
65

Nota de boas vindas

PARTE II
CONTACT CENTRES EM 

PERIFERIAS: A EXPERIÊNCIA 
PORTUGUESA

Na parte II incluem-se as contribuições apresentadas por especialistas portugueses 
no seminário “Contact centres e periferias: a experiência portuguesa” promovidos pelo 
projecto callTM em Bragança, em 3 de Outubro de 2006
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Nota de boas vindas: a oferta de 
formação da ESTiG (IPB)

José Adriano Pires
Escola Superior de Tecnologia e Gestão (Presidente), Instituto Politécnico de Bragança

É com enorme satisfação que a Escola Superior de Tecnologia e de 
Gestão recebe o seminário sobre contact centres e regiões periféricas. 
Como vem sendo hábito, esta escola está sempre disponível para co-
laborar com as diferentes instituições e demais empresas da região em 
projectos e iniciativas de interesse para a comunidade, pese embora o 
facto de estarmos a atravessar uma fase de mudança, motivada pela in-
tegração dos nossos alunos no novo processo de Bolonha. 

Refira-se a este nível que, neste momento, os diferentes cursos desta 
instituição já se encontram totalmente adaptados ao novo panorama de 
ensino superior. 

Gostaria de referir ainda que, actualmente, se encontram em fase 
de avaliação, junto das instâncias competentes, quatro propostas de 
Mestrado que se esperam ver iniciadas no próximo ano lectivo e que se 
enquadram nas seguintes áreas do saber: Química, Informática, Elec-
trónica e Mecânica e Gestão. 

No domínio das engenharias esta escola possui cinco cursos de 1º 
ciclo nas áreas clássicas (mecânica, civil, informática, electrotécnica e 
química). Possui, ainda, dois cursos de perfil híbrido, Informática de 
Gestão e  Engenharia e Gestão Industrial,  e  outros dois cursos nos  do-
mínios da gestão: Contabilidade e Gestão. 

De acordo com as diferentes necessidades e perfis profissionais, que 
julgo relevantes para a actividade de contact centres, penso que o por-
tefólio dos cursos existentes actualmente na ESTiG pode dar uma res-
posta bastante satisfatória, tendo em vista a formação profissional dos 
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diferentes quadros necessários para a realização das tarefas operativas, 
técnicas e de gestão relacionadas com este tipo de actividades.

Neste contexto, julgo merecedor de referência especial, os futuros 
licenciados em Informática de Gestão, uma vez que este curso ministra 
todas as competências que foram inventariadas no workshop callTM de 
2 de Outubro, desde a análise e o desenho de projectos, a gestão de pro-
jectos, as capacidades de liderança e de organização, os conhecimentos 
técnicos na área de desenvolvimento de bases de dados, e os conheci-
mentos de gestão e contabilidade. 

O curso de Informática de Gestão integra, no último semestre lecti-
vo,  uma disciplina de projecto ou estágio que pode perfeitamente ser 
realizado no ambiente laboral de um contact centre, nomeadamente o 
de Bragança.

 Creio que neste momento a Escola Superior de Tecnologia e de 
Gestão do Instituto Politécnico de Bragança possui as competências ne-
cessárias e forma técnicos capazes de garantirem um excelente desem-
penho dos processos associados à actividade de um contact centre.


