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O  Convento da Arrábida acolheu mais 
uma vez o encontro anual de exce-

lência da APDSI - o Fórum da Arrábida, onde a             
Associação voltou a reunir um conjunto de per-
sonalidades que conjugam diferentes perspe-
tivas e experiências na sociedade portuguesa, 
em grupos de trabalho que pretendem refletir 
e explorar os caminhos do futuro da Sociedade 
da informação e do Conhecimento. O tema esco-
lhido para o 16.º Fórum foi “E Daqui a 20 Anos?”, 
que interliga a extensão da esperança de vida 
humana, os robôs inteligentes e o seu impacto 
no trabalho e na economia, bem como o papel    
do Estado nesta nova geração de direitos que 
está a surgir.
O papel da Sociedade da Informação num futu-
ro a 20 anos e os desafios que a ela se colocam, 
foram as questões que serviram de apoio aos 
três debates paralelos que, como habitualmente, 
decorreram na tarde de sexta-feira no Convento 
da Arrábida.
Que mecanismos, dentro de duas décadas, es-
tarão disponíveis para os cidadãos, empresas, 
governos e outras instituições para poderem 
interagir entre si, foram algumas das questões 
lançadas à partida e para as quais se procurou 
resposta. 
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Na sessão de abertura do Fórum da Arrábida, 
Luís Vidigal, presidente da Associação para a 
Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação, lançou o tema e sublinhou que a 
iniciativa em 2017 fez um “regresso às origens”.

O desafio lançado pelo Presidente da APDSI é de 
que todos os participantes ajudem a espalhar a 
palavra e a enaltecer as causas da APDSI, já que, 
assumidamente, a Associação atravessa um pe-
ríodo de dificuldades.
O formato das sessões está pensado no sentido 
de promover o debate aberto de ideias, explo-
rando a diversidade de perspetivas e procuran-
do pontos em comum que nos permitam deli-
near cenários prováveis de futuro e caminhos 
para lá chegar. Pretende-se respeitar a tradição 
de edições anteriores mas também explorar ou-
tras abordagens de participação e dinamização 
de grupos como sejam a utilização de jogos de 
estratégia, a metodologia de Open Space (OST) 
ou a técnica dos Six Thinking Hats de Edward 
de Bono.

Agradecendo a todos os presentes, com espe-
cial atenção para os que se deslocaram do nor-
te, Luís Vidigal seguiu o modelo de trabalho já 
definido em edições anteriores e que passa pela 
introdução aos temas em discussão com a inter-
venção de um Keynote Speaker, cujas análises e 
perspetivas pretendem estimular os diferentes 
contributos dos participantes nos debates e gru-
pos de trabalho. Durante a tarde os participan-
tes dividem-se em três Grupos de Reflexão com 
reuniões paralelas, aprofundado os temas nos 
domínios do transhumanismo e os seus limites 
éticos, consequências do aumento da esperança 
de vida, competências, qualificações e educa-
ção para esta nova Era do emprego que vamos 
enfrentar, e o fim da privacidade em confronto 
com as políticas públicas.
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A atual economia digital 
pode vir a criar emprego

Na primeira intervenção da manhã, José 
Perdigoto, vice-presidente da ANA-

COM, começou por anunciar uma alteração na 
política interna de patrocínios da Autoridade.
Enquanto representante da Autoridade Nacio-
nal para as Telecomunicações, José Perdigoto 
deixou, contudo, os votos de uma boa recupera-
ção à APDSI e ao Fórum da Arrábida “que já faz 
parte da nossa programação anual”.
José Perdigoto considerou o tema deste ano, a 
Sociedade da Informação e do Conhecimento da-
qui a 20 anos, “muito desafiante, visionário e as-
piracional”. A possibilidade de cada um se rever 
num futuro a duas décadas foi o convite deixado 
para uma participação intensiva no Fórum da 
Arrábida, que se mantém no formato de apenas 
um dia. 
O organismo que, mais uma vez, patrocina o en-
contro, tem-se gerido com base numa filosofia 
de olhar para trás para melhor conseguir proje-
tar-se no futuro e foi essa mensagem que o seu 
vice-presidente quis deixar passar. “O futuro 
vai ser muito voltado para as telecomunicações. 
Se recuarmos até 1997 e pensarmos nos servi-

ços que cada um de nós utilizava, como eram 
as redes e como interagíamos na nossa vida e 
empresa, e, em oposição, como o fazemos hoje, 
notamos diferenças enormes, o que significa 
que os próximos 20 anos também vão ser muito 
diferentes, agravados pelo fator “aceleração”; a 
tendência é para que essa mudança seja muito 
acelerada”, descreveu.
A ANACOM reconheceu que, ao contrário do que 
aconteceu há dois anos, não se considera “espe-
cialista” nos assuntos a que o Fórum da Arrábi-
da se dedicou este ano.
Assegurar uma transição equilibrada num mer-
cado em transformação é, todavia, um desafio 
que José Perdigoto afirmou ser da alçada das te-
lecomunicações. O tópico da “conectividade” foi 
referido como determinante porque a ideia de o 
território estar coberto de redes e a população 
toda ligada é uma prioridade absoluta, destaca 
José Perdigoto: “O objetivo da conectividade é 
muito importante ao nível das políticas euro-
peias, nomeadamente do digital single market, 
onde existem objetivos muito ambiciosos para 
em 2025 termos acessos na ordem de um giga-

 “O objetivo da conectividade é muito importante ao nível das políticas europeias, 

nomeadamente do digital single market, onde existem objetivos muito ambiciosos 

para em 2025 termos acessos na ordem de um gigabit por segundo, também 

cobertura 5G para as grandes cidades e acessos rodo e ferroviários”. 
José Perdigoto
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A questão legal relacionada com a proteção de 
dados e privacidade foi, inevitavelmente, suge-
rida como ponto a desenvolver no seio dos gru-
pos de reflexão.
Outra situação a refletir, enquanto sugestão 
de José Perdigoto, foi o novo ecossistema digi-
tal. “Hoje o sector das telecomunicações já não 
existe por si só porque está muito relacionado 
com as tecnologias de informação e conteúdos. 
As fronteiras de concentração e integração de 
empresas estão a desaparecer. O desafio maior é 
que as regras do jogo sejam equilibradas entre 
antigos e novos players”, advoga o representante                   
da instituição.

bit por segundo, também cobertura 5G para as 
grandes cidades e acessos rodo e ferroviários”.
Este objetivo já está a ser trabalhado porque a 
ANACOM considera-o uma “chave-mestra” do 
desenvolvimento europeu nesta matéria. José 
Perdigoto prevê que o 5G venha a ter um enor-
me impacto em vários sectores.
Também a merecer atenção e reflexão está o ser-
viço universal e definição do que são as comuni-
cações eletrónicas e serviço postal daqui a uns 
anos. “No futuro a comunicação perspetiva-se 
de uma maneira diferente. Para quê oferecer 
acesso ao telefone fixo se já não é representati-
vo das necessidades das populações?”, desafiou. 
Nesta altura discute-se que banda larga devem 
as populações ao seu dispor e a que preço. 
Tecnologia, conectividade e cobertura serão 
cada vez “menos relevantes à medida que es-
ses objetivos vão sendo atingidos mas, por ou-
tro lado, surgem alertas vermelhos em matérias 
como a segurança e integridade das redes, numa 
perspetiva de ataques, mas também na capaci-
dade dessas comunicações manterem a sua re-
siliência em situações de catástrofes naturais”, 
antecipou o vice-presidente da ANACOM, en-
quanto deu o lamentável exemplo dos incêndios 
florestais que assolaram o território português 
ao longo do verão e outono de 2017.

Como tópico de reflexão, José Perdigoto deixou 
também a questão da proteção dos cidadãos 
e utilizadores de Internet: “Agora colocam-se 
questões permanentes de segurança, de dotar 
o utilizador de ferramentas e capacidade para 
decidir melhor sobre o que tem à sua disposição 
e medir a qualidade dos serviços do prestador”. 

“No futuro a comunicação perspetiva-
se de uma maneira diferente. Para quê 
oferecer acesso ao telefone fixo se já 
não é representativo das necessidades 
das populações?”, desafiou  
José Perdigoto

José Perdigoto fechou  a intervenção 
sublinhando que a atual economia 
digital pode vir a ser um grande motor 
da economia europeia e mundial nos 
próximos anos e ser até um criador 
de emprego.



16º Fórum da Arrábida

7 // 4220 Outubro 2017 www.apdsi.pt

As questões relacionadas com a Inteligência Ar-
tificial integraram, igualmente, o leque de pro-
postas a discutir pelos Grupos  de Trabalho, no-
meadamente, com o foco no grande avanço em 
termos de inteligência efetiva. Será que existe 
mesmo? Muitos dos desafios da inteligência ar-
tificial têm a ver com processo temporal de uma 
sequência de ações, ou seja planeamento (pro-
gramação) = a comportamento.
Se vivemos num tempo de “fascínio pelas novas 
tecnologias”, considerou-se pertinente debater 
a seleção científica que está por detrás de afir-
mações que se dizem sustentadas. Reconhece-se 
que há algoritmos que ajudam a estabelecer pa-
drões que até aqui não eram possíveis mas as al-
ternativas a princípios de vida não têm grandes 
avanços qualitativos. 
O machine learning, que permite ao computa-
dor “aprender” sem ser explicitamente progra-
mado, trouxe uma abordagem evolutiva para 
criar redes neuronais. “Parte do sonho vai-se 
concretizar. Estamos a criar uma sociedade que 
quer máquinas perfeitas, logo, queremos desu-
manizá-las. Queremos melhorar a nossa exis-
tência e que o tempo de vida aumente. Depois 
temos que saber viver com isso”, desafiou José 
Amaral Gomes.

No debate de preparação para os Grupos de Re-
flexão, José Amaral Gomes perspetiva a evolu-
ção da vida em sociedade nas próximas duas dé-
cadas de forma completamente distinta daquela 
que observamos hoje. As questões que se colo-
cam são de várias ordens e muitas ainda procu-
ram resposta mas a Sociedade da Informação e 
do Conhecimento, dentro de duas décadas, bene-
ficiará, em seu entender, de um envelhecimento 
cada vez mais ativo e integrado na sociedade.
Se, por um lado, Amaral Gomes observa que as 
novas tecnologias constituem uma alternativa 
às respostas que hoje em dia ainda persistem no 
sistema de saúde e são uma   ferramenta podero-
sa para promover políticas inteligentes de enve-
lhecimento, dando-nos a possibilidade de man-
termos muitas das rotinas de vida, por outro 
manifesta preocupação com o facto de as nossas 
vidas dependerem de um volume de produção 
que permite “atacar e adiar os mecanismos de 
envelhecimento”.
A redefinição da felicidade também foi aborda-
da, bem como toda a questão filosófica que en-
cerra o prolongar da vida humana. “Estamos a 
substituir-nos a Deus. Em termos filosóficos a 
morte é uma doença, logo, sendo adiada, coloca 
questões éticas muito profundas sobre as quais 
nunca se fala”, lembrou.
Na preparação do tema “E Daqui a 20 Anos?” 
para os Grupos de Trabalho foi, também, referi-
do que o fascínio da tecnologia nos pode estar a 
fazer esquecer a reflexão científica e o problema 
da aceitação da morte: “Se a morte não fosse um 
problema, só vivíamos, não fazíamos quaisquer 
projetos”. As novas abordagens passam a assen-
tar num processo preventivo, ao invés de apenas 
combativo como, nalguns casos, já se verifica no 
combate ao cancro.

