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Grupo de Trabalho III

O Papel das Novas Gerações

Moderador 
João Matias

Participantes
Francisco Tomé
Henrique O’Neill
Ivo Barros
João Álvaro Carvalho
Jorge Salamanca
José Fernandes de Almeida
Manuel Sequeira
Maria Joaquina Barrulas
Mário do Carmo Durão
Mário Rui Gomes
Paulo Veríssimo

Caracterização do grupo
  • Boa gente;
  • Professores (maioria);
  • Engenheiros;
  • Quadros das Indústrias de TIC;
  • Todos com fi lhos e alguns com netos.

Asessão paralela dedicada ao tema “O Papel 
da Novas Gerações” avançou com um con-

junto de provocações lançadas pelo moderador 
João Matias, nomeadamente se valeria a pena pen-
sar sobre o tema, uma vez que as gerações mais 
novas estão completamente motivadas para a So-
ciedade da Informação. Cedo se concluiu que o 
cerne da questão não estaria a este nível, mas antes 
na responsabilidade que os chamados “emigran-
tes digitais” têm na promoção de valores junto dos 
“nativos”.
Mas outras questões se levantaram, igualmen-
te relevantes. Faz actualmente parte da vivência 
normal dos jovens serem deixados sozinhos desde 
tenra idade, aprendendo a orientarem-se sozinhos 
e se não fi zermos nada vamos ter muito mais ame-
aças na Sociedade da Informação do que do que 
benefícios, alerta Paulo Veríssimo. “Hoje não con-
trolamos por onde os nossos fi lhos andam e por 
onde não andam, não controlamos quando nem 
quantas horas os nossos fi lhos dormem, qual é o 
ritmo biológico deles; não controlamos sequer a 
forma como aprendem, nem como estudam” refe-
re, sugerindo que a solução passa pela partilha de 
valores fundamentais. 

“Não devemos dizer: está aqui isto e agora de-
senrasquem-se. Primeiro devemos incutir determi-
nados valores e depois, sim, navegam segundo os 
valores que aprenderam”.

Paulo Veríssimo considera igualmente que o de-
safi o é colocado ao nível da sociedade no seu todo, 
não sendo um problema específi co da Sociedade 
da Informação. “A SI é um artefacto da socieda-
de”, defende.

E será que os jovens estão realmente integrados 
na SI da forma como pensamos? O professor uni-
versitário considera que as gerações mais novas 
estão tecnologicamente integradas, encarando a SI 

como um conjunto de gadgets. “Andam de tele-
móvel muito bem, mas isso não chega”.

Promover competências
O facto de um jovem utilizar um determinado 

gadget tecnológico para “produzir conteúdos” de 
uma maneira indisciplinada contribui para a cria-
ção de uma Sociedade da Informação de pouca 
qualidade, na opinião de Jorge Salamanca. Para 
que a SI seja efi caz, a solução terá de passar pela 
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educação numa série de valores e de princípios, 
sugere.

Para José Fernandes de Almeida a promoção da 
mudança no sentido de uma efectiva Sociedade da 
Informação e do Conhecimento é uma falsa ques-
tão. “Há uns anos atrás tínhamos realmente que 
promover a utilização dos computadores. Hoje 
isso já não é necessário”.

Em torno de todas as dúvidas levantadas, 
surge também a questão da produtividade. “As 
novas gerações hão-de um dia chegar ao mer-
cado de trabalho e o que é que vão ser capazes 
de fazer? O facto de hoje saberem mexer muito 
bem nos teclados de telemóveis e computadores 
leva-os a algum lado? Qual a produtividade des-
ta nova geração, com a sua atitude exploradora 
de gadgets e tecnologias?”, pergunta-se Mário 
do Carmo Durão.

O responsável do Ministério da Defesa considera 
que o acompanhamento por parte dos pais e educa-
dores vai fazer a diferença entre estes jovens.

E como mobilizar as gerações mais novas? 
“Primeiro há que falar a verdade e isso nem sem-
pre é tão simples como parece, porque hoje a pre-
ocupação é governar pelo poder mediático, pela 
linguagem do marketing”, afi rma Mário do Car-
mo Durão.

A resposta está na capacidade de criar objecti-
vos bem orientados, com metas defi nidas. Sugere-
se a criação de um “desiderato nacional”, útil aos 
olhos de todos, que envolva a realização de uma 
série de acções.

