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Boa dia a todos, 
 
Cumprimento os professores de informática, os conferencistas, os convidados das 
diferentes instituições, que aqui estão representadas. 
 
Começo por vós dizer, que hoje vou socorrer-me do papel, raramente o faço, mas 
hoje foi o dia!  
Porque hoje, é um dia de emoções, de reencontros ou encontros presenciais pela 
primeira vez, com colegas com quem muitas mensagens troquei. Por isso, 
perdoem-me se me faltarem as palavras para vos dizer, tudo o que vos queria 
transmitir e perdoem-me se me emocionar.  
  
Este congresso é o culminar de um percurso de dois anos, É caso para dizer 
“Viemos de longe, de muito longe, o que nós andamos para aqui chegar”  como 
diria José Mário Branco.  
 

Ao longo destes dois anos, definimos uma estratégia e seguimo-la, não sei se foi a 
ideal, se mais a certa, mas percorremos um caminho.  
Escolhemos o caminho de construir uma rede, uma rede entre professores, uma 
rede de parcerias,  por ventura um caminho mais lento, mas mais solido.  
 
Este congresso é isso mesmo, fruto da rede que foi construída passo a passo ao 
longo deste tempo, pois a maioria dos conferencistas e convidados são parceiros, 
que ao longo deste percurso estiveram ao nosso lado de alguma forma, mas os 
últimos dias chegaram à 25ª hora. 
 
Nesta minha mensagem de abertura, talvez um pouco longa, incluo-o 
agradecimentos, informações, desafios e provocações quanto baste, pelo menos 
assim o espero.  
 
Para que percebam porque escolhemos estes temas faço-vos agora uma breve 
visita pelo nosso programa.  
 
Começo  pela mesa de abertura, na qual esteve presente o Ex.mo Sr. Diretor Geral 
da Microsoft, ao qual em nome da ANPRI  quero expressar uma enorme gratidão 
por todos os esforços conjuntos, para que este congresso decorresse com todas as 
condições. O esforço da equipa da Microsoft foi extraordinário. Um obrigado 
imenso por nos ajudarem a proporcionar 2 dias, que queremos que sejam muito 
importantes para os professores de informática.  
 
Neste momento, em que damos inicio aos trabalhos do Congresso tivemos a honra 
de ter connosco Ex.mo Sr. Dr. José Vítor Pedroso da Direção Geral de Educação, e 



na sua presença agradeço a abertura da Direção Geral de Educação (DGE) para 
todo o trabalho colaborativo que temos vindo a desenvolver. 
A ANPRI pautou-se, nesta relação, por uma postura colaborativa, não deixando 
de fazer as criticas quando entendíamos que o devíamos fazer, mas levando na 
outra mão uma proposta para as mesmas. 
 

Começo pela Iniciativa da Programação no 1º ciclo e dirijo-me agora aos meus 
professores, para a qual vos peço (professores de informática) que deem o vosso 
melhor e cuidem desta iniciativa no terreno. Esta iniciativa é também nossa e o seu 
sucesso pode ser determinante para  futuras iniciativas. 
 

Aproveito para informar que no dia 17 de outubro  a DGE em parceria com a ANPRI 
estão a organizar o   Dia da Robótica e programação, que decorrerá na Escola D. 
Dinis, em Lisboa, cujo programa já está disponível. Não me vou alongar mais, pois 
teremos o Dr. Bruno Ferreira Embaixador da Codeweek que nos virá falar sobre 
este assunto e também o Dr. João Carlos Sousa amanhã, no painel das TIC o Formal 
e Informal. 
 

Sei que estão à espera que fale do ensino da programação no secundário, mas 
hoje vou passar à frente, pois o assunto está no programa dos 2 partidos políticos 
que se perfilam para formar governo, já daqui a dias, pelo que o assunto parece 
encaminhar-se e depois estaremos cá para cobrar promessas, pelo que temos de 
guardar bem estes programas eleitorais. 
 
Hoje, vou dar enfase à Coordenação das TIC/PTE  nas escolas ou que lhe queiram 
chamar. 
Senhores e Senhoras aqui presentes, penso que está na altura de olhar com 
respeito e com seriedade para o desempenho destas funções. 
 
Este cargo foi abandonado e os equipamentos das escolas só não o foram 
totalmente, porque ainda continua a haver entre os professores muita carolice. 
Sim, os equipamentos das escolas têm sido mantidos com a carolice, não com as 
condições dadas. 
 
