SEMINÁRIOS - ISCAP
UC/PROCESSOS E RECURSOS DE INFORMAÇÃO EMPRESARIAL
MESTRADO EM INFORMAÇÃO EMPRESARIAL

Palestra: 05.11.18 -18h30/20h00 - As responsabilidades das organizações face à Gestão da
Informação
Nota Biográfica:
Margarida Maria Raimundo Saavedra Loureiro, natural do
Porto vive em Carrazeda de Ansiães. Licenciada em Estudos
Europeus (UP), Especializou-se em Ciências Documentais variante
Biblioteca (FLUP), Pós-gradou-se em Ciências Documentais
variante Arquivo ADB/ISLA).
É funcionária pública desde 1987 esteve sempre ligada à área da
cultura, o que a levou a frequentar o Mestrado em Ciências da
Cultura Variante Divulgação Cultural na UTAD.
Trabalhou como bibliotecária na Biblioteca Municipal de Carrazeda de Ansiães (2002-2005). É responsável
pelo Arquivo Municipal de Carrazeda de Ansiães desde 2005 até à presente data. Foi a grande
impulsionadora da implementação do Sistema de Gestão da Qualidade na instituição onde trabalha. Foi
nomeada Gestora do Sistema de Gestão da Qualidade desde 2011.

Palestra: 07.11.18 - 18h30 /21h00 - A gestão de informação e o ecossistema organizacional:
proposta de um modelo Infocomunicacional
Nota biográfica:
Marta Brandão licenciada em Ciência da Informação (Faculdade
de Letras e Faculdade de Engenharia da UPorto_ 2001/2005).
Mestre em Engenharia de Serviços e Gestão(Faculdade de
Engenharia da UPorto_ 2008/2010). Doutora em Informação e
Comunicação em Plataformas Digitais ( Faculdade de Letras da
UPorto e Universidade de Aveiro_ 2013/2018).
Atividade profissional:2005-2009: Gestora de Informação na
Associação Porto Digital, desenho e desenvolvimento de serviços
públicos de Informação para a cidade do Porto. 2009- Técnica Superior na Câmara do Porto na Direção de
Serviços ao Munícipe: Divisão de Arquivo Geral, coordenadora do setor de Incorporação, Avaliação e
Descrição de Informação produzida pelo município. Acumula com coordenação do setor de Estudos para a
Qualidade Administrativa, no âmbito da gestão de Informação da autarquia

Palestra 13.11.18 – 18h30/21h00 - A aplicação do modelo InfoDecisor à Gestão empresarial?
Nota Biográfica:
Sónia Estrela é Professora Adjunta na Escola Superior de Tecnologia e
Gestão de Águeda (ESTGA-UA) da Universidade de Aveiro, onde leciona
desde 2004. É doutorada em Ciência da Informação Arquivística e
Biblioteconómica – Especialidade de Teoria e Metodologia de Estudo e
Organização

da

Informação

Arquivística

e

Biblioteconómica

pela

Universidade de Coimbra, mestre em Arquivos, Bibliotecas e Ciência da
Informação pela Universidade de Évora, detentora do curso de especialização em Ciências Documentais –
Opções de Arquivo e de Documentação e Biblioteca e licenciada em História pela Universidade de Coimbra.
É pós-graduada em Sistemas de Informação Empresariais pelo Instituto Superior de Contabilidade e
Administração do Porto – Instituto Politécnico do Porto. É autora de vários artigos, capítulos de livros e do
livro “A gestão da Informação na Tomada de Decisão das PME da Região Centro. A área de investigação é
focalizada na Gestão da Informação.

Palestra 22.11.18 – 18h30/21h00 - Estrutura da Informação: alavanca para o desempenho
empresarial

Nota biográfica:
Jaime Canteiro Bacharel em Contabilidade e Administração pelo ISCAP,
Licenciado em Gestão pela Universidade Lusíada, Pós-graduado em Gestão
de Sistemas de Informação Empresariais pelo ISCAP e Controlo de Gestão e
Avaliação de Performance pela Porto Business School. Mestrando em
Estatística, Matemática e Computação pela Universidade Aberta.
Situação profissional - Diretor administrativo e financeiro da Domus Social,
EM empresa responsável pela gestão e manutenção de equipamentos e
infraestruturas do Município do Porto. Entre os projetos desenvolvidos neste
percurso destacam-se alguns com maior relevância nomeadamente o levantamento de requisitos e
implementação de sistemas de informação empresariais como o ERP, análise de procedimentos com vista a
aumento de performance, auditoria interna no âmbito dos sistemas integrados de qualidade, sistemas de
controlo interno, sistemas automáticos de integração de documentos. Participa ativamente em grupos de
trabalho para desenvolver soluções para a cidade com suporte em ferramentas de design thinking. Foi
responsável pela consolidação de contas do consórcio de empresas de transporte pertencente ao Grupo
Barraqueiro. Desenvolvimento de soluções para problemas de logística.
Outros projetos - Entusiasta no desenvolvimento de soluções a problemas suportados por modelos
preditivos. Programação.

