus+.
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Glória Lago
Docente da EPATV

Vai aumentando 
de peso com o  
passar dos anos?

Saiba que infelizmente é um mal 
comum, não é exceção!

Engordar com o passar do tem-
po não é exclusividade de nin-
guém.

Mas 
qual é a 

verdadeira 
razão 

disso?

Existem variadas ra-
zões, que, em conjun-
to, levam a um aumen-
to gradual do peso. 
Vou enumerar algumas 
das mais importantes, 
e que, realmente ex-
plicam e não deixam 
dúvidas, sobre este 
fenómeno.

1. Gastamos menos energia
É cientificamente comprovado que a 

cada 10 anos o gasto energético de uma 
pessoa é reduzido em 10%. O organismo 
diminui a atividade gradualmente, sozi-
nho: o metabolismo, o fluxo sanguíneo e a 
respiração ficam mais lentos. Essa é uma 
das principais razões naturais do ganho de 
peso. 
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2. Mudanças endócrinas
Mudanças endócrinas afetam principal-

mente as mulheres. Regra geral, a mulher 
ganha peso durante a gravidez e a ama-
mentação. O organismo tende a armaze-
nar mais recursos para “uso futuro”. Esta 
situação piora para quem tem já predispo-
sição genética para engordar. O mesmo 
risco existe na idade da menopausa e 
atinge homens da mesma forma.

3. Psicológica
Quando somos jovens, temos muito mais 

razões para nos mantermos em boa forma. 
Há tantas coisas que queremos fazer até 
aos 30: estudar, progredir na carreira, cons-
truir uma família, hobbies e outros interesses. 
O nível de energia que gastamos é muito 
mais alto nessa época. Quanto mais velhos 
somos, mais calma a nossa vida se torna. 
O tónus muscular diminui, bem como a 
atividade física. Algumas pessoas passam a 
comer mais para lidar com o stress e comsi-
tuações difíceis.

4.  Dieta
É difícil encontrar alguém que nunca 

tenha tentado uma dieta sequer. Ainda 
assim, aqueles que exageram na dose aca-
bam por se prejudicar.  O organismo cria 
uma programação especial que armazena 
gordura durante o período da dieta, como 
mecanismo de defesa, devido à redução 
drástica do consumo de alimentos. Quan-
do a dieta termina, o corpo não tem tem-
po suficiente para se recuperar e a energia 
em excesso transforma-se em “reserva”.

Soluções
Atenção à alimentação!

Com o passar dos anos, precisamos de 
consumir menos gordura e mais legumes e 
carboidratos complexos.

Comer devagar!
A comida vai ser melhor digerida e vamos 

comer menos, já que o cérebro entende 
que estamos satisfeitos.

Escolher corretamente a atividade física 
Com a idade, a intensidade do exer-

cício deve diminuir. Cansamo-nos mais 
rápido o que aumenta o apetite. É mais im-
portante manter a regularidade e manter o 
tónus muscular. Músculos treinados reque-
rem mais energia que os flácidos.•

Mude os seus hábitos alimentares
 Acostume-se a comer um pequeno almo-

ço reforçado e a não comer demais à noite, 
e mantenha esse hábito. O seu ritmo diário é 
o mesmo, tanto aos 20, quanto aos 50.
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EO Projeto CHEGA é um projeto que está 
a ser desenvolvido pela ONGD - SOPRO. Este 
é um projeto de Prevenção/Intervenção na 
Violência no Namoro/Doméstica e (Des)Igual-
dade de Género, orientado para capacita-
ção técnica de públicos que intervêm com a 
comunidade em geral (crianças, jovens, adul-
tos), centrando as suas ações na promoção e 
defesa da Igualdade de Género, de Combate 
à Violência Doméstica e de Género e ao Tráfi-
co de Seres Humanos. Resulta do cruzamento 
de um conjunto de experiências da entidade 
promotora juntamente com as necessidades 
da comunidade.

Tendo em conta a temática em que assen-
ta o projeto, este é constituído por sete ativi-
dades, sendo que algumas das dinamizadas 
são: 

1. Ações de Sensibilização para agentes 
educativos, visando promover a Igualdade de 
Género e sensibilizar acerca do fenómeno da 
Violência no Namoro; capacitar os professores 
para a intervenção; desenvolver estratégias 
de atuação junto dos jovens; maior conheci-
mento das respostas existentes no meio; pro-
mover a divulgação do projeto em todas as 
suas vertentes e promover o encaminhamento 
de público-alvo para as restantes ações do 
projeto, promovendo uma maior e melhor 
envolvência dos elementos integrantes da 
comunidade escolar, capacitando os técnicos 
para a problemática.

2. Gabinete de Atendimento à Vítima de 
Violência Doméstica, pretendendo a obten-
ção de melhores formas de intervenção na 
área da Igualdade de Género e luta contra 
a Violência de Género; maior sensibilização 
para o conhecimento de mecanismos de 
apoio para as vítimas; desmistificação de 
estereótipos de género; maior envolvência dos 
parceiros, tornando-os mais ativos e partici-
pativos nesta problemática e a promoção 
da proximidade às vítimas e apoio ao maior 
número de situações possíveis em assuntos de 
Igualdade de Género, Violência Doméstica, 
Tráfico de Seres Humanos e Mutilação Femini-
na.

3. Sessões de Sensibilização/Workshops 
sobre “Igualdade de Género” e “Violência de 
Género/Namoro” em Contexto Escolar, com 
vista ao desenvolvimento de dinâmicas que 
sensibilizem e capacitem os jovens e a comu-
nidade em geral para a temática da Violência 
de Género e da Importância da Igualdade 
entre mulheres e homens de uma forma ativa, 
pedagógica e, acima de tudo, preventiva 
através de ações de informação e sensibiliza-
ção, dinâmicas de grupo e workshops, ten-
do como objetivos a obtenção de melhores 
formas de intervenção na área da defesa da 
Igualdade de Género, com um enfoque espe-
cial nas dinâmicas relacionadas com a Violên-
cia no Namoro; sensibilização para o conhe-

cimento de mecanismos de apoio na área da 
Violência Doméstica/Namoro; desmistificação 
de estereótipos e crenças fundamentadas no 
género; promoção de estratégias facilitadoras 
de aproximação dos(as) alunos(as) ao servi-
ço de apoio e o acompanhamento ao maior 
número de situações possíveis.