“Estamos a substituir-nos a Deus. 
Em termos filosóficos  a morte é uma 
doença, logo, sendo adiada, coloca 
questões éticas muito profundas sobre 
as quais nunca se fala”.  
José Amaral Gomes

José Amaral Gomes 
e a tónica num cenário 

disruptivo
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• “Computing Natural Language”,                     - 

John McCarthy 

• Jack Clark (citado; nenhum artigo em 

particular)

• “O Jantar” – Herman Koch

Bibliografia 
recomendada

Em conclusão, ficou a nota de que haverá sempre 
um traço distintivo; teremos sempre uma cons-
ciência que as máquinas não terão: “A máqui-
na nunca vai ter sentimentos, emoções como as 
minhas. Devemos ter a ambição do sonho mas a 
lucidez da realidade. E depois… será realmente 
possível medir a inteligência?”. Presentemente 
estamos mais longe dos que estão próximos de 
nós e, paradoxalmente, mais próximos dos que 
nos estão distantes.
Ainda em antecipação aos temas que viriam a 
ser discutidos entre grupos à tarde, foram lan-
çadas mais “provocações” no âmbito da política, 
nomeadamente a possibilidade de a soberania 
do Estado poder vir a ser substituída por enti-
dades privadas. Partindo da situação atual, é ne-
cessário produzir cenários que cada um consiga 
adaptar à sua realidade. “Um cenário é isso mes-
mo, uma possibilidade, não uma defesa previsí-
vel ou científica do que vai acontecer. O objetivo 
é fazer com que cada um adapte a sua imagina-
ção, criatividade e contexto à probabilidade de 
algo vir a acontecer”, aponta Luís Vidigal, presi-
dente da Direção da APDSI.

Na verdade, ainda antes do debate entre os Gru-
pos de Reflexão, ficou a certeza de que o Ser 
Humano não conseguirá passar o conhecimen-
to que tem para as máquinas. “Se nós não nos 
conhecemos, como podemos fazer uma máqui-
na perfeita? Se a máquina vai aprender por si 
própria, terá noção imediatamente noção da sua 
imperfeição”, rematou Luís Vidigal.
De ressalvar que o Grupo Futuros da Sociedade 
da Informação lançou dois cenários: o de Apro-
fundamento da Era Digital e outro intitulado 
“No Limiar da Autodeterminação da Inteligên-
cia Artificial”.



16º Fórum da Arrábida

9 // 4220 Outubro 2017 www.apdsi.pt

D esde sempre que se fizeram previsões 
e a era em que vivemos não é exceção.                  

E mesmo auxiliados por cada vez mais tecno-
logia, o futuro foi provando que continuamos 
a errar na maior parte das antevisões feitas no 
passado. É provavelmente o que vai acontecer 
com muitas das visões que hoje relacionam Hu-
manidade e Inteligência Artificial.
Os robots vão ficar mesmo com os nossos em-
pregos? As máquinas um dia vão tomar conta 
de nós? E vão chegar a ter sentimentos? O que 
nos vai distinguir? Até que ponto vamos estar 
dependentes da Inteligência Artificial? Durante 
cerca de uma hora, Ernesto Costa convidou os 
participantes da 16ª edição do Fórum da Arrábi-
da - Repensar o Futuro da Sociedade da Informa-
ção a viajarem no tempo por entre várias teorias 
e factos. Não necessariamente para fazer mais 
previsões e deixar respostas, mas para pensar.
“Tenho por natureza uma desconfiança rela-
tivamente ao fascínio pelo futuro e sobretu-
do pela rapidez com que esse futuro vai che-
gar até nós. Em alguns aspectos creio mesmo 
que há algumas impossibilidades, muito fa-
ladas por alguns senhores, sobre a  singulari-
dade e coisas desse género”. Foi desta forma 
que o professor da Universidade de Coimbra 
começou a sua intervenção “Como vejo o   
futuro da Sociedade da Informação daqui 
a 20 anos”.

Humanos ou Robots: 
A quem pertence o futuro?   

Falando de a quem pertence o futuro, Ernesto
Costa defendeu que há sempre tendência para 
pensar que “agora é que vai ser!”: a grande 
mudança vem aí e não lhe podemos escapar.
“Este tipo de discurso já existiu há 50 anos. 
A sociedade realmente muda, mas não ao 
ritmo que nós muitas vezes pensamos”.
Recuando 20 anos, a internet dava os primei-
ros passos, a Apple acabava de recuperar Steve 
Jobs; a Amazon lançava-se ainda com um mo-
delo completamente diferente daquele que tem 
agora; não existiam smartphones; a Google ain-
da não era quase nada; não havia as chamadas 
empresas disruptivas. “Será que há 20 anos di-
zíamos que íamos estar aqui? Tenho sérias dúvi-
das. Realmente há um caminho, há uma direção 
mas há depois momentos disruptivos que acon-
tecem e que mudam tudo”.

“As previsões acerca de uma grande 
mudança têm de ser vistas com mais 
moderação”
Ernesto Costa
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Sobre os modelos preditivos, o professor notou 
que o problema das previsões sobre o futuro 
está relacionado com os modelos que criamos.                      
Há modelos com saturação, há sistemas alta-
mente sensíveis às condições iniciais, apontou.                     
“Fazer previsões não é fácil dada a complexida-
de do sistema, por mais exato que seja o mode-
lo. Muitas vezes as pessoas limitam-se a fazer                  
apenas previsões”. 
E os exemplos de previsões feitas no passado 
recente foram muitos: o mercado vai aguentar  
sem computadores, ninguém vai ligar à televi-
são, satélites vão ter pouca influência, a internet 
ia desaparecer, a Apple nunca iria lançar um 
smartphone. “As previsões acerca de uma gran-
de mudança têm de ser vistas com mais modera-
ção”, aconselhou.

Uma das projeções mais recorrente da atualida-
de aponta o perigo de os robots ficarem com os 
nossos empregos. “São projeções lineares que 
depois não têm evidências. É mais complicado 
do que isso”. Ernesto Costa defende que a auto-
mação vai continuar a evoluir, mas eventual-
mente pode não ter o impacto esperado. 
“Há um conjunto de pessoas que pensa o mundo 
de amanhã e que faz propostas, mas não há ne-
nhuma evidência de que possa vir a ser assim. 
O facto de ter um PC a fazer uma tarefa no meu 
lugar, que se fosse eu demorava um dia inteiro 
ou semanas, diz que a máquina pode ser mais 
inteligente, mas não me fala de singularidades”.
O professor da Universidade de Coimbra referiu 
algumas “teorias pessimistas” de que as má-
quinas podem vir a tomar conta de nós. E não o 
fazem já? “Já estamos dependentes das máqui-
nas hoje. Se os computadores parassem a socie-
dade colapsava”. 

Os robots vêm mesmo aí. 
Mas devagar

“Já estamos dependentes 
das máquinas hoje. Se os 
computadores parassem 
a sociedade colapsava” 
Ernesto Costa
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E voltou a sublinhar que “as máquinas nunca 
serão inteligentes no sentido humano do termo”. 
O que lhes falta? Consciência, “uma caraterísti-
ca fundamental e que nos carateriza como hu-
manos, a experiência subjetiva que cada pessoa 
tem”. 

Outra diferença é a origem. E a escala temporal. 
“Eu posso desenhar um robot para desenhar ou-
tros robots, mas haverá algum dia um robot que 
nasça por interação com outros robots?” A ori-
gem dos computadores é social, sublinhou, “não 
há transmissão de material genético”.
Além disso, para os humanos serem o que são 
foram necessários milhões de anos. “Podemos 
comprimir o tempo e construir algo à nossa se-
melhança, mas não temos de ter medo que um 
dia um robot nos ande a passear pela trela”.
Passámos por várias revoluções, agrícola, in-
dustrial, digital e agora a do conhecimento. Va-
mos na direção em que os sistemas vão ser cada 
vez mais inteligentes, associados à automação,   
o que vai alterar fundamentalmente a socieda-
de, referiu Ernesto Costa, “só não acredito que 
tudo isto vá no sentido da singularidade ou da 
superinteligência”.

O professor da Universidade de Coimbra consi-
dera ter uma visão mais realista e, face à visão 
de que o homem vai nascer super homem ou su-
per máquina, acha que num futuro próximo va-
mos continuar a ter a junção da nanotecnologia 
dos sensores com a conectividade, com as redes. 
“A revolução do conhecimento vai-nos dar uma 
sociedade completamente diferente. Acredi-
to que vamos construir passo a passo soluções 
cada vez mais inteligentes que nos ajudam, a 
nós humanos, a diminuir a complexidade, mas 
que nos obrigam em determinado momento, já 
hoje, a aceitar sem sermos capazes de entender, 
as soluções que a máquina nos dá”. 

“As máquinas nunca serão 
inteligentes no sentido humano 
do termo. Falta-lhes consciência” 
Ernesto Costa
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Inteligência Artificial 
em todo o lado

Hoje em dia, na parte da indústria, conhecem-
-se várias empresas que trabalham em áreas 
que envolvem Inteligência Artificial. A área da 
Saúde é uma das mais importantes, mas há ou-
tras como as Telecom, o Retalho, em aspectos 
que cobrem desde a previsão da toxicidade das 
drogas, a produtos como aparelhos de surdez ou 
roupa inteligente. “A Inteligência Artificial inva-
diu o nosso mundo. Com um grau de sofisticação 

maior ou menor, já existe hoje por todo o lado”.
E será que um dia vamos ter robots com von-
tade própria, com emoções? Ernesto Costa não 
acredita nisso. Podem acreditar nisso, eu não 
acredito. Para o professor da Universidade de 
Coimbra, há uma “pedra de toque” que nos vai 
separar sempre dos robots: a consciência, algo 
que dá aos humanos subjetividade e capacidade 
de se emocionarem. 
“Há uma diferença muito grande entre a vida 
resultado do carbono e, entre aspas, a vida que 
vem do silício”, acrescentou. 
“Antes de existirmos existia apenas matéria                  
e dessa matéria surgiu a vida e dessa vida é que 
surgiu a consciência. Num processo evolutivo 
longuíssimo. Não podemos esperar que daqui              
a 20 anos essa inteligência nos passe a controlar. 
Isso não vai acontecer”, voltou a sublinhar.   

“A Inteligência Artificial invadiu 
o nosso mundo. Com um grau 
de sofisticação maior ou menor, 
já existe hoje por todo o lado”
Ernesto Costa

No fim rematou com um alerta: 
“Não se consegue prever e, quando 
não se consegue prever, inventa-se. 
E hoje existem muitas empresas a 
inventarem o nosso futuro”. 



16º Fórum da Arrábida

13 // 4220 Outubro 2017 www.apdsi.pt

A 16ª edição do Fórum da Arrábida foi pal-
co para a apresentação de resultados dos 

trabalhos de um dos grupos de reflexão da As-
sociação. Ao longo dos últimos meses, o Grupo  
Futuros da Sociedade da Informação debateu 
aprofundadamente as grandes transformações 
da Sociedade da Informação, perspetivando as 
mudanças e os impactos que daí poderão resul-
tar nas próximas duas décadas.
O exercício, como frisou Luís Vidigal quando 
apresentou os resultados, coloca em prática um 
dos grandes motes de uma associação como a 
APDSI: serve para pensar o futuro, num hori-
zonte temporal alargado, capaz de ir além da 
lógica de mercado que pauta a atividade das em-
presas, mas chamando a si inputs de diferentes 
origens. Neste contexto, o grande objetivo passa 
por conciliar planos de análise distintos, contri-
buindo para o desenvolvimento de pensamento 
estratégico e influenciando políticas futuras na 
área da Sociedade da Informação.
O debate desenvolve-se num espaço para escre-
ver “futuros”, em forma de cenários credíveis 
para o desenvolvimento da Sociedade da Infor-
mação em Portugal, que é também “um espaço 
de aprendizagem coletiva”, onde se tenta iden-
tificar tendências  capazes de influenciar o fu-
turo da Sociedade da Informação, enquadrou                            
o responsável.

