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Este e-book procura suprir uma
necessidade pedagogica para o ensino e
aprendizagem inicial de temas relativos aos
sistemas de informacao de base
tecnologica, para estudantes das areas de
economia e gestao.Pretende-se dar ao leitor
um enquadramento da importancia dos
sistemas e das tecnologias de informacao
para as organizacoes e uma estruturacao de
topicos que permita uma compreensao
sistemica que envolva o planeamento,
desenvolvimento e a exploracao de
tecnologias e sistemas de informacao.
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