O Projeto CHEGA realiza várias Sessões de 
Sensibilização debruçando-se sobre a te-
mática da Violência no Namoro através da 
campanha “Amar com Amor”. Esta é uma 
problemática importante pois, segundo al-
guns estudos, a Violência no Namoro não é 
um fenómeno raro, sendo altamente prová-
vel, no meio em que rodeia jovens, que estes 
sejam ou venham a tornar-se vítimas ou mes-
mo agressores(as). Muitas vezes as formas de 
violência passam despercebidas, não sendo 
reconhecidas como tal, de tão frequentes, so-
cialmente e culturalmente aceites que são. É 
urgente falar desta forma de violência, já que 
é enorme o impacto destrutivo que tem sobre 
as vítimas e sobre uma sociedade que se quer 
inclusiva. 

O mais recente estudo nacional da UMAR 
(União de Mulheres Alternativa de Resposta), 
em 2018, com uma amostra de cerca de 4600 
jovens e uma média de idades de 15 anos, 
alerta para as elevadas taxas de vitimação e, 
sobretudo, legitimação da violência. Cerca de 
68,5% considera como natural algum dos com-
portamentos que configuram a violência no 

namoro, o que é preocupante e vem retificar 
a importância destas sessões de sensibilização 
para a prevenção. 

Assim, estas sessões de sensibilização são 
fundamentais tanto para os jovens como para 
os agentes educativos. Tendo em conta a 
fase de desenvolvimento em que os jovens se 
encontram, cujo potencial de transformação 
de atitudes e comportamentos é particular-
mente elevado, estas sessões tendem a au-
xiliar na capacitação e conhecimento desta 
problemática, que é a Violência no Namoro. 
Por outras palavras, os jovens são os principais 
agentes no que concerne à disseminação e 
estímulo de boas práticas numa relação. Já no 
que concerne aos agentes educativos, estes 
encontram-se em permanente contacto com 
os jovens e são um meio extremamente eficaz 
para atuar junto dos jovens, adquirindo com 
estas sessões um conhecimento mais alargado 
das respostas existentes para este fenómeno, 
para que estes possam intervir devidamente e 
eficazmente.

Assim, a mensagem que se tenta passar é 
que todos nós podemos e devemos exprimir 
a nossa reprovação sempre que nos confron-
tarmos direta ou indiretamente com alguma 
situação de violência, nunca esquecendo que 
todos nós temos um papel ativo na denúncia 
deste tipo de situações.•

d e  V i o l ên c i a  no Namoro ! 

Equipa Técnica do Projeto Chega

chega.sopro.org.pt
chega@sopro.org.pt

www.facebook.com/projetochega/
Telm: 963667175
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Lígia Monterroso
Docente do ISAVE

Será a ciência que se sobrepõe 
à arte? Ou a arte que se sobrepõe 
à ciência? Não será a enfermagem 
uma ciência e o cuidar uma arte, 
onde o domínio técnico científico e a 
componente humanista enaltecem a 
sua atuação? 

No século XIX , mais propriamen-
te em 1860, é fundada a primei-
ra escola de enfermagem 
no Hospital de St. Thomas 
em Londres, fundada por 
Florence Nightingale, 
mais conhecida como 
“a dama da lâmpa-
da”.

A Enferma-
gem fez parte 
da sua vida, tendo 
abdicado de uma vida 
de luxo e ostentação e 
partido pela sua vo-
cação para Florença, 
Itália, com o objetivo de 
ajudar e auxiliar os feridos 
da guerra da Crimeia. A 
sua família não a apoiou 
nesta decisão, o que a levou 
a fazer um percurso sozinho, 
pesado, mas com uma cer-
teza: a de que a sua presta-
ção teria de fazer alguma 
diferença. Entrar num hospital 
de campanha em tempos de 
guerra não foi fácil, num am-
biente tão hostil, húmido e pestilento 
onde emanava o odor do sofrimento, 
sentimento agravado pela maior 
dificuldade do ser humano em lidar 
com a morte. A morte sem digni-
dade, a morte com sofrimento e o 
desespero de quem a sente, que 
profere muitas vezes palavras de 
ordem contra DEUS e contra TODOS. 
A morte deve ser assumida como a 
reta final que nunca mais chega, mas 
que é certa. Mas Florence não acei-
tou esse destino e, com a sua lâmpa-

da, durante a noite, aju-
dava a aliviar a dor dos 
que mais sofriam, quase 

sempre sem meios 
mas com o confor-
to do aconchego, 
da presença, da 
escuta e do toque. 

Aquele anjo que 
se aproxima-

va também 
chorava, 
procurava 
respostas, e 

encon-
trava 
junto 
dos 

olhares 
atentos 

e dos co-
nhecimen-

tos detidos 
pela classe 

médica, 
uma cura 

que era uma 
união tripla do 
conhecimen-

to, aliando o 
saber, o fazer e 

o ser, podia fazer 
a diferença. Mas 

esta diferença 
não pode-

ria ficar 
sem 

partilha, sendo necessário transferir 
conhecimentos e aprofundar a ciên-
cia. A enfermagem, durante várias 
décadas, esteve sobre o domínio do 
modelo biomédico mas, com a evo-
lução da ciência e da tecnologia, 
tornou-se posteriormente reconheci-
da como uma profissão detentora de 
um saber próprio, cujas intervenções 
são autónomas ou interdependen-
tes. A Enfermagem enquanto pro-
fissão evolui, apresenta evidências 
científicas na sua atuação, sendo 
reconhecida como uma ciência. 
Na atualidade, a enfermagem é 
reconhecida pelos pares como uma 
ciência verdadeira, como uma arte 
do cuidar, mas que está condiciona-
da por conjunturas políticas e econó-
micas, onde o enfermeiro altamente 
especializado é visto apenas como 
um ganho na saúde, onde os seus 
procedimentos são contabilizados 
e onde a sua eficácia é avaliada 
simplesmente pela rapidez e pelo 
número de intervenções que realiza. 
É necessário repensar o futuro, é ne-
cessário valorizar o ser humano como 
pessoa, com necessidades básicas 
de humanismo em prol do bem-estar 
físico, mental e social. Os enfermeiros 
são pessoas que escolhem a profis-
são não pelo prestígio e pela com-
pensação remuneratória, mas pela 
necessidade de cuidar do outro. Os 
enfermeiros são pessoas que cuidam 
de pessoas, sendo que cada uma 
delas tem necessidades específi-
cas, particulares e diferenciadas. No 
futuro não podemos deixar que a 
saúde continue a ser um ganho pe-
rentoriamente numérico.  Os ganhos 
em saúde só podem ser mensuráveis 
quando a sociedade for capaz de ter 
dignidade, respeito e tempo no seu 
tratamento. Sejamos todos(as) “da-
mas da lâmpada”.•

Des(fragmentar)  Enfermagem e o futuro!
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A Governação 
Integrada 
Pode Ajudar 
na Gestão de 
“Problemas Sociais 
Complexos”?