Dois cenários, 
dois caminhos distintos 
para o futuro da Sociedade 
da Informação 

Pensar o futuro da Sociedade da 
Informação, além da lógica de 
mercado que restringe os exercícios 
de reflexão e previsão
do mundo empresarial, é um dos 
grandes motes da APDSI. 
O Grupo Futuros da Sociedade da 
Informação é uma das expressões 
deste tipo de exercício. O trabalho 
que tem vindo a realizar foi 
apresentado no Fórum da Arrábida.

Neste exercício em concreto, o GFSI trabalhou 
sobre dois cenários de evolução distintos, que 
apontam dois caminhos para o desenvolvimen-
to da SI e que conduzirão a realidades muito dis-
tintas daqui a duas décadas. Identificaram-se os 
aspectos que podem influenciar a evolução de 
cada um deles e os impactos que vão desenca-
dear, nas mais diversas áreas da sociedade.
Definiu-se um cenário de continuidade, que pre-
vê uma evolução relativamente estável, numa 
lógica de aprofundamento digital. 
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E identificou-se um cenário de evolução mais 
disruptiva, que remete para o limiar da auto-
determinação da inteligência artificial, onde 
estas tecnologias assumirão um papel relevante 
na tomada de decisões, nomeadamente em si-
tuações críticas e fora de controlo, substituindo                      
os humanos.
Este último é um cenário em que a IA, IoT e Big 
Data se disseminaram e passam a estar nos as-
pectos mais básicos do quotidiano, ajudando es-
tados e empresas a controlar os cidadãos. Será 
um tempo em que a ciência e a engenharia vão 
dar um contributo não marginal para a extensão 
do tempo de vida dos humanos, numa lógica de 
medicina personalizada e em que as máquinas 
começam a adquirir algum tipo de consciência.    
Os cenários foram avaliados seguindo uma aná-
lise PESTEL, que avaliou fatores políticos, eco-
nómicos, societais, tecnológicos, legais (só no 
caso do cenário mais disruptivo) e ambientais, 
que podem influenciar o futuro da sociedade   
da informação.

Os dois cenários 
identificados

• Evolução sem disrupção
• “Weak/Narrow” AI – Avanços lineares                      

e unidimensionais da AI
• Algoritmos concebidos por humanos
• Avanços marginais do tempo de vida                             

dos humanos
• Tentativa de dar resposta e de 

cenarização de quotidianos coletivos                     
e individuais

Cenário 1 - 
Aprofundamento da era digital

Mudanças “Quantitativas”

• Evolução disruptiva
• HLAI – Não existem limites para                            

o desenvolvimento das tecnociências. 
(*As assimptotas para o que é hoje 
considerado humano)

• A “Máquina Inteligente” coexiste/
integra o humano (Transhumanismo) 
Multidimensionalidade da Inteligência

• Extensão não marginal do tempo de 
vida dos humanos

• Coloca questões filosóficas do tipo: 
Quem sou eu ? Onde é que estou ?                      
Ou onde é que me puseram?

Mudanças “Qualitativas”

Cenário 2 - 
No limiar da autodeterminação               
da IA
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• Computação Ubíqua
• Soluções de IoT, de IA, de Big Data
• Cidades Inteligentes
• Realidade Aumentada
• Combinação entre os espaço real,               

virtual e mental
• “My body is my network”
• Vestuário “inteligente
• Proliferação de drones
• Perceção e “gestão” da Privacidade
• Aplicações de Nanotecnologia
• Combinação Tecnologia & Materiais
• Armas altamente sofisticadas com elevada 

capacidade de destruição da vida humana            
na Terra

Tendências Tecnológicas

• O Mundo, em termos económicos,                        
será multipolar

• Aparecimento de novos atores                                         
à escala global

• Poder individual
• Difusão do poder dos Estados
• Mudanças demográficas
• Novas “Nações”
• Incerteza na UE: processo de integração ou 

processo de desintegração?
• Questões religiosas como foco                               

de instabilidade

Tendências Políticas

• Transformação na forma de comunicarmos   
e de nos relacionarmos

• Sociedade será mais complexa
• Fragmentação societal mais profunda
• Aumento da infoexclusão e das 

desigualdades sociais
• Aumento da esperança média de vida
• Alterações demográficas
• Fronteira mais ténue entre o trabalho                     

e o lazer
• Pressão sobre o emprego
• Novas profissões emergentes
• Aumento do cibercrime
• Abolição de moeda física

Tendências Societais

• Disrupção dos atuais modelos                                 
de negócio

• Crescimento populacional com risco 
demográfico

• Economia mundial mais globalizada
• Desigualdades sociais acentuadas
• Interconexões financeiras ficarão                      

mais profundas e complexas
• Liberalização do comércio e do investimento
• Alterações climáticas com impacto                      

na economia mundial
• Instabilidade na produção agrícola
• Insegurança em relação aos alimentos               

e à água

Tendências Económicas

• Mundo empresarial com papel central na liderança da eco-inovação
• Governos com responsabilidade por definir políticas ambientais
• Globalização dos problemas ambientais
• Risco de desastres naturais e de desequilíbrios ambientais mais frequentes
• Enfoque na proteção de ecossistemas e na prosperidade sustentável, inclusiva e transformadora

Tendências Ambientais

Análise (PESTEL) de tendências 
para um cenário de Aprofundamento Digital
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Análise (PESTEL) de tendências 
para um cenário no limiar da autodeterminação 

da inteligência artificial

• Human enhancement: Prolongamento                        
da vida humana

• Chips no corpo humano
• A autodeterminação da IA
• Matéria programável
• Computação quântica
• Realidade enriquecida (...aumentada)
• Robots com ação de/em grupo
• A Internet de “ tudo” (IoE)

Tendências Tecnológicas

• Novas Políticas Públicas
• Financiamento da RBU
• Era Pós-emprego
• Robótica
• Regulação ajustada
• Controlo da atividade social dos cidadãos 

pelos Estados
• Segurança dos Estados e das Sociedades 

inclui normalmente a Cibersegurança                  
e a Biosegurança

Tendências Políticas

• Simplificação do Estado Social
• Robots na Vida Diária
• Cibercultura
• Mudanças demográficas
• O Fim da Privacidade
• Classe média reduzida

Tendências Societais

• O Ambiente continuará a mudar e para pior
• Governos de Estados (não só de Estados-

falhados) darão prioridade a questões 
económicas e securitárias

• Exploração intensa e extensa                                          
de minérios para satisfazer                                                
as necessidades tecnológicas

Tendências Ambientais

• Um Mundo equilibrado com Progresso 
Económico Sustentado

• Nova Ordem Económica
• RBU – Rendimento Básico Universal
• Inclusão Financeira das Máquinas 

Inteligentes
• Economia Cashless e Paperless
• Energias Renováveis

Tendências Económicas

• Fim das Relações de Cidadania
• O Direito e o “Algoritmo Mestre”
• Nova Geração de Direitos

Tendências Legais
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O que podemos esperar 
daqui a 20 anos?

Os dois cenários explorados pelo GFSI conside-
ram uma evolução tecnológica, mas a ritmos 
e com um impacto no dia-a-dia radicalmente 
distinto. No cenário mais conservador, de apro-
fundamento digital, antecipa-se que em duas 
décadas exista um agravamento do fosso digi-
tal entre cidadãos, consequência do desenvol-
vimento continuo e acelerado das TIC. A ligação 
online entre Estado, cidadãos e empresas será 
cada vez maior, mas a fragmentação também 
aumentará. Perspetivam-se, por isso, necessi-
dades de mudança constantes, para adaptação 
a uma realidade também ela em constante mu-
dança, onde deixa de haver espaço para os “em-
pregos para a vida” e aumenta o risco de exclu-
são digital e social.   

No cenário mais disruptivo, as principais con-
sequências das tendências identificadas pelo 
grupo passam pelo fim da privacidade (tal como 
a conhecemos hoje), por uma nova ordem econó-
mica e por uma nova geração de direitos.  
Antecipa-se que o acesso aos dados digitais par-
tilhados e armazenados na rede, sobre cada 
cidadão ou grupo de cidadãos, estará cada vez 
mais disseminado e será cada vez mais traba-
lhado, para se converter em informação útil e 
capaz de alimentar interesses públicos e priva-
dos. As tecnologias de análise e previsão serão 
instrumentos privilegiados nesse sentido.
Analisando as tendências que dão suporte a um 
cenário de evolução mais disruptivo, acredita-

Se a sociedade da informação evoluir 
em continuidade com a realidade que 
conhecemos hoje, o agravamento 
do fosso digital e a necessidade de 
adaptação rápida a mudanças que 
serão constantes estarão entre os 
maiores desafios.

-se que teremos uma sociedade rigorosamente 
vigiada, com cidadãos e populações controladas 
por algoritmos, que monitorizam todos os as-
pectos da vida social e por sistemas que regis-
tam todos os movimentos.   
A nível económico admite-se que este cenário de 
revolução tecnológica e evolução da ciência con-
duzam a uma economia de abundância, onde 
será possível produzir a maior parte dos bens 
com um mínimo de trabalho humano, crescente 
recurso a robots, máquinas inteligentes e siste-
mas de IA, a custos muito baixos. Daqui resul-
tará um declínio acentuado da pobreza e uma 
duplicação do PIB mundial até 2050, numa eco-
nomia cada vez mais apoiada pela prosperidade 
dos serviços e dos produtos imateriais.

É neste contexto que o conceito de Rendimento 
Básico Universal, hoje em debate nos mais di-
versos fóruns, se enquadra neste cenário e se 
antecipa como prática futura. É encarado como 
uma “renda concedida a todos os cidadãos indi-
vidual e incondicionalmente, que assegure um 
padrão de vida com um mínimo de dignidade”  
e admite-se que venha a afirmar-se como subs-
tituto dos vários programas sociais hoje existen-
tes.  Se vingar, vai conduzir ao fim do medo da 
escassez, ao fim da pobreza e a uma valorização 
dos trabalhos mal remunerados e pouco reco-
nhecidos socialmente, antecipa o grupo.
Contribuirá para uma simplificação dos siste-
mas da segurança social, num quadro onde faz 
sentido admitir que os modelos de tributação 
também serão revistos, para enquadrar novos 
formatos.

O fim da privacidade, uma nova ordem 
económica e uma nova geração de 
direitos darão suporte a uma Sociedade 
da Informação marcada por uma 
evolução disruptiva de um conjunto                            
de tecnologias capazes de estreitar 
diferenças entre Homem e máquina.  
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Uma revolução digital de tal ordem dará origem 
a uma nova geração de direitos, em que o Esta-
do de Direito, baseado na dignidade humana, 
terá dificuldades em sobreviver, pelo menos em 
alguns países. Perspetiva-se ainda que os avan-
ços na área da Inteligência Artificial, Realidade 
Virtual ou Internet das Coisas e o papel destas 
tecnologias na realização de tarefas complexas, 
hoje do domínio humano, venha alterar concei-
tos como responsabilidade civil, penal, admi-
nistrativa ou fiscal. Emergirá uma sexta gera-
ção de direitos, onde o direito do transumano 
vai imperar, antecipa o grupo, acreditando que 
a crescente inteligência das máquinas tornará 
o tema da transumanismo cada vez mais rele-
vante. Isso mesmo deixam antecipar vários pro-
jetos já no terreno, defendeu José Emílio Amaral 
Gomes, membro do GFSI, que concretizou com 
exemplos. Projetos como o da Neuralink, funda-
da por Elon Musk, tal como outros, não só mos-
tram o que já estamos a fazer hoje, como podem 
ser fundamentais para clarificar o rumo dos 
avanços no domínio da inteligência Homem/má-
quina e o que daí podemos esperar, sublinhou.
No caso específico da Neuralink, a empresa pre-
tende amplificar as competências do cérebro 
humano através de capacidades computacio-
nais, ligando diretamente cérebro e máquina. 
A startup está a trabalhar no desenvolvimento 
de uma interface que permita criar esta ligação.
Os cenários de evolução propostos pelo GFSI 
mereceram debate e dúvidas. Ernesto Costa, da 
Universidade de Coimbra, contrapôs os argu-
mentos que antecipam uma proximidade cada 
vez maior entre o que Homem e máquina po-
dem fazer. O professor acredita que a principal 
diferença entre Homem e máquina, que define 
como “consciência”, nunca será ultrapassada, 
nem possível de replicar nas máquinas. E deu 
exemplos de áreas onde a ciência caminhou 
nessa direção, para logo a seguir mudar de rota, 
como a clonagem.

