
No passado dia 24 de Setembro de 2010 as turmas do 11ºN, 12ºN e 12ºQ e os professores 

Miguel Maia, Cristiano Ferreira e Abílio Ribeiro realizarem uma visita de estudo à Feira 

Internacional de Lisboa – Parque das Nações participando no evento “Portugal Tecnológico 

2010”.  

Visita de estudo realizada no âmbito das 

disciplinas de “Formação em Contexto de 

Trabalho”, de “Instalação, Manutenção de 

Equipamentos Informáticos” e “Sistemas Digitais 

e Arquitectura de Computadores”. 

No evento “Portugal Tecnológico 2010”, sob o tema “Portugal Tecnológico, a liderar o futuro”, 

tiveram oportunidade de contactarem com inúmeras soluções inovadoras de índole 

tecnológica que contribuem para o sucesso do nosso País e das nossas Regiões, para o bem-

estar das populações e para o aumento da capacidade exportadora de Portugal.  

Assim, os alunos contactaram com mais 

de uma centena de empresas 

tecnológicas e entidades com projectos 

inovadores em áreas tão distintas como a 

Mobilidade Eléctrica, Energias 

Renováveis, a Educação, a Saúde, as 

Comunicações, os Transportes e a 

Segurança, entre outras, onde se pode 

observar como as empresas de diversas 

áreas de actividade, nos serviços públicos 

e empresariais, aplicam as mais recentes 

inovações tecnológicas na sua actividade 

diária e exemplificar como as redes de conhecimento e as regiões inovadoras contribuem para 

o desenvolvimento do País e para a qualidade de vida dos cidadãos.  

Esta participação dos alunos constitui uma oportunidade de contactarem com o que de mais 

avançado se faz em Portugal, alargando assim o espaço de ideias/áreas onde estes poderão vir 

a realizar de forma criativa 

e inovadora as suas PAPs, 

bem como um estímulo à 

capacidade empreendedora 

destes, para que num 

futuro próximo, tendo 

como exemplo algumas das 

empresas presentes neste 

evento e recorrendo a 

programas de apoio e financiamento disponibilizados pelo presente Quadro Comunitário, 

sejam levados à criação do seu próprio negócio/empresa, na situação económica actual onde a 

capacidade empreendedora dos nossos jovens se torna vital para o bem-estar das nossas 

comunidades. 