Na leitura que Joaquina Barrulas faz do tema 
em discussão, a questão dos valores é fundamen-
tal, assumindo extrema importância a responsabi-
lidade das gerações mais velhas perante os mais 
novos nesta “passagem de testemunho”.

Maria Joaquina Barrulas mostra-se expectante 
relativamente ao que denominou de futura “ge-
ração Magalhães”, referindo-se aos benefi ciários 
do programa governamental de distribuição de 
computadores portáteis ao primeiro ciclo do en-
sino básico.

A investigadora do INETI chamou igualmente 
à atenção para um factor que considera diferen-
ciador entre as novas gerações: o desenvolvimen-
to mais acentuado das capacidades multitask. Tal 
poderá advir, possivelmente, da utilização de uma 
panóplia diversifi cada de gadgets, nomeadamente 
dos jogos, considera. Há inclusive em prática no-
vos modelos de aprendizagem que se baseiam na 
forma como os jogos por níveis se desenvolvem, 
de modo a tornar mais agradável o ensino.

Referindo-se ao problema da infoexclusão, 
levantado em intervenções anteriores por outros 
participantes, Maria Joaquina Barrulas prefere 
falar em exclusão. “São problemas não da So-
ciedade da Informação, mas da sociedade”, de-
fende. “A infoexclusão é social, e não geracio-
nal”, sugeriu-se.

Ivo Barros pegou na temática da “geração Ma-
galhães” e lembrou que também houve uma “ge-

Pontos de Partida 

1. Como conquistar os jovens para 
promover a mudança no sentido 
de uma efectiva Sociedade da 
Informação e do conhecimento?
2. A importância das competências 
e da literacia digital na capacidade
de mobilização contínua
3. A inovação (qual inovação) ao 
serviço de novos paradigmas de vida 
na SI
4. O papel do sistema educativo na 
capacidade mobilizadora dos jovens. 
Há quick wins a explorar? Quais?
5. Está a Net Generation sensível 
para a mobilização o sentido de 
uma Sociedade da Informação e do 
Conhecimento? Como actuar?
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ração Spectrum” e com bons resultados, já que o 
contacto com tais máquinas levou muita gente à 
área da electrónica.

Sociedade da Informação: perigos dife-
rentes?

Relativamente aos perigos que a Sociedade da 
Informação possa comportar, Ivo Barros refere 
que nos anos 80 essa questão também se levan-
tava. “Eram outros problemas, perigos diferentes 
e aqui voltamos ao tema dos valores: se os jovens 
estiverem bem formados, não vão em ‘perigos’”. 

Será igualmente necessário que as gerações 
mais velhas abandonem o receio de não consegui-
rem acompanhar o passo dos mais jovens, defende 
Ivo Barros.

Jorge Salamanca vê a Sociedade da Informação 
como um instrumento para formar melhor as no-
vas gerações. Considera que é importante dotar as 

novas gerações de ferramentas como o Magalhães, 
mas é também crucial pensar de que forma pode-
rão aproveitar melhor essas ferramentas, fazendo 
um esforço para alargar as suas capacidades que 
ultrapasse a simples utilização.

A SI será apenas um meio que as novas gera-
ções podem utilizar no desígnio de dar um papel 
mais central a Portugal, não um fim último.

João Carvalho esquematiza a Sociedade da In-
formação como algo que assenta numa série de 
produtos e serviços. O objectivo último é chegar à 
felicidade, que passa por criar valor para Portugal. 
Nesse percurso temos um conjunto de pessoas de 
várias gerações com uma série de competências 
e um saber estar relacionado com atitudes dese-
jáveis.

Considera que o tema em debate não estará tan-
to ao nível do “como” mobilizar as novas gera-
ções, mas sim que papel terão as novas gerações 
nessa mobilização.
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O ponto de vista é consensual para João Ma-
tias. “Há questões para as quais não faz sentido 
mobilizar, afi nal todos nós somos seres racionais”. 
O moderador do grupo de discussão defende que 
os jovens de agora estão melhor informados, de-
senvolvendo um espírito crítico bastante maior do 
que as gerações anteriores.

O problema para Mário do Carmo Durão não 
se coloca ao nível da existência de um “espírito 
apurado” entre as gerações mais jovens, mas an-
tes saber para onde este os poderá conduzir. Aqui 
volta a surgir, inevitavelmente, a questão do en-
quadramento e dos valores a par do receio do gap 
tecnológico entre jovens e menos jovens, afastado 
logo de seguida, porque “não há que ter medo da 
iniciativa”, referiu Mário Rui Gomes.