Um mundo marcado por mudanças rápidas, 
turbulências, ciclos curtos, incertezas, riscos, 
interdependências e mobilidade crescentes, pôs 
fim ao tempo da previsibilidade. As explicações 
baseadas no pensamento linear da causa e 
efeito, numa conceção simplificadora do universo 
assente na ilusão de que tudo se pode explicar, 
bastando retalhar um fenómeno, incompreensível 
no seu todo, em fragmentos ao alcance da nossa 
compreensão, choca de frente com a Era da 
Globalização.

As sociedades sofrem o impacto das grandes 
transformações em curso. Nelas incluem-se os 
problemas sociais. Nunca foi simples enfrentar os 

problemas sociais, mas nunca foi tão complexo como hoje. 
Na visão da complexidade, vivida no contexto atual, não há uma única formulação e 

solução para os problemas sociais a resolver. Neste contexto emerge uma nova categoria 
de problemas sociais, designada por “problemas sociais complexos”. Caracterizam-se por di-
mensões comuns: dificuldade em definir o problema e sem resultado definitivo nem fechado 
a um conjunto de soluções. Cada problema pode ser visto como sintoma de outro problema; 
os problemas atravessam áreas disciplinares e fronteiras organizacionais. Nesta perspetiva de 
complexidade, apresentam-se como horizontais, transversais, multidisciplinares e multisetoriais.

A categoria de “problemas sociais complexos” rompe com o paradigma da  linearida-
de e assume-se no  da complexidade.  Coloca enormes desafios à cultura organizacional e 
governativa que prevalece no atual contexto societal, baseada na formalidade das normas, 
regras e regulamentos, divisão rígida do trabalho, modelo hierárquico de autoridade e da 
hegemonia das rotinas. 

Estas mudanças obrigam os Estados a um novo enquadramento económico-social que 
requer uma alteração das bases dos seus modelos de desenvolvimento. A interação é uma 
estratégia para enfrentar a forte competitividade da “ sociedade da insegurança e do ris-
co”- económico e político. 

Esta é uma visão crescentemente consensual nas sociedades europeias. Novos modelos 
que anulem a fragmentação e assegurem práticas colaborativas e participativas ganham  
importância.

Perante este desafio colocado à sociedade e à cultura das organizações emergem novas 
tendências, que incluem novas formas governativas, a que podemos chamar Governação 
Integrada. Trata-se de estratégias baseadas em abordagens sistémicas e em princípios de 
coordenação horizontal, de cooperação multinível e de integração setorial, baseadas em 
processos relacionais entre organizações assentes no pressuposto de que as relações são 
mais importantes que os recursos (Rui Marques, 2015).

Em jeito de breve síntese, a crescente procura de novos modelos organizacionais explica-
-se, em grande medida, pela desadequação e desajuste dos paradigmas burocráticos mais 
influentes, da gestão e organização, às “novas realidades” marcadas por alterações signifi-
cativas na configuração da relação entre o Estado, as organizações, a sociedade civil e a 
sociedade (Areias, 2014).•

Helena Areias 
Docente do ISAVE
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500 anos A.C., os filósofos gregos Demócrito 
e Leucipo de Abdera sugeriram que a matéria 
podia ser dividida em partículas elementares 
e indivisíveis conhecidas como átomos. Esses 
elementos, invisíveis ao olhar humano, seriam 
a base da constituição de todos os corpos e 
objetos que integram o Universo.

Embora tal visão tenha persistido até aos 
dias de hoje, surgem novos paradigmas que 
questionam outras formas de produção de 
conhecimento científico.

Se transitamos de uma perspetiva atomís-
tica e mecanicista (o “todo” é a soma das 
“partes”) para uma perspetiva gestaltista e 
sistémica (o “todo” é mais do que a soma das 
“partes”), assumimos a importância das rela-
ções e configurações no espaço (social) entre 
os diversos fragmentos que podem contribuir 
para a construção de uma experiência con-
creta. Por exemplo, quando pensamos num 
rosto humano, ele não é apenas a soma de 
dois olhos, duas orelhas, um nariz e uma boca. 
Se não tivermos noção de proporção e de 
configuração, poderíamos não reconhecer os 
elementos referidos como representando um 

rosto humano. 
Esta (des)fragmentação do conhecimento 

permitiu ao ser humano questionar o seu lugar, 
as noções de “objetividade” científica, possi-
bilitando a quem investiga ser coprodutor dos 
conhecimentos científicos, (re)construindo o 
seu papel não apenas enquanto sujeito que 
observa, mas também enquanto sujeito que in-
terage num determinado meio e o transforma. 

Este processo de coprodução e transforma-
ção está na base do conceito de tecnologia, 
isto é, o desenvolvimento de ferramentas, 
processos e materiais em diferentes áreas do 
conhecimento (ciência, saúde, indústria, agri-
cultura e comércio), cuja expectativa é am-
pliar as possibilidades humanas, seja através 
da intervenção/tratamento de determinadas 
doenças, de um melhor (re)aproveitamento 
dos recursos naturais e alimentares, ou da 
transmissão e processamento de informação e 
conhecimento.

