NOTA DE IMPRENSA
Porto de Lisboa aposta na formação
dos seus Recursos Humanos

A Administração do Porto de Lisboa (APL) acaba de formalizar um protocolo com o
CITEFORMA – Centro de Formação Profissional dos Trabalhadores de Escritório,
Comércio, Serviços e Novas Tecnologias, destinado a dar um novo impulso à
qualificação e motivação dos seus trabalhadores, através da formação profissional.
De destacar a adesão já registada aos projectos englobados nesta parceria, dos
quais se destaca a formação e certificação em ECDL – European Computer Driving
License, ou Carta Europeia de Formação Informática, a qual tem conquistado
bastantes adeptos no seio dos funcionários da APL.
A ECDL foi reconhecida pela Comissão Europeia e resultou de uma iniciativa do
CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies), que visava dotar os
cidadãos europeus e as suas organizações de um padrão de competências na
utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). A ECDL atesta as
competências básicas do utilizador nas TIC. Trata-se de uma Certificação composta
por sete exames.
Esta certificação é reconhecida internacionalmente e comprova que o seu detentor
possui os conhecimentos e aptidões necessárias para utilizar as aplicações de
computador
mais
correntes,
de
uma
forma
eficaz
e
produtiva.
A ECDL atesta competências reais porque avalia o saber fazer, visando ultrapassar
as dúvidas e incertezas inerentes à expressão “conhecimentos de informática na
óptica do utilizador”. A ECDL destina-se a todas as pessoas, não especialistas ou
licenciados em Sistemas de Informação e Comunicação, que utilizem ou venham a
utilizar computadores no seu dia-a-dia, quer a título pessoal quer a título
profissional. O acesso a esta Certificação é independente da idade, das habilitações
académicas, do estatuto social, da experiência ou da formação detida em
informática.
A parceria agora formalizada abrange outras áreas e para garantir que os
programas a desenvolver se inserem nas necessidades devidamente identificadas, a
APL contratou com o CITEFORMA a elaboração de um modelo de diagnóstico de
necessidades bem como o apoio ao planeamento e implementação das acções que
se revelem necessárias. Essa parceria com o CITEFORMA mantém-se até 31 de
Dezembro de 2007 e inclui a transferência de know-how específico para a APL.
Esta aposta na formação demonstra o reconhecimento por parte da APL do valor
inquestionável do seu capital humano.