Vamos migrar para uma sexta 
geração de direitos, onde o direito 
do transumano vai imperar?             

O GFSI acredita que num cenário 
de disrupção será assim. Muitos 
desenvolvimentos já hoje em marcha 
terão um papel relevante na afirmação 
(ou não) desse caminho.

Recomendou ainda moderação nas expec-
tativas relativamente à evolução da inteli-
gência artificial que, na sua perspetiva não 
avançou assim tanto desde que foi criada
em 1956. Desde então, defende, o grande avanço 
da tecnologia está no Big Data e Machine Lear-
ning, que criaram mecanismos capazes de de-
finir padrões de forma mais apurada, mas não 
mudaram nem vão mudar nada radicalmente, 
perspetiva que encontrou consensos e oposição 
entre os vários participantes.   
No exercício do GFSI, de cenarização de um 
futuro a 20 anos da Sociedade da Informação, 
foram consideradas várias hipóteses, nomeada-
mente no que se refere ao número de cenários. 
Vingaram dois e admite-se que nenhum deles 
se concretize na totalidade, admitiu José Dias 
Coelho, “mas o objetivo é mesmo produzir cená-
rios de modo a que cada um possa ir adaptando”                    
a diferentes realidades e contextos.  
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Na Era da Longevidade...

_ Como garantir o direito a partir?

_ De que forma se fará o relacionamento entre gerações?

_ Como evoluirá o conceito de Família? E o de Afetividade?

_ Poderemos nós escolher o nosso próprio perfil de evolução?

_ Se formos um misto de Humanos e Máquinas qual o sentido 
de “Dignidade Humana”?

_ Decorrentes do cenário, que alterações fundamentais se colocam 
ao nível da Religião, da Política e da Filosofia?

_ O que é ser-se feliz no contexto deste cenário?

_ Quem sou eu? Onde é que estou? Onde é que me puseram?

_ Poderá assistir-se ao colapso da autonomia do ser humano (da qual 
a natureza humana constitui o firme fundamento da moralidade)?

_ Ainda estamos a tempo de impedir a autodeterminação da IA, já em
desenvolvimento?

_ Se se confirmar a autodeterminação da IA e se o “Valor Acrescentado
Artificial” for superior ao “Valor Acrescentado do Humano”, para que 
servirá o Homo Sapiens?

_ Quais as consequências do melhoramento humano por vias
biotecnológicas (NBIC), nomeadamente ao nível da moral induzida 
por alterações cerebrais?

_ Se formos um misto de Humanos + Máquinas qual o sentido 
de “Dignidade Humana”?

Questões para reflexão deixadas pelo GFSI
(face à emergência de um cenário de evolução que nos leve 
ao limiar da autodeterminação da IA)
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D aqui a 20 Anos, como vamos estar? Qual 
vai ser a importância das tecnologias 

NBIC (Nanociência, Biotecnologia, Tecnologia da 
Informação e Ciências Cognitivas) e do Transu-
manismo? Que limites éticos para o desenvolvi-
mento tecnológico se vão instituir? E quais se-
rão as consequências da extensão da esperança 
de vida? Estas foram as questões de partida para 
o debate do Grupo de Reflexão I.   
Com as intervenções da parte da manhã mui-
to presentes, principalmente a de Ernesto Cos-
ta, Ana Sepúlveda, moderadora do grupo de 
reflexão, começou por referir a “alguma con-
fusão” que “a projeção de cenários para as so-
ciedades de futuro,” lhe provoca, como “soció-
loga com muito conhecimento de psicologia”. 
Sem descurar a sua função, lançou para análise 
do grupo alguns pontos, começando por subli-
nhar que as sociedades humanas tendem a ser 
equilibradas. “Quando temos uma força muito 
forte de um lado a tendência é que surja uma 
força oposta para equilibrar”. 
Sobre a atualidade, referiu alguns aspectos de 
destaque, como os diferentes estilos de vida que 
as pessoas hoje levam, nomeadamente o “regres-
so à terra”, com os novos agricultores, muito ao 
género de uma revisão do estilo hippie dos anos 
70, do século passado. “Não deixam de ser pes-
soas do nosso tempo, mas levam as experiências 
do urbano para o rural e a presença da tecnolo-
gia é uma delas”.

Grupo de Reflexão I 
E daqui a 20 Anos? 
A extensão da esperança 
de vida humana

Moderador 
Ana Sepúlveda

Participantes
Albano Santana Ramos

Carlos Lourenço

João António Tavares

José Emílio Amaral Gomes

Maria Joaquina Barrulas

Nuno Guilherme

Ricardo Andorinho

Rui Baião

A busca pela imortalidade foi outro dos temas 
recuperado das intervenções da manhã, in-
troduzido no debate do grupo de reflexão pela 
moderadora. “O que é que nos define enquanto 
indivíduo, enquanto pessoa? Fala-se em cons-
ciência, mas o que é isto da consciência? Afi-
nal temos diferentes níveis de consciência…”. 
E “onde fica a componente da espiritualidade?” 
foram algumas das dúvidas levantadas.
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Ana Sepúlveda referiu ainda estar numa expe-
riência “um pouco como um peixe fora de água” 
por ter pessoas “hipertecnológicas”, que não 
vêm de áreas humanas, a olharem para a socie-
dade “e acharem que vamos efetivamente pôr 
componentes não humanas dentro de nós, e que 
vamos deixar que a tecnologia se substitua às 
relações entre as pessoas”. Acima de tudo, tem 
muita curiosidade e expectativa de perceber 
como é que isto evolui. “Estas são apenas algu-
mas questões que estou a partilhar para refle-
tirmos e levarmos a debate. Somos o primeiro 
grupo porque vamos olhar para a sociedade de 
uma perspetiva de longevidade, numa altura 
em que vivemos efetivamente mais tempo”.

O tempo passa de forma 
igual para todos?

Ligado à área das TI, mas com um background
muito humanista, Rui Baião partilhou com o 
grupo que, a partir do momento em que teve 
mais tempo se “marimbou completamente” 
para as tecnologias e passou a dedicar mais tem-
po a observar o ambiente que o rodeia, nas suas 
várias componentes: artística, histórica, evolu-
tiva, etc.

É da opinião que o acesso à tecnologia é                  
importante, mas que não devemos ser escravos 
dela. “Quero continuar a poder fazer as minhas 
próprias escolhas e não aceder ao primado da 
tecnologia como única maneira de sobreviver”.
Falando em longevidade, defende que só vale 
a pena com qualidade. “Qualidade não quer só 
dizer saúde, mas quer dizer muito saúde. E tam-
bém estilo de vida”. 
Para Rui Baião, longevidade significa não criar 
um mundo de tal modo direcionado para o apoio 
que a tecnologia possa proporcionar que faça 
com que sem ela o indivíduo se esvaia e não te-
nha presença nem na sociedade, nem na intera-
ção com os outros.

Neste sentido, aqui também pode entrar a trans-
cendência, uma necessidade que tradicional-
mente aumentava à medida que se envelhecia, 
dada a aproximação da morte. O medo e a morte 
não são a mesma coisa, mas funcionam os dois 
como incentivos à quebra da inércia, defendeu.

“Quero continuar a poder fazer as 
minhas próprias escolhas e não aceder 
ao primado da tecnologia como única 
maneira de sobreviver” Rui Baião
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Sonhos e medos

Para Rui Baião a longevidade vai criar indiví-
duos com mais dependências e vai aumentar 
“medos” e tornar mais próxima a noção de mor-
te, daí a questão do transcendental começar a 
preocupar mais.
Ana Sepúlveda pegou em dois aspectos da inter-
venção de Rui Baião, relacionados com o medo e 
a morte. “Estando a refletir sobre a questão da 
longevidade e da tecnologia, são importantes”, 
afirmou e apontou uma situação que marca a 
diferença na perceção da morte, ao mencionar 
que, antigamente tínhamos muitas pessoas por 
geração, mas poucas gerações. Hoje, como é ao 
contrário, os jovens acabam por viver a morte  
mais de perto, com os seus avós, bisavós.” Ainda 
que mais longe deles próprios”, acrescentou Rui 
Baião.
A moderadora do grupo de reflexão continuou a 
defender que já há um conjunto de questões que 
eram típicas das pessoas mais velhas, que vão 
migrar para as outras gerações e deixar de ser 
típicas dessas. “Se tivesse um termómetro para 
medir o meu nível de medo nas diferentes fases 
da vida, esse termómetro ia mostrar que o meu 
nível de medo vai crescendo conforme a idade”.
Olhando para a tecnologia, a conclusão é que va-
mos sempre ser infoexcluídos em alguma coisa. 
“Se a tecnologia continuar a avançar da forma 
que avança, a minha capacidade de perceção da 
realidade vai diminuir conforme a idade, vou 
ser sempre infoexcluído, vou ter sempre maior 
ou menor nível de à vontade. E aí entram a ques-
tão dos medos, das inseguranças”.
Para José Emílio Amaral Gomes, neste exercício 
a 20 anos, as questões do medo são lógicas “por-
que tudo em nós vai decaindo”. Mas estamos a 
fazer um exercício em que a longevidade é ati-
rada para muito mais longe. “E se houver um up-
grade tecnológico que nos dê mais 20 ou 30 anos 
de vida?”, perguntou.

“Estamos a ver a morte do ponto de vista oci-
dental”, fez questão de sublinhar. “No contexto 
oriental é muito diferente”. Se houver um up-
grade tecnológico, com as tecnologias de NBIC 
vamos viver com mais conforto, há uma melho-
ria da condição humana, defendeu. “Como será 
se por acaso se abrirem portas com tecnologias 
que permitirão brincar com a célula e prolongar 
a célula? A tecnologia vai dar-nos muitos mais 
anos de vida? Temos de pensar a partir daqui”, 
propôs.
Albano Santana Ramos acrescentou à longevi-
dade a componente económica. “Obviamente 
que vai ter consequências ao nível moral e éti-
co e político. Se vai ser só para  grupos restritos 
de transumanos ou pessoas com posses, se vai 
criar grandes afastamentos entre pobres e ricos, 
entre países e nações? Provavelmente sim”.

Considerou também que o grupo deveria dis-
cutir a extensão da esperança de vida ajudada 
pelas tecnologias como um dado adquirido, e 
não como uma hipótese. “O objetivo disto tudo 
é alertar a comunidade para um conjunto de 
tendências de evolução e do que isso pode sig-
nificar”. Partindo da premissa de que a tecno-
logia vai prolongar a nossa vida por mais 20 
anos, “como será a Sociedade?”, perguntou. In-
troduzindo novas vertentes, Joaquina Barrulas 
falou da possibilidade de existência de outros 
mundos, “que não terão de ser necessariamente 
mais avançados”. Também considera provável 
que o futuro toque a “alma” de alguns. “Sobre a 
imortalidade lembra-me sempre a frase ‘ Viver 
sempre também cansa’”. 