 Se por um lado a investigação científica e 
tecnológica tem ampliado as possibilidades de 
vidas humanas, esta ampliação traz consigo 
novos desafios. Por exemplo, com o aumento 

da esperança média de vida das populações 
e com a inversão da base da pirâmide etária, 
que novas ações devem ser pensadas para a 
promoção das vidas satisfatórias das pessoas 
mais velhas na sociedade? Qual o custo do 
aumento da longevidade? Tal como refere Sibila 
Marques (2018), “As pessoas não querem ape-
nas viver mais tempo, querem viver mais e com 
melhor qualidade de vida”. Se outrora a fórmula 
para a imortalidade era desenhada na ficção e 
criou no imaginário coletivo o desejo de que se 
queria viver para sempre, hoje as investigações 
sobre qualidade de vida e bem estar têm vindo 
a demonstrar que viver durante mais tempo não 
é suficiente, mas que é central ter qualidade de 
vida. 

Neste sentido, segundo Oliver e colaborado-
res/as (1996), qualidade de vida é um conceito 
amplo, que incorpora diferentes dimensões da 
vida de um indivíduo, desde os aspetos físicos, 
passando pelas dimensões psicológicas, sociais e 
ambientais. De forma mais detalhada, a quali-
dade de vida para além da sua complexidade e 
diversidade concetual, é influenciada pelos signi-
ficados atribuídos do indivíduo e sentido de bem 

estar e de satisfação sobre a sua própria vida. 
Se a qualidade de vida e bem estar incor-

pora, além da dimensão física e psicológica, as 
componentes sociais e ambientais, como é que 
as sociedades ocidentais e os nossos contextos 
de vida potenciam a qualidade de vida nas 
famílias (considerando a pluralidade de famílias), 
no contexto de ensino, no contexto profissional, 
mas também nos serviços de apoio à comunida-
de e nas ruas? 

E se a qualidade de vida está tão relacionada 
com os lugares que ocupamos na geografia so-
cial, qual o impacto do individualismo, da violên-
cia, e qual o impacto da desresponsabilização 
social na noção de bem comum? Se perdemos 
memória histórica, se desvalorizamos relações 
humanas nos contextos de vida e de produção 
laboral, se paralisamos perante violências, que 
futuro e que saúde TERemos num futuro (des)
fragmentado? Enquanto cidadãos e cidadãs 
é fundamental que sejamos sujeitos e sujeitas 
implicados/as na mudança do mundo. Que pos-
samos assim construir formas mais satisfatórias de 
qualidade de vida e bem estar.•

Liliana Rodrigues
João Silva
Docentes do ISAVE

Que futuro TERemos, 
num futuro  
(des)fragmentado?
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4. REALIDADE VIRTUAL E REALIDADE 
AUMENTADA

A experiência totalmente imersiva é a reali-
dade virtual e a inclusão do mundo digital em 
atividades rotineiras é a realidade aumenta-
da. Estas são duas tendências que já estão no 
mercado há algum tempo e cada vez mais são 
inseridas no dia a dia – principalmente devido à 
diminuição de custos. Andando sempre em pa-
ralelo, as tecnologias completam e integram-se 
uma à outra, criando mecanismos cada vez mais 
completos.

A realidade virtual na educação possibilita di-
versas experiências de forma imersiva e interativa 
na criação de conteúdos. Além disso, ao apre-
sentar a teoria abordada através dessa tecnolo-
gia, os estudantes são estimulados e motivados a 
buscar a prática.

É essencial proporcionar experiências rea-
lísticas para melhorar a fixação dos conteúdos 
apresentados em sala de aula. A realidade 
virtual possibilita que o aluno possa interagir com 
objetos e cenários tridimensionais. Desta forma, 
permite reduzir-se a apreensão e dificuldade de 
absorção dos conteúdos; permite ao aluno repe-
tir as atividades para reforçar o seu entendimen-
to; melhora a interação entre os alunos, fazendo 
com que eles compartilhem a mesma expe-
riência; coloca o estudante no papel principal 
- ou seja, ele controla o seu próprio avatar sem 
interferência de um professor, em alguns casos - 
e oferece diferentes impactos e perceções.

A realidade aumentada é uma tecnologia 
que une objetos do mundo virtual a outros do 
mundo real. Dessa forma, as realidades digital e 
concreta coexistem, gerando uma maior inte-
ração do indivíduo com um universo que está 
fisicamente fora do seu alcance, possibilitando o 
acesso a imagens que fogem do padrão ape-
nas bidimensional dos objetos, como em vídeos 
e livros didáticos, integradas à sua realidade 
tridimensional. Deste modo, os processos são, 
didaticamente, melhor explicados e realidades, 
anteriormente distantes, são agregadas à própria 
realidade.

5. CHATBOT, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E 
MACHINELEARNING

Chatbot é um programa de computador que 
tenta simular um ser humano na conversação 
com as pessoas. Estes, quando usados em con-
texto educativo, podem funcionar como um 
precioso apoio no processo de ensino e apren-
dizagem e fazer evoluir relacionamentos dentro 
da comunidade escolar. Por seu lado, a ideia do 
machine learning — que é um ramo da inteligên-
cia artificial — é oferecer um conjunto de dados 
suficientemente grande para que a máquina 
possa analisar e extrair algum conhecimento 
dele. O interessante é que não é preciso progra-
má-la para procurar por informações específicas, 
ela aprende de maneira “autodidata”.

6. MOBILE, MOBILE E MOBILE
Quando analisamos os comportamentos da 

geração X deparámo-nos com dados arrebata-
dores no que concerne ao uso dos dispositivos 
móveis. Segundo a U.S. Census Bureau, 70% usa 
regularmente smartphones para fotografias, 
mensagens de texto e e-mail; 84% navega num 
dispositivo conectado à Internet enquanto assiste 
à TV; 100% estão conectados por 1+ horas por 
dia, mas 46% estão conectados mais de 10 horas 
por dia e 25% estão ativamente conectados 
(verificando e-mail, mensagens, etc.) dentro de 
cinco minutos após acordar, enquanto 73% es-
tão conectados numa hora ou menos. 

