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Cristina Passos Lopes 

        Direcção dos Recursos 

Humanos,  

1
   

 
  

 
Exmo.  Sr. Director dos RH do Hospital 

Agradeço, desde já, a sua atenção e disponibilidade para o pedido de colaboração que 

adiante se descreve. 

O meu nome é Cristina Lopes, sou aluna do Mestrado de Intervenção Sócio – 

Organizacional, especialização em Politicas de Administração e Gestão de Unidades de 

Saúde da Universidade de Évora e tenho vindo a desenvolver com a colaboração da 

Sra. Enfermeira Directora um estudo exploratório no sentido de conhecer as condições 

organizacionais do Hospital para a implementação de uma plataforma de e-learning ao 

serviço da formação. 

Conforme conversa telefónica, venho por este meio solicitar a colaboração da Direcção 

dos Recursos Humanos para realizar uma entrevista, que se resumirá a uma conversa 

informal,  com o objectivo de obter informação para desenvolver o estudo em assunto. 

Mais se adianta que a plataforma tem como finalidade a criação de um Centro de 

Recursos em Conhecimento (CRC), enquanto pólo de apoio ao desenvolvimento de 

competências através do ensino à distância como garante de processos de 

aprendizagem contínua ao longo da vida de modo a responder, em tempo útil, de forma 

dinâmica e interactiva às necessidades individuais dos colaboradores, em qualquer 

altura e em qualquer lugar. 

Sem outro assunto de momento, com os melhores cumprimentos, 

 

Cristina Passos Lopes 

Telem: 966085515 
E-mail: cristina.passoslentos@gmail.com 
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 E-mail enviado a 29-01-2010 e a 02-02-2010, após vários contactos telefónicos.  

From: cristina.passoslentos@gmail.com  
Sent: Friday, January 29, 2010 12:54 PM 
To: director.recursos humanos@hospital.pt  
Subject: Estudo para a Implementação de uma Plataforma de e-learning nos Sistemas de 

Formação dos Recursos Humanos  
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