“Se tivesse um termómetro para medir 
o meu nível de medo nas diferentes 
fases da vida, esse termómetro ia 
mostrar que o meu nível de medo vai 
crescendo conforme a idade”
Ana Sepúlveda
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Destacou ainda que a inteligência artificial está 
nos primórdios, “mas já está presente em tudo” 
e concordou que a relação entre a economia e 
a longevidade é “um tema de hoje a pensar no 
amanhã”. E entre os valores da sociedade ou va-
lores civilizacionais que devem ser debatidos 
está a ética. “Acredito que haja grupos de inves-
tigadores que param as suas investigações, por-
que as coisas não estão eticamente autorizadas. 
Mas também há coisas que não estão eticamente 
autorizadas e continuam”.

O peso económico

Joaquina Barrulas defende que vai existir sem-
pre uma evolução em velocidades diversas, e 
não a uma só, “isso não tenho dúvidas nenhu-
mas”. Uma delas a dos ricos e a dos pobres. Con-
sidera que vamos viver com realidades parale-
las, “não sei com que consequências”.
João António Tavares estava de acordo que mais 
valia discutir o cenário de futuro mesmo que 
estejamos céticos sobre a velocidade a que ele 
ocorre. “Reconheço que as coisas vão acontecer 
mais devagar do que pensámos e isso vai dar-
-nos mais tempo para aquilo que vai acontecer”. 
Está convencido de que a tecnologia vai avan-
çar “quer se queira, quer não” e mesmo que 
venham “irmandades de diversas origens” a 
quererem parar o processo. “Ainda mais com a 
tecnologia descentralizada que existe, o conhe-
cimento científico, técnico desenvolvido disper-
so vai sobreviver”. 
Defende, por isso, que dentro de “não muito tem-
po” vamos ser todos transumanistas, “uns mais 
outros menos”. É algo que vai impor-se gradual-

mente. “Vamos ter de nos adaptar”, por isso é im-
portante necessário controlar, introduzir ética, 
regular e legislar estes temas. 
Neste processo, João António Tavares referiu 
também as consequências mais comuns, como 
os custos da saúde, a segurança social, o impacto 
fiscal, entre outros. Mencionou ainda algo que 
considera importante na extensão da vida hu-
mana e que está relacionado com o poder eleito-
ral. “Os que têm mais de 65 anos têm menos voz 
do que os que têm 25. Com a longevidade, estas 
gerações de mais de 65 vão definitivamente ter 
mais peso eleitoral”. E com esse peso vão conse-
guir resolver alguns dos problemas, alguns dos 
medos, defendeu. 
Ana Sepúlveda reforçou a diferença que existe 
atualmente entre o peso efetivo e o peso  demo-
gráfico e da possibilidade de empowerment fu-
turo das gerações mais velhas. Mencionou ainda 
os fatores da inovação na sua relação com o con-
ceito de produção. “A tecnologia tudo permite.   
É só uma questão de tempo”, sublinhou João An-
tónio Tavares.
Houve quem defendesse que, se de facto man-
tivermos o paradigma económico atual, vão ge-
rar-se convulsões muito complicadas, “quer seja 
pela tecnologia, pela inteligência das máquinas 
ou por um divórcio brutal entre gerações ou en-
tre migrações”.
Ricardo Andorinho concorda e diz que cada vez 
vão existir mais essas convulsões. “É algo que 
daqui a 20 anos vai ser normal”. Em relação à 
tecnologia, é da opinião que cada vez mais par-
tes da população, a nível global, vão ter acesso 
a diferentes opções, de vários géneros, dando 

“Vai existir sempre uma evolução em 
velocidades diversas, e não a uma só” 
Joaquina Barrulas

“Reconheço que as coisas vão 
acontecer mais devagar do que 
pensámos e isso vai dar-nos mais 
tempo para aquilo que vai acontecer” 
João António Tavares 
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como exemplos o fortalecimento do sistema 
imunológico ligado à cloud, as próteses de “im-
plantes para a sensibilidade” na parte mecâni-
ca ou os tratamentos para o cancro recorrendo         
à bioenergia.

E o que será e o que não será eticamente razoá-
vel? As técnicas têm de estar ao dispor de todos? 
“Será razoável o serviço nacional de saúde com-
participar a vontade dos pais ‘configurarem’              
os filhos?”, inquiriu alguém. 
Ricardo Andorinho considera também que mui-
ta gente tem medo do autoconhecimento e de 
explorar essa parte. Para extrapolar a sociedade 
para o futuro e sabendo que vai na direção de 
um nível muito mais individualizado, “a per-
gunta que se coloca é: Será que quando estiver-
mos a falar de abstração voltamos a pensar mais 
na inteligência coletiva? Será que com a tecnolo-
gia vamos andar atrás de nos conhecermos me-
lhor, de interagirmos melhor?”.
Outra questão premente quando se fala da evo-
lução da tecnologia e envelhecimento é a ques-
tão do trabalho e Ana Sepúlveda mencionou o 
conceito de upgrade, relativamente à atualiza-
ção de conhecimentos técnicos para maior em-
pregabilidade. 
E vamos deixar de ter pobreza? Vamos to-
dos ter uma vida minimamente confortável?
O rendimento básico social pode ser panaceia? 
Como é que se preparam as sociedades para uma 
nova vida? E dado o prolongamento da exten-
são de vida, que tipo de sonhos passamos a ter?    
Estas foram algumas das questões que surgiram 
à medida que o debate se aproximava do fim.

“A tecnologia tudo permite. 
É só uma questão de tempo” 
João António Tavares 

“Será que quando estivermos a falar 
de abstração voltamos a pensar mais 
na inteligência coletiva? Será que com 
a tecnologia vamos andar atrás de nos 
conhecermos melhor?” 
Ricardo Andorinho 

Longevidade sim 
e transumanismo 

também sim

É um dado adquirido que a tecnologia vai pro-
longar a esperança de vida humana, concluiu o 
Grupo de Reflexão, e isso vai trazer consequên-
cias, umas positivas e outras menos positivas.    
E outras que ainda não é possível prever o tipo 
de resultado.
É provável que se assista a um aumento do peso 
social das pessoas mais velhas, e à carga indi-
vidualista. A conclusão é a de que o tempo está                    
a nosso favor e outro dado adquirido é que va-
mos continuar a sonhar. “O sonho comanda a 
vida e, se há mais tempo de vida, tem de conti-
nuar a haver sonhos”.
A longevidade pode vir a acentuar a tendência 
do individualismo, o que pode não ser neces-
sariamente negativo. A relação entre a longe-
vidade e o individualismo pode vir a ter uma 
consequência curiosa social que é a busca pela 
felicidade.
Há questões que se colocam que serão sempre 
inerentes ao envelhecimento, e que não têm                         
a ver diretamente com a tecnologia.
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Pressupostos assumidos            
pelo grupo:

1.  A tecnologia está e estará cada vez mais 

presente na vida das pessoas e as pessoas vão 

integrar esta tecnologia sempre que esta fizer 

sentido, sempre que reconhecerem as mais-

-valias e/ou tiverem de integrar esta nova maneira 

de viver intermediada pela tecnologia;

2.  A tecnologia não irá necessariamente evoluir 

como se está a pensar, o que aliás foi demonstrado 

pelo keynote speaker do encontro, por isso é 

relativamente complicado perceber de que forma 

as pessoas vão reagir;

3.  A evolução tecnológica dar-se-á de uma forma 

mais lenta do que se espera, o que dará tempo às 

pessoas para analisarem e medirem o impacto 

e riscos da sua evolução. Sendo que há sempre 

um dark side daqueles que se colocam fora do 

sistema e que, a par daquilo que a sociedade, 

como um todo, defina como sendo anti ético 

ou não desejável, continuarão a desenvolver as 

suas investigações. É impossível evitar que isso 

aconteça e as consequências são igualmente 

imprevisíveis. Mas é um facto e um dado adquirido;

4.  Assim como não se sabe muito bem de que 

forma a tecnologia vai evoluir, também não 

se sabe de que forma as pessoas vão reagir a esta 

evolução. O que a história nos tem mostrado 

é que os valores sociais e a ética adaptam-se, mais 

ou menos, à realidade. Um dos exemplos dados 

é a aprovação, pela Assembleia da República, 

da mudança de sexo, algo impensável há umas 

décadas. Por isso, e mesmo sabendo que há uma 

base comum e relativamente imutável, que é a 

preservação da vida e do valor do indivíduo, este 

grupo acredita que o debate das questões éticas 

far-se-á à medida que 

a tecnologia evolui. 

Síntese 
do Grupo de Reflexão I
E daqui a 20 Anos? 
A extensão da esperança 
de vida humana Temas:

1. A importância das tecnologias NBIC               
e o Transhumanismo;
2. Limites éticos para o 
desenvolvimento tecnológico
3. Consequências da extensão                                  
da esperança de vida
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Valores a serem preservados:

Pensar a sociedade daqui a 20 anos implica refletir 

sobre os valores que se devem manter e que são a 

qualidade de vida, no pressuposto de que vivemos 

mais tempo. Esta qualidade  de vida implica em 

criar as condições para que as pessoas vivam com 

mais saúde e que possam adotar um estilo de vida 

positivo (promoção do envelhecimento ativo e 

saudável, embora estes conceitos não tenha sido 

claramente expressos). Ponto de partida: 

a longevidade é um dado adquirido 

e a transumanização também.

 

Daqui espera-se que:

1.  A longevidade promovida pela tecnologia 

contribua para o equilíbrio da sociedade, 

na promoção de uma relação positiva entre 

gerações, no respeito pelo indivíduo e pelo 

individualismo (não queremos uma sociedade onde 

todos são iguais e controlados por uma elite) e na 

promoção de valores estruturantes desta mesma 

sociedade;

2.  A longevidade seja promovida, em grande parte, 

através da interferência da tecnologia sobre a 

biologia (NBIC) com a finalidade 

de promover a performance do ser humano 

e combater fatores que deterioram a saúde 

e a qualidade de vida (promover a saúde e as 

capacidades físicas das pessoas). Daí assumir-se 

que o transumanismo é já hoje uma realidade.

 

Daqui foram identificados alguns fatores 

menos positivos que devem ser tidos em conta, 

e que são:

1.  A necessidade de preservar o indivíduo                        

e o individualismo;

2.  A necessidade de pensar a sustentabilidade 

do planeta, tanto do ponto de vista biológico 

como social;

3.  A necessidade de pensar a paz social 

num novo contexto laboral – indústria 4.0;

4.  A necessidade de promover a paz tendo 

em conta a clivagem entre ricos e pobres,                                

os nacionalismos crescentes e os conflitos                      

de cariz político-religioso.

Em suma, espera-se que a tecnologia contribua 

positivamente para a promoção da longevidade 

e que:

1.  Contribua para a promoção dos valores 

fundamentais da sociedade

2.  Permita uma melhor gestão do tempo:

 a)  Mais tempo para o lazer e ócio;

 b)  Melhor gestão do tempo de trabalho 

       (Indústria 4.0).

3.  Atue de forma positiva sobre o trabalho, donde 

o rendimento básico universal é um aspecto a ser 

considerado, embora se saiba que não resolve a 

questão das desigualdades sociais;

4.  Facilite a aprendizagem ao longo da vida;

5.  Contribua para a transformação de sonhos em 

realidade, através da capacitação das pessoas nas 

áreas mais variadas;

6.  Seja um veículo de educação das pessoas e de 

mudança de mentalidades, no sentido positivo.
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    trabalhos do Grupo II tiveram como   
mote a análise dos impactos na Socie-

dade da Informação de uma evolução a 20 anos 
nas áreas do emprego, educação e economia                    
e iniciaram-se como uma reflexão apoiada num 
conjunto de dados estatísticos. São números que 
revelam um Portugal envelhecido, que nem os 
expectáveis fluxos migratórios conseguirá revi-
talizar. Que mostram um território onde a vida 
ativa se prolongará cada vez mais e serão cada 
vez menos os que nela entram.
Entre 2013 e 2060, Portugal tende a afirmar-
-se como o país da União Europeia com a 
taxa de fertilidade mais baixa, precisou Car-
los Costa. A tendência será acompanhada de 
um aumento da esperança média de vida, 
de 7,1 anos nos homens e de 5,7 anos para 
as mulheres, para 84,5 anos e 89,2 anos, 
respetivamente. “Esta tendência acontece em 
paralelo - e cada vez mais – com incentivos ao 
prolongamento da vida ativa, o que terá como 
resultado o envelhecimento da população ativa 
ao longo das próximas décadas”, frisou.
No topo da pirâmide etária (entre os 45 e os 64 
anos) espera-se que estejam trabalhadores com 
um nível mais elevado de qualificações do que 
acontece hoje se, como já se verifica noutras geo-
grafias, passar a haver uma maior aposta em 
potenciar a utilidade da experiência de vida e 
o conhecimento profissional dos trabalhadores 
mais “seniores”.