A escola não pode ignorar esta realidade, 
nem estas tendências, devendo-as incorporar no 
processo de ensino-aprendizagem, de modo a 
oferecer experiências dinâmicas e atrativas que 
possibilitem uma aprendizagem contínua e signifi-
cativa tanto em espaço e tempo escolar como 
fora deles.•

1. EDUTAINMENT
O uso de recursos de entretenimento na 

educação não é algo novo, porém, essa lingua-
gem ganha força como pano de fundo para 
as experiências de aprendizagem. Edutainment 
é uma metodologia que une a educação e o 
entretenimento, fazendo uso de forma educativa 
de elementos divertidos, como: jogos; realidade 
virtual; simuladores; filmes; smartphones e até 
recorrendo à robótica. Edutainment, mais do 
que uma ferramenta tecnológica, é uma meto-
dologia que auxilia o professor na melhoria das 
aprendizagens. O recurso a esta metodologia, 
para além de prender a atenção dos alunos, 
combate também o abandono escolar, porque 
aumenta a motivação e o envolvimento dos 
alunos porque aproveita e traz para o ensino as 
principais ações que as pessoas desenvolvem 
quando se entretêm: envolvimento, interação 
e imersão, tornando a experiência de aprender 
mais atrativa e inesquecível. 

2. MICROLEARNING
Microlearning é um formato de aprendizagem 

online de curta duração, com foco num um 
único objetivo de aprendizagem. Este formato é 
particularmente interessante se tivermos em linha 
de conta que, segundo o mesmo estudo da Ber-
sin by Deloitte, a maioria das pessoas não assiste 
a vídeos com mais de quatro minutos e desblo-
queiam os smartphones até nove vezes por hora, 
daí que a estratégia de dividir os conteúdos em 
blocos menores, mais relevantes e interligados 
seja mais efetiva para as aprendizagens.

3. GAMIFICATION 
A gamificação (em inglês, gamification) tornou-

-se uma das apostas da educação no século XXI, 
motivando turmas através da implementação de 
atividades lúdicas, promovendo a competição e 
entusiasmo ao utilizar as estratégias de jogos de 
forma a motivar os estudantes a atingir um ob-
jetivo. O uso de recompensas e estímulos que se 
inspiram nos vídeojogos como ferramenta para 
a formação em todos os níveis de ensino é uma 
tendência crescente.

O método inspira-se no uso de jogos na sala 
de aula ou simplesmente na estratégia de recom-
pensas implícita à passagem de obstáculos nesta 
forma de entretenimento, sendo encarada como 
uma resposta a um dos males da educação: o 
desinteresse dos alunos. Estando as novas gera-
ções imersas em tecnologia, a linguagem dos 
jogos é facilmente compreendida por todos.

Numerosos estudos demonstram os efeitos posi-
tivos deste método de aprendizagem, contribuin-
do para aumentar a vontade de saber mais entre 
os jovens. A gamificação desperta o interesse, au-
menta a participação dos estudantes, desenvolve 
a criatividade e autonomia, promove o diálogo e 
ajuda a resolver situações limite.

Tendências em 
Tecnologias 
Educacionais

O estudo “Meet the modern 
learner”, realizado pela Bersin 

by Deloitte, vem reforçar a 
ideia da necessidade de 
se inovar e reinventar os 

processos educativos com a 
finalidade de conseguir captar 

a atenção e o interesse dos 
alunos. Neste sentido aponta 
seis tendências no campo da 

educação.

António Cunha
José Dantas

Docentes da EPATV
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As novas tendências no serviço de mesa 
vão de encontro ao consumo de forma 
natural, sustentável e transparente. Este 
deixará de ser uma filosofia exclusiva e de 
luxo, para passar ao âmbito quotidiano e 
geral. O cuidado pessoal e do planeta é 
a tendência mais forte, como resposta à 
stressante e agitada vida moderna, e é o 
que também determinará as novas procu-
ras dos clientes. 

A tendência é a de comer saudável. A 
ideia é poder contar com uma oferta gas-
tronómica composta por alimentos no seu 
estado mais natural e orgânico, pela saúde 
dos clientes, que agora se preocupam em 
a cuidar, e também pela saúde do plane-
ta em geral.

Os restaurantes com uma vasta oferta 
de legumes e pratos elaborados com pro-
dutos 100% orgânicos e da zona serão os 
reis do mercado.

Em relação às opções com carne, cres-
cerá o consumo de aves de curral e ani-
mais de crescimento lento, cuja produção 
se baseie em processos menos agressivos.

Também se impõem as louças artesa-
nais, de cerâmica, madeira, argila e mate-
riais mais naturais.

As opções tendem para receitas “sem” 
açúcar refinado, glúten, lactose, cafeína, 
etc., uma tendência que também respon-
de a políticas de consciência de saúde.

É importante, não só servir uma comi-
da mais natural, como também contar 
com planos de eficiência energética e de 
redução de lixo em prol do meio ambiente, 
assim como realizar ações de responsabili-
dade social.•

Restaurantes 
mais naturais  
e sustentáveis

Olga Martins
Docente da EPATV

Chef José Vinagre
Docente da EPATV

Polvo sobre cama de puré de batata doce
Argolas de cebola ao alho; 
Polvo cozido e levar ao forno; 
Batata doce em puré ligado com fio de azeite; 
Cebola roxa em argolas; 
Azeite ao alho; 
Pasta de azeitonas.

Risoto de grelos com hambúrguer de alheira de caça
Tomate cereja frito;  
Abrir o risoto; 
Dar à alheira o formato de um hambúrguer e panar (farinha, ovo e 
pão ralado), pode ser panado em frutos secos; 
Fritar; 
Ter uma calda juntar grelos, o arroz e deixar cozer, juntar parmesão 
raspado.

Crumble de frutos vermelhos  
350 g farinha; 
250 manteiga;
200 de açúcar; 
Juntar tudo desfazendo bem para o areado; 
Dispor os frutos vermelhos num tabuleiro e cobrir com o areado; 
Levar ao forno 20 minutos a 140 graus e 10 minutos a 180 , para ficar crocan-
te.  
Este pode  ser preparado com maçã, ananás, pêra ou outra fruta.

Menu do Chef

11
0

11
1



Sónia Vilas Boas
Docente da EPATV
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Como dizem as pessoas mais idosas “o futuro a Deus pertence”, será!!!!
A opinião não é consensual, é verdade uns acreditam em algo previamente predes-

tinado desde a nossa existência, outros reforçam que este não é mais nem menos que 
o produto de uma sucessão de ações e decisões que fazem do mesmo fantástico ou 
tenebroso. 