O receio, na opinião de Manuel Sequeira, jus-
tifi ca-se, afi nal vivemos hoje a era da abundância: 
podemos aceder a qualquer conteúdo, em qualquer 
parte do mundo num microsegundo. “O Fado, Fá-
tima e Família foram substituídos pela Internet, 
pelos Gato Fedorento e pela violência gratuita. 
Estes comportamentos não são provocados pela 
SI, mas pela sociedade em geral”.

Manuel Sequeira defende que devemos apro-
veitar os meios que hoje em dia motivam as clas-
ses mais jovens para promover a tal passagem de 
valores, tentando evitar comportamentos nocivos.

Momentos antes de se iniciar a preparação das 
conclusões do primeiro momento de discussão, 

Francisco Tomé interveio com algumas questões. 
“Em que sentido estão os nativos digitais a con-
tribuir para o desenvolvimento de Portugal? Os 
nativos estão realmente “mobilizados”, mas estão 
mobilizados no sentido certo? O que esperamos 
como imigrantes que os nativos façam no âmbito 
da SI para um Portugal melhor?” foram algumas 
das dúvidas levantadas.

Sugeriu-se também a distinção entre a SI e a 
“sociedade dos gadgets”. Ligada a um conceito de 
gratifi cação instantânea, a “movimentação” na so-
ciedade dos gadgets necessita de orientação pré-
via, considera Paulo Veríssimo, referindo que po-
demos perigosamente estar a criar um baby boom 
da SI, demitindo-nos das nossas responsabilidades 
enquanto pedagogos.

A diferenciação entre SI e sociedade dos gad-
gets, a transformação desses gadgets em ferra-
mentas úteis, a promoção de comportamentos 
responsáveis, a importância das competências e 
as novas responsabilidades dos educadores deli-
neavam-se como primeiros aspectos conclusivos 
no grupo de discussão sobre “O Papel das Novas 
gerações” para “Mobilizar Portugal”.

Possíveis quick wins
O ponto de partida para o segundo dia de dis-

cussão fez-se com base nas conclusões alinhava-
das no dia anterior. Interessava essencialmente 
pegar em cada um dos pontos de ordem forneci-
dos pela APDSI e apontar-lhes as ideias sugeridas 
e debatidas em grupo, deixando a proposta de al-
guns quick wins.

Relativamente à questão “Como conquistar os 
jovens para promover a mudança no sentido de 
uma efectiva Sociedade da Informação e do Co-
nhecimento?” a resposta é consensual. A questão 
coloca-se no “enquadrar” e não ao nível do con-
quistar.

As novas gerações vão necessitar de um enqua-
dramento, na família, nas escolas, “sozinhas não 
vão a lado nenhum”, defende-se. Não adiantará 
distribuir computadores Magalhães só por si. Há 

A opinião do grupo acerca da 
mobilização dos jovens para a SI 
acabou por ser resumida na frase: 
«Os jovens já estão na teia … nós 
andamos às aranhas», sugerida 
por João Álvaro Carvalho 
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que transpor valores sociais fundamentais para a 
esfera “virtual”, é necessário transformar gadgets 
em ferramentas úteis, percebendo com nitidez a 
diferença entre uma Sociedade da Informação e 
uma “sociedade dos gadgets”.

A opinião do grupo acerca da mobilização dos 
jovens para a SI acabou por ser resumida na frase 
“Os jovens já estão na teia … nós andamos às ara-
nhas”, sugerida por João Álvaro Carvalho. O que 
está em causa não é a apetência dos jovens para a 
SI, mas o papel que as gerações anteriores assu-
mem no percurso.

Indiscutível é a importância das competências e 
da literacia digital na capacidade de uma mobili-
zação contínua. O grupo conclui pela necessidade 
de passagem da intuição à competência técnica e 
rigor. Apontam-se igualmente novas responsabili-
dades ao Êstado e aos formadores/educadores nes-
te desígnio.

À questão “A inovação (qual inovação?) ao ser-
viço de novos paradigmas de vida na SI” sugere-se 
a promoção da inovação na esfera digital, estimu-
lando a participação em redes sociais e comunida-
des de prática e promovendo a disponibilização e 
utilização de plataformas abertas.