Grupo de Reflexão II 
E daqui a 20 Anos? 
Robots Inteligentes; Futuro do Trabalho; Economia;
Era do Pós- Emprego; Competências, Qualificações                        
e Educação; Economia – O que mudará?

Moderador 
Luís Borges Gouveia 

Participantes
Carlos Costa

Etelberto Costa

Fernando Reino da Costa

Hugo Rodrigues

João Álvaro Carvalho

João Catarino

João Correia de Freitas

José Dias Coelho

José Maria Pedro

Luís Filipe Silva

Luís Deveza

Ramiro Gonçalves

Rogério Costa

Vítor Santos

É uma mudança bem vista pelo grupo e encarada 
como uma forma de criar valor. E as TIC podem 
ter um papel fundamental nessa valorização de 
conhecimento e na atualização contnua destes 
recursos, seja através de soluções de e-aprendi-
zagem, de novas formas de disponibilização de 

Os



16º Fórum da Arrábida

30 // 42 20 Outubro 2017www.apdsi.pt

conteúdos, ou de soluções potenciadas por um 
conjunto de tecnologias emergentes, como a In-
ternet das Coisas, Inteligência artificial, robóti-
ca, Big Data e analítica, preconizou Carlos Costa.
O medo e a morte não são a mesma coisa, mas 
funcionam os dois como incentivos à quebra da 
inércia, defendeu.

Entretanto, a transformação do mercado de tra-
balho por influência das TIC está em marcha e 
a atingir um novo patamar. As empresas já co-
meçaram a substituir colaboradores humanos 
por RPA (Robotic Process Automation), também 
conhecidos por bots. Vítor Santos avançou que 
em 2017 a banca, em Portugal, investirá três 
milhões de euros neste tipo de software, progra-
mável para realizar pequenas tarefas de forma 
autónoma.
E sublinhou, “para já as máquinas substituem 
tarefas humanas tediosas, mas em breve não 
será assim”, desatualizando cada vez mais a 
dialética capital – força de trabalho, que está a 
evoluir para um triângulo: capital – máquina - 

força de trabalho humano, tornando evidente a 
necessidade de uma nova teoria. 
Os sinais de que o uso das TIC trazem uma 
transformação importante à organização do 
trabalho são evidentes já hoje noutras vertentes, 
como destacou João Álvaro. Há mais controlo e 
menor definição. “Hoje facilmente se adquirem 
competências no momento, para prestar deter-
minado serviço”, algo que diminui o valor do 
próprio trabalho, reduz o conceito de lealdade 
e persistência de vinculo e tende a diminuir a 
retribuição. Tendências que devem ganhar ain-
da mais espaço nos próximos anos e que, como 
tal, devem ser consideradas na hora de definir 
estratégias que ajudem a adaptar competências 
e políticas, às novas exigências de um mercado 
de trabalho cada vez mais moldados pela tecno-
logia, defendeu.
Ramiro Gonçalves interpreta estes sinais como 
um sintoma de que, no futuro, a grande ques-
tão não será a diminuição do emprego, mas                    
a transformação dos modelos de trabalho.                   
“Não vai haver menos emprego. Vai haver é me-
nos pessoas a trabalhar, porque as pessoas vão 
ser pagas para desempenhar tarefas”. Cada pes-
soa terá mais empregos ao longo da vida e terá 
de se adaptar mais rapidamente a cada nova 
oportunidade.

“Para já as máquinas substituem tarefas 
humanas tediosas, mas em breve não 
será assim” 
Vítor Santos
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Acredita-se que está em marcha uma mudan-
ça, do indivíduo para o grupo e para o projeto, 
sendo ainda incerto que papel assumirá o tra-
balho nas nossas vidas, num horizonte tempo-
ral a duas décadas. Vamos ter um cenário de 
continuidade, onde o trabalho surge como uma 
atividade central ou, em alternativa, vingará o 
conceito de ocupação de tempo prevalecente?

A dúvida esteve em debate e o tipo de sociedade 
que um e outro caminho pode determinar tam-
bém. Haverá espaço para uma reorganização    
do trabalho que nos conduza a uma sociedade 
do lazer, do ócio ou mais orientada para o cultu-
ral? A separação clássica entre trabalho e lazer 
já esbateu e os dois conceitos cruzam-se cada 
vez mais. 
 

“Não vai haver menos emprego. Vai 
haver é menos pessoas a trabalhar, 
porque as pessoas vão ser pagas para 
desempenhar tarefas” 
Ramiro Gonçalves 

“Hoje em dia é ainda incerto que 
mesmo os robots mais sofisticados 
possam adquirir as competências 
sociais necessárias para levar a cabo, 
com sucesso, as mais diversas funções 
na economia e na sociedade da 
informação e do conhecimento” 
Carlos Costa

• Diminuição do valor do próprio 
trabalho

• Diminuição do conceito de lealdade               
e persistência de vínculo

• Retribuição tende a ser menor
• Aumento da função de coordenação 

e passagem do conceito do indivíduo 
para o de coletivo no trabalho e do 
coletivo para o indivíduo, no contrato

As TIC impõem transformações 
importantes na organização do 
trabalho. Já hoje e, previsivelmente, 
mais ainda no futuro. 
Destacam-se alguns sinais:

O futuro de 70% do 
trabalho ainda é incerto

Os desafios que se colocam a Portugal – e ao res-
to do mundo - nos próximos anos a este nível 
são portanto grandes e acontecem num contex-
to em que a organização do trabalho se afasta 
dos modelos tradicionais Marxista, Fordista 
ou Taylorista, a caminho de uma estruturação 
pós-industrial, onde surgem figuras como o pro-
sumidor (o consumidor que produz conteúdo), 
o teletrabalho, o trabalho em rede ou as redes 
sociais.
A introdução progressiva de tecnologias da in-
formação nos processos de trabalho e nos mais 
diversos aspectos do quotidiano tem alimenta-
do alterações irreversíveis. Todos concordaram 
que já não é possível negá-las. As opiniões são 
menos unânimes relativamente àquilo que po-
dem provocar e às medidas a integrar numa es-
tratégia de adaptação. Voltam a convergir quan-
do se fala nos aspectos que diferenciam homem           
e máquina. Hoje e no futuro.
Os eletrodomésticos modernos fornecem hoje 
uma ajuda comparável àquela que na Grécia 
clássica garantia a força de 33 escravos, segun-
do um estudo recente. “No entanto, hoje em dia, 
é ainda incerto que mesmo os robots mais so-
fisticados possam adquirir as competências so-
ciais necessárias para levar a cabo, com suces-
so, as mais diversas funções na economia e na 
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sociedade da informação e do conhecimento”, 
sublinhou Carlos Costa.
Vários trabalhos têm procurado projetar esta 
realidade. No debate do Grupo II voltou a citar-
-se o estudo The future of skills employment in 
2030 (Pearson, Nesta e Oxford Martin School) 
que, observando a realidade britânica e dos Es-
tados Unidos, concluiu que hoje 10% da força de 
trabalho está a desempenhar funções com ten-
dência para crescer e cerca de 20% está em ocu-
pações com tendência para decrescer.
A mesma análise admite que ainda é difícil pre-
ver o que vai acontecer com cerca de 70% de tra-
balho, mas admite que o redesenho de funções 
e a formação contínua dos trabalhadores pode 
garantir o crescimento dessas ocupações, uma 
conclusão que não foi subscrita por todos os 
membros do grupo.

Portugal em desvantagem 
na adaptação a uma nova 

realidade
O grupo foi consensual em considerar que as TIC 
devem ter um papel cada vez mais determinan-
te no ensino e na formação, a vários níveis. Na 
renovação de competências e até no combate a 
alguma inércia à mudança, que num cenário de 
constante mudança bloqueará oportunidades.  
Sublinhou-se a urgência de encontrar rapi-
damente estratégias para endereçar trans-
formações cada vez mais vincadas no mundo 
do trabalho, antes mesmo de se clarificar se a 
digitalização de serviços e processos de traba-
lho, que está em marcha, vai acabar por levar 
a uma destruição maciça de emprego, dificil-
mente compensada pelos novos empregos que 
surgirão, ou se, pelo contrário, vingará um ce-
nário mais conciliador de evolução, com uma 
transição mais suave entre o que existe hoje e 
o que fará falta daqui a 20 anos, no mercado de 
trabalho.

Num ou noutro caso, Etelberto Costa frisou o 
facto de países como Portugal, onde o nível de 
competências digitais é baixo, terem menos 
margem de manobra para se adaptar ao impacto 
previsível da disseminação de um conjunto de 
novas tecnologias, que já estão a mudar o em-
prego hoje e continuarão a fazê-lo de forma cada 
vez mais acelerada e acentuada nos próximos 
anos. “Temos de adaptar rapidamente as nossas 
competências digitais para nos prepararmos 
para a destruição de emprego e temos de fazê-lo 
num momento em que dispomos de muito pou-
cos recursos financeiros para o fazer”. Na sua 
perspetiva, apostar em novos modelos de forma-
ção, de formação de adultos e no combate ao ab-
sentismo escolar são prioridades cada vez mais 
urgentes, para não se comprometer um espaço 
de mudança e adaptação que se vai estreitando 
rapidamente.  

Os perigos da automatização de tarefas ocupa-
ram espaço no debate, sem deixar de se reconhe-
cer os seus benefícios na eficiência dos proces-
sos e na criação de valor. João Catarino Tavares 
apontou o exemplo da Direção Geral do Orça-
mento, que nos últimos anos reduziu de 500 
para 160 o número de recursos humanos “muito 
graças à automatização de tarefas e posso dizer 
que fazemos agora mais e com um controlo mais 
fidedigno”.

“Temos de adaptar rapidamente as 
nossas competências digitais para 
nos prepararmos para a destruição 
de emprego e temos de fazê-lo num 
momento em que dispomos de muito 
poucos recursos financeiros para o 
fazer” Etelberto Costa
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“Promover uma entrada mais tardia 
no mercado de trabalho, aumentar 
os períodos de férias, diminuir a 
idade da reforma, ou o número de 
horas trabalhadas são caminhos para 
promover uma redistribuição 
do emprego”
José Dias Coelho

Redistribuição do trabalho 
é fundamental

Redistribuir o trabalho será a via para manter 
equilíbrios. “A dignidade das pessoas está mui-
to associada ao seu trabalho e ao que fazem”, 
sublinhou João Tavares Catarino, considerando 
que o papel social do trabalho deve ser um ar-
gumento tão relevante como outros, na defini-
ção de estratégias que permitam endereçar as 
expectáveis mudanças no mercado de trabalho 
durante as próximas duas décadas. Mas na sua 
opinião, o caminho não passa necessariamente 
por assegurar uma remuneração mínima a cada 
cidadão,  ideia que tem ganho adeptos nos últi-
mos anos e espaço no debate de vários fóruns 
internacionais, mas exige “uma tributação do 
capital completamente diferente daquela que 
existe hoje”.
José Dias Coelho destacou alguns caminhos pos-
síveis para fazer “esticar” um mercado de em-
prego, que tende a encolher, à medida que as 
máquinas assumam funções tradicionalmente 
desempenhadas por humanos, enquanto lem-
brava que as questões de sustentabilidade que 
adiam a introdução de soluções, que permitem 
já hoje redistribuir o mercado de trabalho, não 
podem permanecer para sempre como obstá-
culos a uma mudança que terá de acontecer.                          
Até porque, defendeu, socialmente se resolvem 
por si (a sustentabilidade da segurança social, 
por exemplo).
Como medidas concretas para promover uma 
redistribuição do trabalho apontou um conjun-
to de ideias: promover uma entrada mais tardia 
no mercado de trabalho, aumentar os períodos 
de férias, diminuir a idade da reforma, ou o nú-
mero de horas trabalhadas.
Já para José Maria Pedro, o reajustamento do 
mercado de trabalho passa sobretudo pelo ajus-
tamento da oferta de formação. “Quanto mais 
as universidades forem flexíveis e capazes de 

perceber as necessidades de mercado e de novos 
serviços melhor”.  
Vítor Santos juntou ao tópico da formação, a ne-
cessidade de apostar cada vez mais no treino de 
soft skills, aquelas que verdadeiramente podem 
diferenciar humanos e máquinas. É um cami-
nho que várias universidades já estão a fazer, 
reequacionando os seus modelos de avaliação e 
dando espaço crescente a este tipo de competên-
cias, que as empresas apreciam, e que tende a 
ganhar cada vez mais espaço no recrutamento.  