A tendência do senso comum é planear as suas vidas pensando no amanhã, não 
dando o devido valor ao presente, ao que está a acontecer naquele momento, no ago-
ra, mas alguém nos dá garantias que o amanhã existirá!!!  Embora também se limitarmos 
a nossa existência ao hoje, provavelmente sentir-nos-emos um pouco frustrados, porque 
os seres são tendencialmente sonhadores (ou deveriam), vivendo o hoje sempre com o 
pensamento no amanhã. 

Uma coisa é certa: o futuro é algo que nos pertence. 
Atendendo às vivências de cada um, este pode ser previsível ou surpreendente.
Como dizia Shakespeare “sabemos o que somos, mas não sabemos o que podere-

mos ser...”, porque o “futuro” é arquitetado dia após dia pelos juízos constantes ou/ e 
inconstantes, mutáveis ou imutáveis...

Isto no plano pessoal. No plano social, como poderíamos avaliar a ótica futurista? 
Estamos sem dúvida perante uma sociedade “egoísta”, desfasada da sustentabilida-

de futura, sem respeito pelos outros, em que valores de igualdade, liberdade não são 
ideais prioritários, o “outro” só interessa momentaneamente e para satisfazer interesses 
restritos, crescimento e desenvolvimento é pensado a curto prazo e o seu sucesso é tem-
porário. A sociedade tem ao seu dispor uma multiplicidade de informação, mas que não 
é usada ou quando é usada não o é da melhor forma.

Mas não, voltamos a repetir os mesmos erros de forma sucessiva, em que o futuro é 
uma mera utopia, porque não é/foi pensado com a devida preocupação de contribuir 
para a felicidade da maioria da população. Caímos no mesmo erro, cometemos o mes-
mo erro de forma sistemática. Enquanto a idealização futura não tiver como premissa o 
bem dos outros como um todo e, sim, o bem de uma minoria influente, o futuro será / ou 
deveria ser na vossa perspetiva...

...  FRAGMENTADO ??!! ou DES(FRAGMENTADO)??!!•

O futuro é já ali!
Será!
O que sabemos dele? 
Nada (felizmente ou infelizmente)!
E porquê?
Porque... 

... ainda não gozamos do dom de adivi-
nhação, mas podemos planear/ imagi-
nar/idealizar. No campo das suposições, 
influenciado no que cada um acredita 
ou pensa acreditar, “o sonho comanda a 
vida”. 

TER

O FUTURO É...

VELOCIDADE 
Não penso nunca 
no futuro porque 
chega muito mais 
rápido... 
Albert Einstein

BELEZA DOS  
SONHOS 
O futuro pertence a 
quem crê na beleza 
de seus sonhos... 
Eleanor Roosevelt

REPETIÇÃO 
Deixe de agir como se a vida fosse 
uma repetição. Viva este dia como se 
fosse o último. O passado terminou e 
se foi. O futuro não está garantido... 
Wayne Dyer

CAMINHO 
Não podemos saber o que 
nos espera no futuro, mas 
podemos escolher o caminho 
certo para fazê-lo...
A.D. •

UM DIA 
A melhor coisa sobre 
o futuro é que vem 
um só dia de cada 
vez... 
Abraham Lincoln

RITMO 
O futuro é algo que cada um 
alcança a um ritmo de ses-
senta minutos por hora, haja o 
que haja, seja quem seja...
C.S. Lewis

Cultura



No Universo, entre outros tantos, havia mi-
lhões de anos que este planetazito rodopiava 
à volta do Sol. Nele, Terra, Água, Ar e Fogo 
conspiravam silenciosa e ruidosamente, visível 
e invisivelmente, no aparecimento e desapare-
cimento de variadas formas de Vida.

Dessa conspiração silenciosa, ruidosa, visível 
e invisível, em determinada altura, surgiu uma 
espécie animal, a Espécie Rapace. No início, a 
Espécie Rapace era mais uma das outras que 
chamavam primatas.

As árvores eram a sua habitação. Nelas se 
protegia, nelas se alimentava, nelas se procria-
va. Naturalmente animal lutava pelo alimento, 
pela autoproteção, pela procriação, pelo 
poder.  Revelava uma capacidade de adap-
tação distinta das restantes espécies habitan-
tes neste planetazito. A sobrevivência era uma 
tarefa dificílima para todos.

Uns milhares de anos passaram, desceu 
das árvores, começou a sobreviver ligada ao 
chão. Se alguns ainda se acoitavam nas árvo-
res, outros começaram a fazê-lo em cavernas. 
Nesse tempo da tarefa dificílima de sobrevi-
vência, libertou as patas anteriores do chão, 
passou a andar em duas patas, aumentou o 
crânio. Rapidamente percebeu o poder que 
esta libertação lhe oferecia.

A Espécie Rapace foi criando utensílios que 
a auxiliavam nessa tarefa dificílima contra o 
clima, as outras espécies e contra si mesma. 
Aprendeu a lascar a pedra, a dominar o fogo, 
a forjar metais, a linguajar e a organizar-se em 

comunidades. Saiu das cavernas e começou 
a construir casas. Apareceram os castros, as 
aldeias, as vilas e as cidades. Domesticou 
animais, plantas e minerais. Para ela, a tarefa 
de sobrevivência já só era difícil. Milhares de 
anos passaram, a Espécie Rapace possuía o 
domínio deste planetazito. Começou a multi-
plicar-se. 

Ao longo de outros tantos milhares de anos, 
a Espécie Rapace desenvolveu filosofias, reli-
giões, ciências, técnicas cada vez mais sofisti-
cadas, sistemas políticos, inventou a moeda, 
criou civilizações. O seu poder sobre o plane-
tazito tornou-se ambicioso demais. A tarefa da 
sobrevivência foi substituída pela defesa de 
vivências várias. Negligenciou a Origem.  Au-
toproclamou-se Racional, Inteligente, Humana. 
E classificou as outras espécies como irracio-
nais, instintivas, animais. 

Os seus Caprichos travestiam-se de Necessi-
dades. Desvalorizava o Natural, sobrevaloriza-
va o Artificial. E multiplicava-se sem prudência. 
Para as outras espécies a tarefa da sobrevi-
vência tornava-se impossível. Ano após ano, 
eram extintas.