Despacho Normativo Organização do Ano Letivo 2015/2016 que numa primeira 
leitura o parecia ser um documento com impacto positivo, verificando-se a 
possibilidade de constituição de uma equipa denominada “Equipa TIC”. 
Após uma leitura mais aprofundada e agora que foi  aplicado/interpretado nas 
escolas verificamos que as indicações nelas inscritas, que à partida pareciam 
benéficas, criam situações muito complicadas, para os docentes que 
desempenham estas funções. 



Este despacho tornou oficial a “Equipa TIC” sem definir devidamente as suas 
competências e o seu âmbito de atuação. Logo, tudo o que envolva tecnologias 
nas escolas pode-lhe pode ser atribuído. Então, em vez de reconhecimento da 
equipa e das suas funções criou-se espaço para uma grande responsabilização dos 
elementos que fazem parte desta equipa, por uma infinidade de atividades e 
funções na área das tecnologias, nos vários domínios (gestão, pedagógicas, 
formação, entre outras), para o desempenho das quais não estão criadas as 
mínimas condições. É caso para dizer “Hoje a Equipa TIC é tudo o que um diretor 
quiser”. 
É preciso que se pense numa estrutura sólida, à imagem dos professores 
bibliotecários,  pois está provado em vários estudos que os projetos que têm 
acompanhamento próximo são os que evidenciam melhores resultados.  
Digo-lhes ainda, que não foram raras as vezes, ao longo destes 2 anos,  que liguei 
para colegas que tinham projetos interessantes nas escolas, no âmbito da 
coordenação das tecnologias e me responderam. Ah isso, isso acabou tudo, nem 
tenho tempo para a manutenção do equipamento.  

 

Chamo a vossa atenção para este assunto, pois os projetos que faziam uma 
integração gobal das tecnologias ne escola - os ditos planos TIC -  perderam-se. 
Por outro lado, é do senso comum que o olhar das direções para a área das 
tecnologias, varia e muito conforme as suas proprias sensibilidades. 
 

Nesta mesa tínhamos ainda o Ex.mo Doutor Gonçalo Xufre representando o ensino 
profissional que hoje, juntamente coma  Drª Sandra nos iriam falar da nova 
metodologia e do SANQ (Sistema de antecipação de necessidades). O trabalho com 
a ANQEP tem sido prazeroso e o possível, mas muito moroso e lento. Ainda assim, 
penso ser de extrema importância a informação que nos trazem.  
No entanto, deixo-lhe já 2 dúvidas que continuo sem entender. 
Quantas empresas da área das TI estão no SANQ? 
As empresas sabem da existência do SANQ e no caso de saberem como podem 
associar-se? 
 

Passando agora à frente caro Professor Doutor David Justino, em meu entender o I 
Congresso de Professores de Informática não podia realizar-se sem a presença 
daquele que foi o Ministro da Educação que ousou implementar a disciplina de TIC 
para todos os alunos. Digo-lhe também, que ouvi com atenção, os seus conselhos 
sabios e que procurei segui-los. Provalvelmente para si, foram apenas mais uns, 
mas para mim foram determinantes para definir algumas linhas de orientação.   
 
Temos presentes vários conferencistas e convidados do ensino superior aos quais, 
antes de mais quero lançar um desafio.  



Vocês pegam nos alunos, exatamente no ponto em que nós os deixamos. Não 
estará na altura de trabalharmos em colaboração? O desafio é que em cada 
zona/região os professores do ensino superior desta área procurem trabalhar com 
os professores de informática do ensino secundário.  
E não me refiro a semanas ou dias abertos, que vocês preparam e depois nos 
dizem venham cá?  
Não, não é isso é fazer equipas regionais, na zona geográfica onde se inserem, 
com coordenadores de cursos de informática ou representante por escola, no 
âmbito das quais planeiam atividades em conjunto para alunos dos profissionais, 
dos CET, Tesp e das licenciaturas.  
Está altura de olharem para o nível de ensino, mesmo em baixo e se fazerem 
colaborações efetivas. Certamente sairemos todos a ganhar e se quiserem a 
colaboração da ANPRI para isso, estaremos aqui. 
 
Não posso deixar de agradecer a duas Universidades em particular, ao 
Departamento de Informática da Faculdade de Ciencias pela sua disponibildiade 
para pareceres, sempre que necesitamos de outra perspetiva de análise da área 
específica de informática e também à Universidade Portucalense no Porto, que 
para além do protocolo de descontos para os associados da ANPRI tem uma porta 
aberta no Porto, sempre que o solicitamos. 
 