• A avaliação contínua liberta tempo 
para as soft skills (enquanto 
competências transversais) e tende 
a ser orientado ao treino para o 
mercado de trabalho e não para o 
emprego

• Os sistemas têm de ser mais 
dinâmicos e estarem disponíveis 
para inovações, com reação rápida a 
mudanças, novos atores e desafios

• Aparecimento e sofisticação de 
pedagogias, enquanto estratégias 
de ensino e aprendizagem, deve ser 
valorizado.

O que é preciso mudar/perceber nos 
sistemas de ensino e aprendizagem?
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João Correia de Freitas admitiu e identificou 
também várias mudanças importantes no es-
forço das instituições de ensino superior, para 
se adaptarem aos novos desafios das transfor-
mações rápidas do mercado, mas sublinha que 
ainda há muito por fazer. “Os modelos de ensino 
não mudaram muito. Continua a haver seben-
tas e as plataformas digitais são pouco usadas”. 
Por outro lado, deixa um alerta e faz notar que 
os jovens que hoje estão nas universidades a 
serem formados para dar resposta a carências 
em áreas como a programação de software, ou 
outras, só estarão prontos daqui a cinco ou seis 
anos.   

Em regra, o output (resultados do ensino                            
e aprendizagem) é diferido, pelo que as neces-
sidades a serem satisfeitas exigem planeamen-
to. Hoje verifica-se que um curso de três anos é 
desenhado e proposto com quatro a seis anos de 
antecedência, relativamente à data de conclusão 
dessa formação pelos seus primeiros alunos. É 
um período significativo para o ritmo das trans-
formações atuais e talvez ainda mais no futuro, 
admitem os participantes, que acreditam na ne-
cessidade de combinar este tipo de resposta com 
outras mais flexíveis.
Reconheceu-se, no entanto, que o trabalho de 
transformação no ensino está a ser feito e que as 
mudanças têm sido maiores do que muitas ve-
zes é aparente. Ainda assim, considerou-se que 
a inércia das instituições tradicionais continua 
a ser grande e espalha-se por universidades, es-
colas, institutos governamentais, formadores, 
empresas, financiadores, reguladores e demais 
stakeholders.

“Os modelos de ensino não mudaram 
muito. Continua a haver sebentas e as 
plataformas digitais são pouco usadas”
João Correia de Freitas

O que cabe a cada um de 
nós mudar?

Ao cidadão/trabalhador exigir-se-á cada vez 
mais uma permanente disponibilidade para 
mudar de emprego e aprender coisas novas, que 
possam ser úteis para explorar as novas opor-
tunidades que vão surgindo, defendeu João Cor-
reia de Freitas. Admitem-se, nomeadamente, ce-
nários de criação de emprego para movimentar 
valor entre pessoas, de modo a envolver mais 
atividade, e com isso garantir sustentabilidade 
social e economia. Transformações que cada 
elemento ativo do mercado de trabalho deve 
estar preparado para aproveitar, adaptando-
-se rapidamente. Entende-se, igualmente, que a 
requalificação passará a ser uma atividade co-
mum para garantir a transição de pessoas entre 
trabalhos e atividades, transição essa que se an-
tecipa cada vez mais rápida.
Admite-se que estas novas tendências são um 
desafio para qualquer país, mas assumem es-
pecial relevância em geografias como Portugal 
“com um modelo de emprego pouco ágil”, dife-
rente dos Estados Unidos e ao lado do resto da 
União Europeia, como assinalou Fernando Rei-
no Da Costa. “É um modelo com poucas ferra-
mentas para promover a reconversão de compe-
tências”, destacou, considerando que a receita 
para ultrapassar este obstáculo não passa por 
“pegar em pessoas sem pensamento estratégico 
nesse sentido e ensinar o que é um algoritmo”.
Na sua perspetiva, o caminho deve passar por 
trabalhar a flexibilização dos modelos existen-
tes, mudar a cultura e o conceito do trabalho, 
tornando-o mais flexível e mais ágil, apostando 
cada vez mais numa lógica de rede e em compe-
tências. Deve haver mais espaço para aprender, 
incentivando os períodos sabáticos, os contextos 
informais de educação e formação, a formação 
ao longo da vida e em contexto de trabalho, de 
modo a fomentar (e a alimentar) dinâmicas de 
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• Uma alteração significativa do 
planeamento da oferta em ensino 
e aprendizagem, tornando-a mais 
dinâmica e flexível e obrigando à 
alteração da regulação, homologação 
e acompanhamento dos sistemas               
de qualidade

• Evolução do ensino e aprendizagem 
para formas mais transversais, 
envolvendo conhecimento e cultura

• Maior transversalidade nas áreas 
de conhecimento, diluindo o que é 
considerado e caracterizado como 
engenharias, ciências, humanísticas 
e outros (mesmo, em profissões 
específicas, como arquitetura, 
medicina e algumas das engenharias)

• Incremento do multidisciplinar e 
transdisciplinar, como resultado 
prático da maior flexibilização dos 
sistemas de ensino e aprendizagem 
(trazendo desafios de regulação e 
comparabilidade, forçando soluções 
bem distintas da forma como os 
sistemas estão agora organizados)

• Promover cada vez mais uma 
orientação do ensino a projetos 
e à resolução de problemas, em 
detrimento da fórmula atual, limitada 
à sala de aula, à organização por 
horas e por temas ou disciplinas                                   
de conhecimento

• Reconfiguração da relação professor 
aluno, com a crescente autonomia 
do aluno para aprender, seguindo 
percursos quase individuais, com 
interações para suporte

No contexto de transformação que 
o ensino atravessa sugere-se um 
conjunto de medidas:

mudança, ideias lançadas para o debate por vá-
rios participantes. Fernando Reino da Costa su-
blinhou ainda que é nas áreas que ao longo dos 
últimos anos sofreram mais mudanças “que as 
pessoas estão mais preparadas para continuar a 
mudar”, um exemplo que, na sua opinião, deve 
ser observado.
Também se defendeu que a valorização da 
aprendizagem informal e a criação de trabalho 
em função de atividades pessoais (empreende-
dorismo), fenómenos que tendem igualmente                
a ganhar espaço no futuro, podem ter um papel 
importante no desaparecimento da chamada 
geração “nem nem” (NEET) - nem estuda, nem 
trabalha.
Os mesmos contextos de educação informal 
vão criar espaço para construir currículos al-
ternativos ou complementares, que serão cada 
vez mais valorizados no mercado de trabalho.                  
Cabem aqui iniciativas entre pares como even-
tos, projetos ou intervenções de voluntariado.

Podem as universidades 
fazer mais?

Na missão que as universidades devem desem-
penhar nesta adaptação a um mercado de tra-
balho cada vez influenciado pela ação das TIC, 
também deve estar a flexibilização da oferta de 
cursos, de modo a poderem chegar à sociedade 
em geral, numa lógica quase de responsabilida-
de social, defendeu Luís Borges Gouveia. E neste 
contexto, o ensino à distância é visto como fun-
damental e por isso deve ser disseminado. Falta 
criar condições para que assim seja, desde logo 
ao nível da regulamentação, que está definida 
de base para o ensino presencial, como notou 
João Álvaro Carvalho.  
Falta ainda apostar em novas formas de apren-
der – e de aprender a aprender - numa lógica 
de renovação dos modelos de formação, que o 
grupo defendeu em vários momentos do debate. 
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Reforçar a aposta em iniciativas que permitam 
testar ideias e desenvolver modelos orientados 
para a resolução de problemas concretos que, 
como sublinhou Hugo Rodrigues, fomentem o 
pensamento estratégico, nas empresas e nos 
programas de formação que vão preparar quem 
está na vida ativa para a transformação do mer-
cado de trabalho, é fundamental.

Fernando Reino da Costa concretizou com o 
exemplo da competição Apps for Good, em que 
os participantes (estudantes) são chamados a 
criar aplicações que ajudem a resolver proble-
mas concretos. Hugo Rodrigues sublinhou tam-
bém, com outro exemplo, o espaço que os ha-
ckathons (maratonas de programação), ocupam 
cada vez mais nas empresas e nos roadmaps de 
programas de inovação.   
“Testar é cada vez mais fundamental. Não é só a 
disrupção tecnológica que provoca mudanças”, 
sublinhou Fernando Reino da Costa. E aprender 
tem de passar cada vez mais por aí, defendeu-se 
no debate, mas também por tendências que já 
saíram da sua esfera restrita para influenciar e 
moldar a realidade nos mais diversos domínios, 
como os jogos, a realidade virtual, a impressão 
3D, e outras tecnologias.

Desafios para o ensino 
secundário e vocacional

No domínio da educação o grupo também abor-
dou os desafios que se colocam a outros níveis, 
como no ensino secundário ou vocacional. Reco-
nheceu-se que no ensino secundário existem já 

várias melhorias e vai existir uma evolução ain-
da maior, que conduzirá a uma maior integração 
da comunidade, de projetos e mobilização extra 
sala de aula e mesmo da escola. Admitiu-se que 
isto conduzirá a desigualdades de oportunidade 
e a concentração em determinadas escolas, mas 
também criará um ambiente de maior prepara-
ção, tornando a escola mais aberta ao exterior 
e recentrando-a. Acredita-se que parte da nova 
aprendizagem de adultos passará pelo ensino 
secundário e pela interação com as gerações 
mais novas (mistura de públicos, como uma das 
tendências, mesmo noutros contextos de ensino 
e aprendizagem). No que se refere ao ensino vo-
cacional e profissional, acredita-se que este será 
cada vez mais uma realidade e muito dele assu-
mido pelos empregadores. Acredita-se que os 
empregadores vão investir crescentemente em 
formação, mais do que em estratégias para fixar 
os trabalhadores, o que conduzirá a uma maior 
rotação e às já referidas alterações do trabalho 
nas organizações.
O grupo antecipou ainda que os impactos da 
transformação digital no trabalho, emprego, 
educação e aprendizagem será enorme e trans-
formador. Desde logo, as redes e complexidade 
do conhecimento e a aceleração das dinâmicas 
de mercado, para escalas pouco compatíveis 
com os humanos (escala global, sempre presente 
e com reação rápida), levará a uma transforma-
ção do que será trabalho e ócio, do que é pago 
ou partilhado. E com isso multiplicar-se-ão os 
cenários possíveis de evolução.   