Entanto, a Espécie Rapace descobria o seu 
pior inimigo, ela mesma. Encapuçados por 
ideias religiosas, políticas, científicas e tecno-
lógicas, indivíduos da Espécie Rapace impu-
nham a tudo e a todos o seu poder ambicioso 
na coleta da moeda, a suposta vivência su-
perior. As guerras entre eles foram sendo mais 
e mais mortíferas e destrutivas. De guerras de 

cem anos progrediram para guerras de 
cem segundos. 

O planetazito tudo suportava no seu 
rodopiar à volta do Sol, na conspiração 
silenciosa, ruidosa, visível e invisível, de 
Terra, Água, Ar e Fogo. 

A Avidez ridicularizou, escondeu, 
matou a Sensatez. Prevalecia a suposta 
vivência superior da coleta da moeda. 
Por ela, a Espécie Rapace rapou as gran-
des florestas, extinguiu as outras espécies 
animais, escalvou a Terra, entulhou rios e 
oceanos. Inquinou a Água, envenenou 
o Ar. E, vaidade desvairada, regateava 
com o Tempo. A sobrevivência torna-
ra-se impossível para todos, até para a 
Espécie Rapace.

De um egoísmo velhaco, alguns privi-
legiados construíram secretamente uma 
nave. Abandonaram este planetazito 
moribundo. Foram Universo fora na busca 
de outro planeta habitável. Provavel-
mente, algures noutra galáxia, à luz de 
outra estrela, outro planetazito foi conta-
minado pela Espécie Rapace.

(…)
No seu rodopiar à volta do Sol, este 

planetazito moribundo, nuns pacientes 
milhões e milhões de anos, regenerou-se. 
Terra, Água, Ar e Fogo, na conspiração 
silenciosa, ruidosa, visível e invisível trouxe 
de novo à Vida todas as espécies extin-
tas, exceto uma: a Espécie Rapace. 

Decorria a Vida neste planetazito, sob 
a Lei Suprema do Equilíbrio, quando um 
objeto estranho se aproximou. Era a nave 
com os privilegiados da Espécie Rapace 
que abandonaram o planetazito quando 
moribundo. A bordo vinham os clones, 
dos clones, dos clones, enfim, dos privile-
giados. 

Terra, Àgua, Ar e Fogo, na regenera-
ção da Vida neste planetazito, gravaram 
uma mensagem no instinto de todas as 
espécies: Não à Espécie Rapace. Assim, 
enquanto a nave aterrava, águias e 
condores faziam uma escolta apertada 
e alarmante. Em terra, todas as outras 
espécies se juntaram em torno da nave, 
com hostilidade no olhar, nas vozes, nas 
garras, nos chifres, nos cascos, nos bicos 
e nos caninos. 

Os privilegiados da Espécie Rapace, 
quando saíam sobranceiros da nave, 
foram aprisionados. Colocados numa 
reserva bem vigiada, proibidos de se 
multiplicarem. A nave foi escondida por 
trepadeiras espinhosas. 

Post Scriptum.
A reserva, onde a Espécie Rapace foi 

presa e extinta, tornou-se no local mais 
visitado do planetazito. Todas as espé-
cies levam lá as suas crias, para ouvirem 
o Mocho Cronista que, pousado sobre 
o ombro de um esqueleto da Espécie 
Rapace, pia esta Crónica breve. •

Crónica breve da Espécie Rapace
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José Carlos Barros
Docente da EPATV
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A maior riqueza
do homem
é sua incompletude.
Nesse ponto
sou abastado.
Palavras que me aceitam
como sou
— eu não aceito.
Não aguento ser apenas
um sujeito que abre
portas, que puxa
válvulas, que olha o
relógio, que compra pão
às 6 da tarde, que vai
lá fora, que aponta lápis,
que vê a uva etc. etc.
Perdoai. Mas eu
preciso ser Outros.
Eu penso
renovar o homem
usando borboletas.•

Retrato  
do  

artista  
quando 

coisa
Manoel de Barros

Seleção: Claúdia Marques 
Fotografia: António Cunha 

Docentes da EPATV
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Escrevi, em números anteriores, que quan-
do o artista se preocupa com o resultado da 
criação ou com a crítica que poderá advir 
de quem a vai apreciar, está a pôr em causa 
a sua criatividade e, 
inconscientemente, o 
seu potencial e a sua 
vontade.

Toda e qualquer 
obra é sempre passível 
de interpretações, mais 
ou menos elabora-
das, e é, nesse preciso 
momento, que a arte 
acontece, quando 
artista e apreciador/
consumidor entram em 
simbiose.

O artista cria, receia, 
inova, ousa, chora e 
ri, no fundo, partilha 
as suas experiências, 
consumadas na obra, 
com os outros, e assim, 
personaliza as várias 
emoções vividas, no 
antes e no durante da 
sua criação. 

O artista (des)frag-
menta, quando se encontra a si mesmo e, 
nesse exato momento, concilia a inocência 
do sentir (infância) com a racionalidade do 
pensar (adulto) e cria uma unidade. 

Para o apreciador da obra fica a (des)
fragmentação de todas essas emoções, de 
todos esses “pedaços”, e que poderão, ou 
não, reunificar com vivências, também elas 
pessoais, e que transportam as explicações 
para um plano superior, muitas vezes, pouco 
perceptíveis a quem nos rodeia, mas perfeita-
mente claras para nós!

Há dias, numa aula, uma aluna, na defesa 

de um trabalho, explicava que o quadro em 
análise (“Sonho Causado Pelo Voo de uma 
Abelha ao Redor de Uma Romã um Segun-
do Antes de Acordar” de Salvador Dali) lhe 

causava sensações 
antagónicas. Por um 
lado, uma sensação de 
calma personificada no 
voo calmo da abelha 
e, por outro, a confli-
tuosidade da arma e 
expressão agressiva dos 
tigres. As reações foram 
várias e díspares, mas 
todas elas pertinen-
tes e fundamentadas 
numa narrativa sentida, 
filtrada e traduzida no 
pensamento de cada 
um, afirmando que 
toda a arte é, não a 
“insinceridade”, mas 
uma “sinceridade tra-
duzida”.

Achei delicioso o 
momento e a discussão 
que se levantou numa 
atmosfera de reflexão 
e encontro de si mes-

ma. Por instantes, senti o brilhar dos olhos, o 
fascínio de quem contemplava o quadro e o 
interpretava à luz das vivências muito próprias 
de um “eu”. 

