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VOTO DE CONGRATULAÇÃO

Jovens Açorianos conquistam Medalhas de Excelência no 1.*^
Campeonato Nacional de Profissões Digitais - SkilIsPortugaí, Digital 2021

Decorreu, entre os dias 21 de junho e 9 de julho deste ano, o 1° Campeonato
Nacional de Profissões Digitais.

Ao longo daqueles dias cerca de 250 jovens altamente qualificados competiram
entre si, em 18 profissões digitais a concurso, com idades entre os 16 e os 35
anos.

Este evento, inédito e atento às grandes transformações, foi mais um momento
para incentivar os jovens a qualificar-se e a progredir numa área de futuro que é
também uma área do presente mundo digital em que vivemos.

As novas profissões de base tecnológica são estratégicas para o

desenvolvimento da nossa economia, designadamente na promoção de bens e
serviços transacionáveis, especialmente no contexto arquipelágico e
ultraperiférico dos Açores.

De facto, o mundo de hoje possibilita que se trabalhe tão bem a partir dos Açores,
como a partir de Lisboa, Londres ou Nova Iorque, por exemplo. Isso é importante
que cada um de nós tenha bem presente esta noção. Porque, hoje em dia, em
muitas profissões não precisamos de sair da nossa terra para trabalhar no
exterior da Região, numa grande empresa multinacional, por exemplo.

Assinala-se, por isso, a pertinência desta primeira edição do Campeonato
Nacional de Profissões Digitais, que se constituiu como mais uma ferramenta
para desenvolver os valores da Qualidade, da Criatividade, da Autonomia e do
trabalho em Equipa dos nossos jovens. Seguramente novas edições seguir-se-
ão.
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É preciso sensibilizar os jovens, famílias, empresários e população ativa em
geral para a relevância da formação como fator de aprendizagem ao longo da
vida, de desenvolvimento pessoal, de promoção da inovação, de crescimento

econômico e de coesão social.

Esta competição também veio aumentar a notoriedade do nosso país e da nossa
Região nos mercados externos, sempre atentos aos novos talentos, neste caso
na área digital.

Foi neste enquadramento que os jovens Açorianos participaram na recente
edição do Campeonato Nacional de Profissões Digitais, em que, a exemplo de
campeonatos anteriores com caraterísticas semelhantes, foram distinguidos pela
excelência das suas prestações.

E isso é um motivo para destacar cada um destes jovens medalhados que
conseguiram ouro, prata e bronze neste campeonato e elevaram assim um
assinalável historiai de muito bons resultados para a Região:

• Alexandre Medeiros Rangel e Diogo Medeiros Mendonça da Escola de

Novas Tecnologias dos Açores, em Cloud Computing\

• João Pedro Almeida da Escola de Novas Tecnologias dos Açores, em

Cibersegurança;

• Gustavo Azevedo dos Santos da Escola Profissional da Praia da Vitória,

em Web Technologies\

• Júlio César Figueiredo da Escola Profissional da Praia da Vitória, em
Desenvolvimento de Aplicações Informáticas Empresariais;

• Ricardo Jorge Figueira e João Pedro Câmara da Escola EPROSEC, em
Contabilidade e Gestão | CRM.

Estes resultados orgulham e prestigiam em muito a nossa Região e refletem todo
um trabalho desenvolvido por estes jovens, formadores e dirigentes das escolas
profissionais no seio do nosso sistema de ensino.

Isso significa, também, o esforço que, ao longo dos últimos anos, tem sido feito
nos Açores em termos de formação profissional, sobretudo na qualificação dos
jovens nas mais diversas áreas com a marca dos Governos do Partido Socialista.

Assim, nos termos regimentais e estatutários aplicáveis, o Grupo
Parlamentar do Partido Socialista dos Açores propõe o seguinte voto de

congratulação:
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A Assembléia Legislativa da Região Autônoma dos Açores, reunida em
plenário de julho, aprova um Voto de Congratulação aos jovens açorianos
que participaram no Campeonato Nacional de Profissões Digitais -
SkilisPortugal, Digital 2021 e que viram assim reconhecido o mérito de um
trabalho de excelência, levando o nome da nossa Região mais longe.

Esta congratulação é extensiva a todas as escolas profissionais
envolvidas.

Do presente voto deverá ser dado conhecimento aos jovens açorianos
referenciados, às suas Escolas Profissionais e à organização do

Campeonato Nacional de Profissões Digitais.

Horta, Sala de Sessões, 13 de julho de 2021.

Os Deputados,

(KM^drCi/jI CíaV";
Vílson Ponte Gomes Sandra Faria

Vasco Cordeiro

Andreia Costa
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