“Testar é cada vez mais fundamental. 
Não é só a disrupção tecnológica 
que provoca mudanças” 
Fernando Reino da Costa
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rupo constituído por dez elementos, 
maioritariamente com formação e fun-

ções ligadas às tecnologias de informação, mas 
com representação de diversas áreas sociais, ju-
rídica, económica e fiscal.
Dada a multiplicidade de formações e experiên-
cia, em muitas questões não se evidenciou una-
nimidade no grupo. A síntese da reflexão rea-
lizada e dos contributos a que o grupo chegou, 
traduz pontos de vista diferentes e até contra-
ditórios.
 

Que espaço para as 
políticas públicas

Para se alcançar uma nova definição do papel 
do Estado foi necessário ao grupo, em primeiro 
lugar, simplificar o que se entende por Estado 
enquanto entidade que resolve problemas e dá 
respostas a desafios impostos pela Sociedade. 
Assim, estabeleceu-se que o Estado democrático 
será uma estrutura criada pelos cidadãos e que 
o seu futuro passa por um reforço da cidadania 
ou, antagonicamente, pela perda dessa capaci-
dade de influência por parte dos cidadãos.
Evoluir para uma Administração Pública mais 
responsabilizada, com maior agilidade operati-
va e sempre a ter em atenção as alterações que os 
empregos vão sofrer nos próximos tempos, pas-
sará por uma nova relação com os movimentos 
de cidadania e por diferentes estruturas cria-

Grupo de Reflexão III 
O Papel do Estado - nova geração de direitos 
Que espaço para as políticas públicas
O fim da privacidade
O futuro do direito

das pelos próprios cidadãos. Gestão orçamental, 
gestão de recursos humanos e programas de 
transformação são algumas das preocupações 
que passam por uma redefinição dos modelos 
de Governação. Passámos de modelos organiza-
cionais para modelos em rede ou de Governação 
integrada e a questão que, de momento, se nos 
coloca, é o que fazer e como fazer face a estes 
diferentes tipos e modelos de Governação.
A maior parte dos empregos que existem hoje 
não vão existir daqui a 20 anos, o que obriga 
a um novo papel do Estado: o de cuidar da sua 

G Moderador 
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população. As pessoas vão ter de estar organi-
zadas numa dimensão bastante acima daquela 
que temos hoje e as fábricas deixarão, na visão 
aqui partilhada, de ter gente dentro, mudando   
a lógica que hoje temos por garantida. Neste 
novo cenário do funcionário inexistente dentro 
da fábrica, cabe ao Estado orientar as pessoas 
no seu caminho e, assim, conseguir equilibrar a 
sociedade que vai passar por um forte momento 
de disrupção.
No futuro a duas décadas, o valor do retorno na 
Administração Pública tem uma natureza mui-
to mais qualitativa, muitas vezes dependente de 
uma visão de conceção política mas o resultado 

líquido para o contexto social será prioritário 
porque até a alimentação da população terá de 
ser reorganizada daqui a 20 anos. O conceito de 
Estado será, necessariamente, diferente.
As políticas públicas e o exercício do direito es-
tão ligadas porque durante muito tempo a ação 

do Estado era fazer leis, implementá-las, fazê-las 
cumprir e prestar contas sobre o seu cumpri-
mento. Daqui por 20 anos, as políticas públicas 
vão passar por orientações estratégicas para os 
cidadãos que tanto podem permanecer no tem-
po, como esgotar-se ao fim de um determinado 
período de implementação.
Igualmente pertinente para o estabelecimento 
deste novo Estado é a noção que a população 
deve ter do quão manipulável é, havendo neces-
sidade dessa literacia formativa relativamente à 
forma como as realidades políticas nos são im-
postas. A título de exemplo de manipulação da 
opinião pública foi referida a independência da 
Catalunha e, eventualmente, da Andaluzia.
Já noutro cenário, quando a decisão coletiva 
falhar, a ação pública vai ser necessária, sendo 
que essa entidade do futuro a 20 anos vai estar 
dotada de autoridade que fará a intermediação 
de uma comunidade organizada. Resumidamen-
te, o Estado vai sintetizar uma vontade coletiva, 
tirando partido da ação autoritária de que dis-
põe. É o governante que tem de fazer a síntese da 
vontade dos seus cidadãos mas neste modelo de 
desintermediação, o papel autoritário pode até 
vir a desaparecer por vontade desse governante 
voltar a ser eleito, ainda que, no cenário atual, 
tal parecesse impossível de acontecer (nenhuma 
instituição pública propõe a sua extinção).

A maior parte dos empregos que 
existem hoje não vão existir daqui a 20 
anos, o que obriga a um novo papel do 
Estado: o de cuidar da sua população.
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O sistema do Estado 
terá falhado na sua relação 
com o indivíduo

Futuramente o indivíduo vai ter mais 
voz na tomada de decisão naquilo que 
são as políticas públicas.

Privacidade

A privacidade em Portugal é protegida de várias 
maneiras: na Constituição, com direitos funda-
mentais, no Código Civil com o direito da perso-
nalidade, e no Código Penal com os direitos dos 
trabalhadores. No Direito da Informática o di-
reito à privacidade está assegurado, através da 
proteção de dados, embora seja consensual que 
“a privacidade é um mito; não existe”.
A soberania hoje está muito dividida, por isso,   
o conceito nacional de Estado não existe, estan-
do a soberania dividida entre vários órgãos in-
ternacionais. O direito é uma parte da regulação 
mundial; a principal parte é feita pela Google ou 
Yahoo. O facto de a Google resolver um milhão 
e 300 mil conflitos de usurpação de identidade 
em cerca de quatro horas, torna-a uma entida-
de de incontornável poder. O cidadão está ligado 
a muitas comunidades e não apenas ao Estado, 
o que fará com que, dentro de 20 anos, possi-
velmente essa entidade designada por Estado 
apenas regule território mas não propriamen-
te pessoas. A blockchain – tecnologia que visa 
a descentralização como medida de segurança 
- será também uma parte integrante perfeita-
mente normal na vida dos cidadãos dentro de     
20 anos.

O sistema do Estado terá falhado na sua relação 
com o indivíduo e é isso que está a fazer com 
que tenham surgido inúmeras outras opções e 
soluções para uma vida em sociedade com valo-
res democráticos que agradem a uma maioria.

O futuro do direito

Difícil vai ser encontrar o equilíbrio entre o in-
divíduo e o coletivo. A arte de governar é a de fa-
zer escolhas e tomar decisões e nós, enquanto ci-
dadãos, somos acionistas daquele que é o nosso 
governo físico. Futuramente o indivíduo vai ter 
mais voz na tomada de decisão naquilo que são 
as políticas públicas, acima de tudo porque cada 
um de nós terá mais peso e maior capacidade 
na tomada de decisão. Daqui a 20 anos teremos 
mais poder sobre as políticas públicas do Esta-
do através da sua própria ação: não só pelo que 
vamos “dizer” mas também pelo que vamos ser 
capazes de fazer com muito maior autonomia.

Na América do Sul já há partidos políticos eleitos 
que, no parlamento, prometem dar voz ao que os 
cidadãos votaram nas redes sociais.
Para haver uma eficácia na resposta por parte 
dos Governos e estar assegurada uma gover-
nação integrada, é necessário haver decisões 
articuladas entre os Governos e a vontade dos 
povos, o que não descarta a necessidade de lide-
ranças fortes.
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Uma visão:

1.  Continuação do modelo capitalista;

2.  Ao Estado compete garantir a eficiência                        

na produção e distribuição da riqueza; 

3.  Continuará a haver governantes e governados; 

a informação comporta um risco, que tem que ver 

com ao serviço de quem é posta;  

4.  O conceito de esquerda e direita perde sentido; 

5.  Os cidadãos perdem poder de intervenção livre; 

6.  Aumento da manipulação da opinião pública, as 

pessoas serão empurradas para objetivos que lhes 

são alheios.

Outra visão: 

1.  A cidadania vai ver reforçado o seu papel e 

influência graças a maior intervenção e poder de 

comunicação; 

2.  Os problemas e desafios nomeadamente ligados 

às desigualdades e à sustentabilidade ganharão 

terreno e exigirão reforço de atuações dos poderes 

públicos e dos movimentos de cidadania ativa;

3.  O posicionamento político de esquerda ou direita 

define-se pelos valores (pessoas ou mercado);

Que Espaço Para as Políticas 
Públicas?

Foi neste ponto que as posições mais se 

extremaram, sendo de salientar que o âmbito 

considerado basicamente foi as políticas públicas 

de âmbito nacional, podendo apontar três posições:

1.  O futuro ditará o reforço das políticas públicas, 

como resposta a novos problemas e contextos,         

de que o desemprego é exemplo. O incremento 

de problemas novos e cada vez mais complexos, 

nas suas causas e consequências exigirá um Estado 

com maior capacidade de liderança e políticas cada 

vez mais integradas, envolvendo diversos atores 

públicos e privados.

2.  As políticas públicas (de nível nacional) centrar-

se-ão nalgumas áreas, em particular nas políticas 

do território, tendo em conta o crescente papel 

de níveis de superiores, nomeadamente de nível 

europeu no caso português, e o poder crescente 

das grandes empresas;

3.  Fim das políticas públicas. O Estado perderá 

cada vez mais o seu poder de intermediação e 

mesmo de outras funções como o de emissão 

de moeda e as políticas públicas deixam de fazer 

sentido. 

O Futuro do Direito

- Continuar-se-á a assistir ao reforço do papel 

da regulação transnacional e mundial;

- O Direito enquanto aplicado ao âmbito nacional

 vai perder campo de atuação, transpondo muitas 

vezes para este nível diretivas de níveis superiores;

- A complexidade dos problemas e desafios exigirá 

atuações dos poderes públicos sob novas formas 

de aprovação e fiscalização de leis, de que as 

políticas públicas centradas em objetivos são 

reflexo. 

Síntese 
do Grupo de Reflexão III
O Papel do Estado -
nova geração de direitos 



16º Fórum da Arrábida

41 // 4220 Outubro 2017 www.apdsi.pt

O lhar para a Sociedade da Informação 
num horizonte a 20 anos levantou várias 

questões e preocupações aos participantes du-
rante o debate, nem sempre convergentes. 
No fim do debate foi, no entanto, consensual 
que o caminho para responder aos desafios que 
a evolução tecnológica vai colocar, aos mais di-
versos níveis, exigirá cada vez mais que os Esta-
dos colaborem entre si. A evolução da tecnologia 
desencadeia questões de âmbito global, que vão 
muito para além das fronteiras físicas e, como 
tal, só políticas e medidas que consigam alcan-
çar uma escala maior podem dar-lhes respostas. 
Fenómenos como o comércio eletrónico introdu-
ziram desequilíbrios na organização global das 
empresas e do seu espaço na economia local, 
que já hoje representam um desafio. Uma Aliba-
ba com mais clientes no seu país de origem que 
muitas empresas a nível global é um fenómeno 
relativamente recente, mas que tende a repli-
car-se e espelha de forma muito concreta o po-
tencial das TIC na forma de trabalhar, comprar 
e fazer negócios. Nos próximos anos acredita-se 
que a adaptação a estas novas realidades conti-
nuará a ser uma das grandes questões a endere-
çar, para absorver os efeitos de uma Sociedade 
da Informação que não vai abrandar o ritmo de 
desenvolvimento.

Horizontes 
a 20 anos de distância

A APDSI quer manter um papel 
central na análise destes temas, 
no debate e na definição de cenários 
que possam contribuir para adaptar 
da melhor forma as estratégias do 
presente aos desafios do futuro. 
Pela voz do seu presidente, 
a associação reclama recursos para 
continuar a assegurar as funções 
de reflexão que tem chamado a si, 
nomeadamente o Fórum da Arrábida, 
e Luís Vidigal encerrou o evento 
admitindo que “se continuarmos 
a fazer serviço público de forma 
insustentável” pode não valer 
a pena manter a agenda.




