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No passado dia 26 de setembro de 2022, pelas 10:30, em mais um passo no processo 

de transformação do Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro numa instituição 

de ensino de excelência, decorreu no auditório da escola sede do Agrupamento, a 

cerimónia protocolar de colaboração/parceria entre o Agrupamento de Escolas Rafael 

Bordalo Pinheiro e a empresa SAP, multinacional de origem alemã e líder mundial em 

software de gestão empresarial. 

O ato protocolar contou com a presença, por parte da SAP, de Paulo Almeida, Global 

Head of Marketing for SAP Business One and SAP Business ByDesign; por parte da 

Newoxygen (parceiro local SAP Gold), Paulo Sábio e Tomé Cordeiro; por parte da 

Câmara Municipal de Caldas da Rainha, Presidente Vítor Marques e Vereadora da 

Educação Conceição Henriques; por parte da União das Freguesias de Caldas da Rainha 

– Nossa Sr.ª do Pópulo, Coto e São Gregório, Presidente Pedro Brás e Secretária Tânia 

Formiga; por parte da AIRO, Presidente Jorge Barosa; e por parte do Agrupamento de 

Escolas Rafael Bordalo Pinheiro, Jorge Pina, Diretor do Agrupamento e João Duarte, 

Coordenador Pedagógico das Vias Profissionais e Profissionalizantes, enquanto 

anfitriões. Além destes intervenientes, também estiveram presentes no evento, alunos 

dos 3 anos dos cursos profissionais da área de informática ministrados no Agrupamento, 

professores do grupo 550 – Informática e alguns outros convidados. Realça-se ainda a 
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colaboração dos alunos do curso de turismo na preparação e dinamização do ‘coffee 

break’ final. 

O protocolo tem como objetivo dotar os jovens estudantes dos cursos de Ciências 

Informáticas (Curso Profissional Técnico/a de Informática – Sistemas e Curso 

Profissional Programador/a de Informática) com capacidades e conhecimentos para o 

desenvolvimento e operação em sistemas SAP Business One.  

Ao longo dos próximos anos, a colaboração entre os professores do agrupamento e os 

técnicos credenciados SAP, irá permitir preparar os alunos envolvidos para a utilização 

e desenvolvimento de sistemas SAP, oferecendo a estes a possibilidade de certificação 

no final do percurso formativo.  

Como referiu Paulo Almeida, Global Head of Marketing for SAP Business One and SAP 

Business ByDesign, com a certificação assegurada, estes alunos terão a possibilidade 

de enriquecer o tecido empresarial local, regional, nacional ou mesmo internacional, 

com mão de obra qualificada numa tecnologia mundialmente reconhecida, o que 

implica que o seu futuro estará assegurado, seja através da entrada no mercado de 

trabalho ou no prosseguimento de estudos.  

 

 



 

 

 



 

 

 

 


