
 

Exmo. Senhor Presidente da Comissão de Educação e Ciência 

Professor Alexandre Quintanilha 
 

A Google gostaria de convidar V. Exa. para Presidir à Sessão de Encerramento da 
Apresentação do Programa de Formação e Desenvolvimento de Android, que terá lugar no 
próximo dia 14 de março, às 10h00, no Campus da Nova SBE, em Carcavelos. 
 

Com efeito, na sequência da visita de SEXA o Primeiro-Ministro ao Googleplex (Califórnia) no 
passado mês de junho e, posteriormente, da presença de Matt Brittin, President of EMEA 
Business & Operations for Google, na Web Summit em Lisboa, foi anunciado o investimento em 
Portugal assente num projeto piloto para a formação de 3.000 programadores no 
desenvolvimento de aplicações do sistema Android e outras tecnologias importantes para a 
economia digital. Por conseguinte, este projecto, nunca antes realizado na Europa, tem como 
foco promover a formação em tecnologia Android, Machine Learning e Cloud. Para o efeito, o 
requisito essencial é ter um interesse genuíno em perceber como o sistema Android funciona, 
uma vez que qualquer pessoa com o estímulo e promoção das competências digitais se poderá 
tornar num programador, com a oportunidade para uma integração plena e rápida no mercado de 
trabalho como profissional de TI. 
 

Ao longo dos últimos meses, estivemos a trabalhar com Universidades e Institutos Politécnicos - 
nomeadamente, Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Instituto Politécnico de Leiria, Instituto 
Politécnico de Setúbal, Universidade Nova de Lisboa - Nova School of Business & Economics e 
Universidade do Porto - para estabelecer e desenvolver o projeto que será agora formalmente 
apresentado. 
 

Propomos para tal a seguinte agenda: 
 

10:00 Boas-Vindas, Daniel Traça, Diretor da Nova SBE 

10:10 Contexto do “Android Training Program” para o ecossistema Português, Helena 
Martins, Public Policy Manager, Google Portugal 
10:20 Apresentação e Desenvolvimento do “Android Training Program”, Andrés Leonardo 
Martinez-Ortiz, Developer Relations Program Manager, Google 

10:50 Sessão de Encerramento 

11:30 Cocktail  
12:00 Fim 

 

Teríamos muito gosto em contar com a participação de V. Exa. neste evento sobre este tema tão 
relevante para o presente e futuro da sociedade portuguesa, que estamos em crer poderá contribuir 
para o desígnio nacional de integrar o grupo de países europeus de topo em matéria de 
competências digitais até 2030. 
 

Atenciosamente, 
 

Francisco Ruiz Antón 
Director de Políticas Públicas de Espanha e Portugal 
Google 
 

 

 

P'la Google Portugal, 
 

Gonçalo Carvalho e Lagos,  
Public Affairs Manager 
__ 
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