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Empresas querem cada vez mais que os seus

trabalhadores trbalhem com conhecimento

geográfico.
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Os SIG “são cada vez mais vistos não
como sistemas autónomos mas como
parte integrante dos sistemas de infor-
mação organizacionais”, diz Marco Pai-
nho, professor catedrático na Nova In-
formation Management School, da Uni-
versidade Nova de Lisboa (NOVA IMS) e
especialista em SIG.
O professor fala de uma “maior sensibi-
lização” das empresas para a necessida-
de de tornarem os seus sistemas de in-
formação capazes de lidar com informa-
ção geográfica, adaptando metodologias
e interfaces das aplicações, e munindo os
seus profissionais de mais conhecimen-
tos na área. E diz acreditar que a revolu-
ção tecnológica associada aos SIG tem
tido “implicações na forma e conteúdos
que fazem parte do ensino superior”.
Não é por isso de estranhar que a NOVA
IMS tenha criado uma unidade curricu-
lar de serviços geográficos na web. Em
Maio será lançado o MOOC de Ciência e
Sistemas de Informação Geográfica
TecGEO. Um curso gratuito que “vai
permitir levar um pouco daquilo que são
os SIG à população em geral”, diz o espe-
cialista, que divulga ainda a pós gradua-

ção em cidades inteligentes, e o progra-
ma de doutoramento internacional (Ma-
rie Curie) em Geoinformática que terá
início em Setembro de 2015.
A NOVA IMS oferece cursos na área há já
15 anos, com uma “procura estabilizada
nos últimos anos”. Mas a oferta acadé-
mica é extensível a outras instituições.
Na Universidade de Évora existe o curso
de especialização em SIG - Aplicações e
Geociências. A Universidade do Porto
lecciona uma pós-graduação na área e a
Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade do Algarve tem uma pós-
-graduação em Geomática que confere
um diploma de especialista em SIG. Já a
Universidade Lusófona lecciona uma es-
pecialização em gestão e integração de
informação em SIG. A Universidade de
Lisboa, em colaboração com o Instituto
de Geografia e Ordenamento do Territó-
rio, lecciona um doutoramento em geo-
grafia, onde se inclui uma especialização
em ciência e informação geográfica, tem
um curso de especialização em SIG e
mestrados em geografia, onde a temática
dos SIG está presente.
Uma oferta académica que vem dar res-
posta a um mercado cada vez mais ma-
duro em Portugal e que é transversal a
vários dispositivos, o que, segundo Mar-
co Painho tem “permitido tornar sensí-
veis à localização, um número muito ele-
vado de aplicações”.
Consequência? “os cidadãos podem ser
eles próprios fornecedores de informa-
ção geográfica”, diz. ■ R.C.

Oferta académica cresce
na área dos SIG
NOVA IMS lança programa internacional
em Geoinformática em Setembro.

Formação Universidades
apostam em pós-
-graduações, mestrados
e cursos de
especialização.