Hoje, serão apresentados 3 estudos, que provalmente nunca o foram, juntos no 
mesmo espaço. O estudo da empregabilidade digital, o estudo das linguagens de 
programação e a perpestiva das empresas TIE. 
Será também abordada a questão da Coligação Portuguesa para a Empregabilidade 
Digital, da qual a ANPRI passou a ser membro na semana passada. 
 
E neste âmbito  
Foi feito o estudo do “Mapeamento da Oferta de Formação e Educação em TICE" 
que será hoje aqui apresentado, como já referi, mas quero deixar aqui, um pedido, 
pois está em elaboração a 2ª fase do estudo, agora focado na “Opção dos jovens 
por percursos educativos/formativos em TICE: Mapeamento de percepções, 
bloqueios e facilitadores”. 
Um dos objetivos é Identificar experiências formativas/ educativas de sucesso na 
área das TICE quer na captação e formação de alunos, quer na sua 
empregabilidade e ligação às empresas (centrado na oferta de educação e 
formação) e também recolher boas práticas na mobilização dos jovens para a 
escolha de educação/ formação e carreiras em TICE  (centrado na comunicação, 
sensibilização e orientação). 
Então, logo à tarde quando chegar a equipa de investigação, liderada pela Dr. 
Cláudia Valente vai ser necessário fazermos 1 grupo de 10 professores, para 
realizar o -Focus Group para o estudo, ali na sala da organização. 



Senão, será dificil juntar 10 professores de informática no mesmo local. Os 
professores de informática somos nós e por isso agradeço a quem estiver 
disponível que passe pelo Stand da ANPRI e vão registando o vosso nome.  
 
Amanhã teremos os temas do desenvolvimento profissional do docente de 
informatica como foco de discussão.  
 
Aproveito para vos dizer que a ANPRI já pode fazer formação no Arquipelago dos 
Açores, com o aval da Secretaria Regional, em breve iniciaremos a formação. 
Digo-vos também que este fim-de-semana ficarão a conhecer as 1ªas ações de 
Plano de formação contínua para este ano e que temos algumas novidades. A 
partir de 2º feira estejam atentos ao website da ANPRI. 
 
Segue-se o papel das fundações e associações no desenvolvimento das TIC, no qual 
estão as que são nossas parceiras e também um painel sobre as TIC o formal e o 
Informal. 
Neste âmbito cada um dos presentes apresentará os seus projetos, por isso tenho 
de dar destaque aos que não conseguimos dar a mesma oportunidade.  
 
Sabendo que alguns colegas procuram parceiros para projetos com Tablets, com a 
ajuda da Microsoft temos hoje aqui a Increase Talent que começa uma Campanha 
com condições especiais para professores e escolas. 
A ANPRI teve apenas o papel de os colocar aqui convosco, agora o resto é 
convosco. 
 

Com a FCA, editora de informática do Grupo LIDEL, é a única editora portuguesa 
dedicada exclusivamente ao setor das Tecnologias de Informação fizemos em Julho 
um acordo, que hoje é dado a conhecer para que os nossos socios possam usufruir 
de descontos de 10% e 20% nos livros da área. 
Informo também que hoje no final do último painel e amanhã no final dos paineis 
da manhã se realizará um sorteio de 2 livros:  
As duas ultimais novidades publicadas pela FCA, Introdução aos Sistemas Digitais e 
Manual de Instalação e Reparação de Computadoresentre os presentes nesse 
momento, por isso preservem os vossos nºs.  
 

Anuncio também que irá haver a 3ª edição do Concurso Site Star promovido pela 
DECO e DNS, cuja participação de alunos com professores de informática 
ultrapassa os 70% . 
As categorias previstas para a 3ª edição do concurso Sitestar.pt, são 5 e são as 
seguintes: 

                   ·          Categoria 1 - Saber&Ciência 



                   ·          Categoria 2 – Faz a diferença!  
                   ·          Categoria 3 – Mostra o talento que há em ti 
                   ·          Categoria 4 – Noticias na Escola 
                   ·          Categoria 5 – A nossa Associação de Estudantes 

 
Espero que o programa que preparamos vos inquiete, pois será com base nas 
vossas inquietações e nos constrangimentos que identificarmos que a partir da 
próxima 2ª feira deveremos (re)centrar o nosso trabalho.  
 
Porque Juntos Conseguimos fazer melhor e juntos construimos a rede. 
 

Bom congresso para todos. 

 