O grupo concluiu igualmente que há uma ne-
cessidade acentuada de aumentar a competência e 
literacia digital no todo do sistema educativo – en-
volvendo professores, currículos, infra-estruturas 
e serviços –, uma vez que este assume indiscuti-
velmente papel de relevo na capacidade mobiliza-
dora dos jovens. 

Ao último ponto de discussão sugerido, “Está 
a Net Generation sensível para a mobilização no 
sentido de uma Sociedade da Informação e do Co-
nhecimento?” os elementos do grupo respondem 
unanimemente “sim”.

A criação de um portfolio de Literacia Digital 
na escolaridade obrigatória; o desenvolvimen-
to de um programa de formação e motivação de 
professores do ensino básico – uma vez que estes 
assumem especial relevância no percurso forma-
cional das novas gerações, mais acentuada agora 

com a introdução do Magalhães; o lançamento de 
campanhas de formação de adultos promovidas 
publicamente nas localidades; e a necessidade de 
insistir no desenvolvimento das periferias foram 
as sugestões deixadas à consideração dos parti-
cipantes no sétimo Fórum Arrábida da APDSI 
pelo grupo de discussão “O Papel das Novas 
Gerações”.
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Grupo de Trabalho III - Conclusões

O Papel das Novas Gerações

1 – Como conquistar os jovens para 
promover a mudança no sentido de uma 
efectiva sociedade da Informação e do 
Conhecimento
    • Não se trata de “conquistar” mas sim de 
enquadrar!!! (quem? A escola, a família, …)
         o Promover Comportamentos 
Responsáveis
         o Transpor valores sociais 
fundamentais para a esfera “virtual
         o Informação vs sociedade dos gadgets: 
transformar gadgets em ferramentas úteis
    •  Mobilizar/Motivar para as novas 
oportunidades – Os jovens já estão na teia … 
nós andamos às aranhas!

2 – A Importância das competências e da 
literacia digital na capacidade de uma 
mobilização contínua

INDISCUTÍVEL!!!
    • Da intuição à competência técnica e rigor
    • Novas responsabilidades: Estado e 
formadores /educadores

3 – A Inovação (qual inovação?) ao serviço 
de novos paradigmas de vida na SI
    • Promover a inovação na esfera digital:
        o Estimular a participação em redes 
sociais e comunidades de prática;
        o Promover a disponibilização 
e utilização de plataformas abertas.

4 – O papel do Sistema Educativo na 
capacidade mobilizadora dos jovens. 
Há “quick-wins” a explorar? Quais?
    • Necessário aumentar a competência 
e Literacia Digital do Sistema Educativo:
        o Professores;
        o Curricula;
        o Infra-estruturas;
        o Serviços.

5 – Está a Net Generation sensível para a 
mobilização no sentido de uma Sociedade 
da Informação e do Conhecimento? Como 
actuar?

 SIM!

Quick Wins
   • Portfolio de Literacia Digital na 
escolaridade obrigatória:
         o Incluir nos resultados de 
aprendizagem da escolaridade obrigatória 
aspectos relacionados com a “literacia 
digital” (mesmo que “ler e escrever”.
   • Programa de Formação de professores do 
ensino básico;
   • Campanhas de formação de adultos 
(promovidas publicamente nas localidades);
   • Insistir no desenvolvimento das 
periferias.
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Conclusões intersectadas
A experiência acumulada dos Encontros da 

Arrábida voltou a provar que a junção dos 
grupos de trabalho em dois momentos diferentes 
para sessões plenárias tem resultados muito pro-
dutivos para intersectar temas, alargar horizonte e 
cruzar ideias e o tema da mobilização da socieda-
de não falhou à regra.

António Serrano, moderador do primeiro gru-
po de trabalho, teve o importante papel da apre-
sentação das primeiras conclusões, tentando 
resumir as ideias extremamente ricas debatidas 
pelo grupo que coordenou e sublinhando que se 
extravasou muito o âmbito da Sociedade da In-
formação. “Estamos num novo paradigma. Não 
é possível estreitar a análise apenas à Sociedade 
da Informação”, alertou. 