E de repente tudo fez sentido, e  inde-
pendentemente da personalidade de cada 
um, multiplicada ou fragmentada, permitiu 
perceber a reunificação, do artista com os 
apreciadores, mas também do professor com 
os alunos. Nas palavras de Pablo Picasso: Se 
apenas houvesse uma única verdade, não 
poderiam pintar-se cem telas sobre o mesmo 
tema.•

A Arte (des)fragmentada
A arte, no seu âmago, é um fragmento de tempo e espaço e, simultaneamente, fragmen-

tos do individual, do Eu e do Ser…da unidade

Rui Silva
Docente da EPATV
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Ter Paradoxo 
Paradoxo de Zenão: A Lebre e a Tartaruga

1 – Passar um bem particular a domínio 
público:

2 – Nome do pai do Imperador Carlos Magno:

Ter Enigma
O Enigma do marinheiro

Palavras Disfarçadas

Cruzar e Somar Novas Palavras

A travessia do fosso

A Lebre e a Tartaruga decidiram apostar uma cor-
rida de 100m. Como a Lebre é 10 vezes mais rápida 
que a Tartaruga, esta recebe a vantagem de come-
çar a corrida 80m na frente da linha de partida.

No intervalo de tempo em que a Lebre percorre 
os 80m que o separam da Tartaruga, esta percorre 

8m e continua na frente da Lebre. No intervalo de 
tempo em que a Lebre percorre mais 8m, a tarta-
ruga anda mais 0,8m... Dessa forma, não importa 
quanto tempo passe, a Lebre nunca alcançará a 
Tartaruga.

Um marinheiro que conhecia bem todos os portos, 
da Gotlândia ao cabo Finisterra, e todos os estuários 
de Inglaterra a Espanha e cujo o seu barco tinha o 
nome de Madalena propôs o estranho enigma de 
navegação:

Estava agora em frente ao fosso, que por certo 
era muito largo e muito profundo. Mas ai!, eu não 
sabia nadar, e a minha oportunidade de fuga pa-
recia realmente nula, como indubitavelmente teria 
sido se não tivesse descoberto um bote atado à 
parede por uma corda. Mas logo que subi para 
ele vi que não tinha os remos, e não havia nada 
que pudesse fazer as vezes deles. Quando desatei 
a corda e empurrei o bote, ficou quieto na água, 
pois não havia corrente que me ajudasse. Como 
consegui, então, levar o bote através do fosso?

“Aqui está uma carta de cinco ilhas, com cujos 
habitantes faço trocas comerciais. Todos os anos 
o meu barco navega por cada um dos dez losan-
gos que ali se apresentam, mas nunca pelo mesmo 
losango duas vezes no mesmo ano. Poderá algum 
de vocês dizer-me de quantas maneiras diferentes 
eu posso dirigir as dez viagens anuais do Madalena, 
partindo sempre da mesma ilha?”

Resposta:
Há exatamente duzentas e sessenta e quatro 

formas diferentes como a Madalena pode realizar as 
suas dez viagens anuais, sem nunca percorrer o mes-
mo curso duas vezes num ano. Todos os anos tem 
necessariamente de terminar a sua décima viagem 
na ilha da qual partira no início.
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Partindo da letra que se encontra no centro dos cubos, descubra as palavras que se encontram disfarçadas.

Tendo em conta que cada letra corresponde 
a um número, preencha o quadro, baseado no 
valor de cada linha e coluna. 

Preencha o quadro com as 9 palavras da Palavra – 
REGULAÇÃO – de forma a criar seis palavras de 5 letras, 
na vertical e na horizontal. 

A OE RI SL T
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A

17
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A
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13 19

A
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16
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26
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Pedro Arantes
Docente da EPATV

José Carlos Dias
Docente da EPATV

SOLUÇÕES 
TER 31

ENIGMA: Pirâmide
de letras

palavras
disfarçadas“Que horas eram?” 

Eram 21h36
1- Vulnerabilidade

2- Esporadicamente
“O diamente” 
Há 252 maneiras

1- Lapa

2- Maquiavel
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ABRIL

Junho

Maio

10 a 12
Semana da Saúde

23
Dia Nacional de Sensibilização  

sobre o Cyberbullying

26
IV Jornadas da Criatividade

22Dia do Colaborador

29Baile de Finalistas

2 a 4 
Semana Aberta 

(workshops /exposições e visitas guiadas)

4
Caminhada a Prado

7
Dia da Mãe

9
Dia da Europa

(exposições; debates ; peddy-papper)

15
Avós e Netos

12
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CURSOS  PROFISSIONAIS

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

T3

T3

T2

TÉCNICO(A) DE
restaurante/bar

TÉCNICO(A) DE
Pastelaria/Padaria

TÉCNICO(A) DE
Eletrotecnia

TÉCNICO(A) DE
Mecatrónica Automóvel

TÉCNICO(A) DE
Design Gráfico

TÉCNICO(A) DE
Estética

TÉCNICO(A) DE
Frio e Climatização

CEF T3
Assistente Administrativo

CEF T3
Operador(a) de Logística

CEF T2
Pintor(a) / Decorador(a)

TÉCNICO(A) DE PRODUÇÃO
Metalomecânica:
Programação e Maquinação

TÉCNICO(A) DE
Eletrónica, automação
e computadores

TÉCNICO(A) DE
Cozinha/Pastelaria

TÉCNICO(A) DE
Ótica ocular

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu

ARTES
     Artes do Espectáculo
INFORMAÇÂO E JORNALISMO
     Biblioteconomia, arquivo e documentação (BAD)
AGRICULTURA, SILVICULTURA E PÉSCAS
     Produção agrícola e animal
     Floricultura e jardinagem
SERVIÇOS PESSOAIS
     Desporto
     Cuidados de beleza 

Praça das Comunidades Geminadas 1 - Apartado 40, 4731-090 Vila Verde - Tlf: 253 322 016 Fax: 253 324 275 - Email: geral@epatv.pt - www.epatv.pt
Rua Castelo de Almourol 13 - Apartado 49, 4720-155 Amares - Tlf: 253 995 400 Fax: 253 995 402 - Email: geral@isave.pt - www.isave.pt

o teu futuro é hoje


