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 Jornadas Técnicas de I&G’04,  sobre o signo do sucesso!
6/7/2004
A Escola Profissional de Felgueiras,  organizou na
passada sexta-feira (2 de Julho) as Jornadas Técnicas
de Informática & Gestão 2004,  na Biblioteca
Municipal,  iniciativa que se traduziu num sucesso.
Durante o dia foram apresentadas diversas
comunicações por oradores vindos do meio académico
- Doutor Luís Amaral (Universidade do Minho) e Doutor
Fernandes de Almeida (Universidade do Minho) -, do
meio empresarial – Eng.º José António Silva (Microsoft
Portugal),  Dr.  Adelino Sousa (ACEP – Associação de
Comércio Electrónico de Portugal/CHIP7), Dr.  Vítor
Bezelga (SAP Portugal) -, e do jornalista do Expresso
Dr.  Paulo Querido,  com temas da actualidade relativos 
às áreas de Informática e Gestão.  
Temas como o Perfil  Profissional do Informático de
Gestão,  Benefícios da Sociedade da Informação na
Relação Escola/Empresa,  A Génese da Máquina de
Informação: conhecer o passado para compreender o
presente e projectar o futuro,  Desafios de Segurança
para Profissionais de TI,  O Comércio Electrónico em
Portugal.,  Soluções Inteligentes para Gestão de
PME’s,  suscitaram o interesse e a discussão pelo
grande número de participantes,  contribuindo para o
sucesso desta iniciativa da Escola Profissional de
Felgueiras.
As Jornadas Técnicas de I&G’04 t iveram início com
uma sessão de abertura, que contou com a presença
do Presidente em Exercício da Câmara Municipal de
Felgueiras,  Dr.  António Pereira,  do representante da
UMIC – Unidade de Missão Inovação e Conhecimento,
Dr.  Ricardo Paixão Marques e do Professor Francisco
Godinho,  Personalidade do Ano 2003 da Sociedade de
Informação, o qual foi agraciado pela Escola
Profissional de Felgueiras pelo seu percurso na luta
pela acessibilidade dos deficientes aos conteúdos
electrónicos e pela colaboração que tem prestado à
EPF ao longo dos últ imos anos.
As ausências mais notadas nesta iniciativa foram as
dos empresários da área de influência da Escola
Profissional de Felgueiras,  que não responderam de
forma afirmativa ao convite estabelecido,  num
momento em que as empresas serão cada vez mais
escolas,  e as escolas cada vez mais empresas.  Tal
como referiu o Dr.  Paulo Querido,  «… Portugal está
atrasado na evolução da relação escola-empresa..», e 
«… a actual geração de empresários foi educada no
sistema antigo e tem alguma dif iculdade em ousar
tomar o papel do seu antigo professor…». Algumas
das vantagens para as empresas na relação com a
escola são:  o enriquecimento do trabalho e formação
não formal;  o desenvolvimento de competências
específ icas de ensino e formação;  vantagem de ser o
embaixador da empresa;  o maior reconhecimento por
pertencer a uma empresa socialmente responsável;
torna a empresa mais atractiva;  alarga e melhora o
espaço da empresa na sociedade;  promove a
reputação e gera uma imagem posit iva da empresa;
permite que os responsáveis do recrutamento estejam
melhor informados.
Durante o dia esteve patente no espaço de exposição,
uma exposição it inerante do Museu Virtual da
Informática da Universidade do Minho, e uma
mostra/divulgação de produtos das empresas SCDI  –
Distribuição Informática e SAP Portugal.  
O espaço da Biblioteca Municipal esteve durante o
evento coberta por uma infra-estrutura wireless de
banda larga.
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 ÚLTIMAS MENSAGENS

  zeus
Para:  miguelcosta
Data:  2/7/2004
ola amigo e camarada.....

  zeus
Para:  TODOS
Data:  2/7/2004
OS paises mais pobres da União
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