A importância do papel estratégico de Portu-
gal no mar, na língua e no território, que cen-
tram Portugal no Mundo e que foram fulcrais no 
debate, voltam a estar em destaque, assim como 
a necessidade de ter um sonho para o país. Este 
pode ser um sonho compósito, como tinha sido 
sugerido por José Dias Coelho, mas precisa de 
uma acção concreta do Estado e de uma partilha 
com a Sociedade Civil. 

Para a Sociedade da Informação é novamen-
te apontada a necessidade de se definirem metas 
concretas e mobilizadoras, traçando um plano 
de acção e medindo os desempenhos obtidos, os 
KPIs. A aposta no aumento da literacia digital, 
nas redes de Nova Geração e no Estado Eficiente 
em Rede foram direcções definidas e apresenta-
das ao plenário.

Pegando nas conclusões sistematizadas durante 
os trabalhos do segundo grupo, que moderou, Rui 

Baião assumiu que o tempo foi curto e que é difí-
cil reunir em súmula a riqueza de todas as inter-
venções do grupo. Quanto à responsabilidade das 
instituições, tema central dos trabalhos do Grupo 
II, foi destacado o papel fundamental das Univer-
sidades e a necessidade das entidades assumirem 
um papel também no que diz respeito às questões 
de cidadania, saúde, ambiente e inovação, divul-
gando-as junto dos seus colaboradores e ajudando 
a dinamizar uma sociedade mais conhecedora e 
interventiva.

A sugestão de que seja criado um instituto res-
ponsável pelo acompanhamento na prática das po-
líticas da Sociedade da Informação levantou dúvi-
das de Arminda Neves, que Rui Baião esclareceu, 
explicando que o grupo acredita que as políticas 
a implementar devem ter o empowerement numa 
pessoa ou numa entidade que as assuma e que se 
responsabilize pela sua execução e não devem fi-
car dispersas a nível governamental.

O tema da conquista dos jovens para a promo-
ção da mudança, que dinamizou os trabalhos do 
terceiro grupo, foi apresentado por João Matias, 
que sublinhou que não se trata aqui de conquistar 
mas sim de enquadrar, porque estas faixas etárias 
já estão completamente dentro da “teia” da socie-
dade da Informação. O coordenador deste grupo 
salientou as responsabilidades que agora são atri-
buídas às “velhas gerações”, ao Estado e educa-
dores, que devem transmitir aos jovens os valo-
res, competências técnicas e rigor, mas que têm 
também de ser envolvidos na literacia digital, não 
ficando de fora da Sociedade da Informação. 

Muitas das ideias sumarizadas nos trabalhos 
dos grupos intercruzam-se e contribuem para uma 
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visão mais rica, completa e multifacetada da rea-
lidade e dos caminhos a traçar para uma mudan-
ça efectiva. Luís Vidigal mostrou a sua satisfação 
pelo desenvolvimento dos trabalhos do sétimo 
Encontro da Arrábida e salientou o trabalho im-
portante de Francisco Tomé na definição do tema 
e dos pontos de partida para cada um dos grupos, 
que foram dinamizadores da discussão. Assumin-
do que se conseguiu interceptar as ideias dos vá-
rios grupos, Luís Vidigal afirma que o “método 
de espionagem” desenvolvido com uma sessão 
plenária intermédia nas discussões está relativa-
mente maduro e que é uma técnica a manter em 
próximos encontros.

O membro da direcção da APDSI defende que 
de todas as conclusões ressalta a ideia de que a 
Mobilização não é um sonho mas sim vários so-

nhos, do cidadão, da cidadania, mas que falta uma 
forte intersecção entre eles, o que é um problema 
de comunicação que tem de ser colmatado. “Falta 
alinhar sonhos mobilizadores para toda a Socie-
dade e não apenas para alguns”, justifica Luís Vi-
digal, que defende que a cumplicidade das visões 
deve continuar para além do ciclo político.  

Coube ao presidente da APDSI, José Dias Coe-
lho, encerrar os trabalhos, sublinhando que é im-
portante falar do sonho para a construção da mu-
dança mas que é preciso haver um rosto para além 
do Primeiro-ministro que tenha assento a nível do 
Conselho de Ministros e que possa defender as li-
nhas estratégicas para a Sociedade da Informação. 
“Este é um conjunto de conclusões muito relevan-
tes, que vamos fazer chegar agora aos principais 
intervenientes políticos do país, à semelhança do 

que aconteceu já com os docu-
mentos produzidos noutros anos 
anteriores”, afirmou ainda Dias 
Coelho.
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