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EMPREGO, COMPETITIVIDADE E SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

A. INTRODUÇÃO 

Esta 11ª tomada de posição do GAN ocorre num período em que Portugal vive uma grave crise financeira 
(grande endividamento), económica (forte recessão) e social (elevado desemprego) e em que, na sequência 
das eleições legislativas de 5 de Junho de 2011, iniciou funções o novo Governo Constitucional, o qual tem por 
missão dar cumprimento aos acordos estabelecidos entre o Governo, a União Europeia, o Banco Central 
Europeu e o Fundo Monetário Internacional. 

Nestas circunstâncias, o tema “Emprego, Competitividade e Sociedade da Informação” escolhido pelo GAN 
assume especial relevância. É indispensável encontrar a estratégia que coloque Portugal no caminho do 
desenvolvimento económico e social, não obstante a grande preocupação com as medidas de curto prazo para 
debelar, principalmente o problema do endividamento. 

O GAN considera que é chegado o momento para aprofundar o contributo que o conceito da sociedade da 
informação pode dar para se estabelecer uma estratégia de combate ao desemprego e de aumento da 
competitividade da economia portuguesa. 

A sociedade da informação pode contribuir para uma estratégia de crescimento e globalização que combata o 
desemprego e potencie a competitividade, no quadro da Estratégia Europa 2020

1
. De facto, os produtos e 

serviços da sociedade da informação podem potenciar o crescimento inteligente, inclusivo e sustentável, tal 
como definido na “Estratégia Europa 2020”, particularmente na sua componente “Agenda Digital Europeia”

2
.  

A sociedade da informação caracteriza-se pela grande dimensão do seu sector da informação
3
 suportado nas 

tecnologias da informação e da comunicação. Caracteriza-se também por gerar elevado progresso técnico e 
aumento de conhecimentos

4
. Caracteriza-se ainda pelo facto de o sector da informação ser transversal aos 

sectores agrícola, industrial e dos serviços, fornecendo a estes sectores os produtos, serviços e conteúdos 
necessários para o aumento da sua capacidade de inovação e de produção, para o aumento da sua 
produtividade, para o aumento da qualidade dos seus produtos e serviços e para o aumento da sua 
competitividade. O sector da informação fornece produtos e serviços baseados na tecnologia digital aos outros 
sectores, isto é, o sector da informação fornece produtos e serviços que aumentam o valor acrescentado dos 
processos produtivos agrícolas, industriais e dos serviços. 

Sendo assim, para combater o desemprego e aumentar a competitividade da economia portuguesa é 
necessário encaminhar recursos para a modernização e inovação da nossa agricultura, da nossa indústria e dos 
nossos serviços multiplicando os postos de trabalho e aumentando a nossa produtividade. Muitos dos novos 
postos de trabalho são ocupados por trabalhadores da informação. 

A estratégia de crescimento económico tem que ter em conta a nova estrutura do emprego da sociedade da 
informação, a qual é muito diferente da estrutura de emprego da sociedade industrial e da sociedade agrícola. 

                                                      
1 A Comissão Europeia lançou em 3 de Março de 2010 a “Estratégia Europa 2020 para assegurar a saída da crise e preparar 

a economia da UE para a próxima década. A Comissão identifica três vectores fundamentais de crescimento que deverão 
orientar as acções concretas a nível da UE e a nível nacional: crescimento inteligente (promover o conhecimento, a 
inovação, a educação e a sociedade digital), crescimento sustentável (tornar a nosso aparelho produtivo mais eficiente 
em termos de recursos, ao mesmo tempo que se reforça a nossa competitividade) e crescimento inclusivo (aumento da 
taxa de participação no mercado de trabalho, aquisição de qualificações e luta contra a pobreza)”. 

2
 Uma Agenda Digital para a Europa; COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO 

COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES; COM (2010) 245 final/2 (Anula e substitui o 
documento COM(2010) 245 final de 19.5.2010); Bruxelas, 26.8.2010; 

3 O conceito de sector da informação aqui utilizado inclui todas as actividades de produção e distribuição de bens e serviços 
de informação colocados directamente nos mercados (actividades de investigação e desenvolvimento, actividades de 
seguros, actividades de produção de bens de informação, actividades de processamento e transmissão de informação 
para outras entidades, …) ou desenvolvidas no interior das empresas agrícolas, industriais ou nos serviços (planeamento 
estratégico, investigação e desenvolvimento de produtos e serviços, gestão da produção, gestão logística, marketing, 
vendas, gestão financeira e gestão de outros recursos, …). Veja-se Marc Uri Porat, “The Information Economy: Definition 
and Measurement”, U.S. Department of Commerce, Office of Telecommunications, Washington, D.C., May 1977.  

4
 As características referidas são relevantes para o crescimento económico nas acepções de Robert Solow e Paul Romer, 

entre outros economistas. 
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São questões chave da estratégia de crescimento: a determinação das necessidades de trabalhadores da 
informação, e a determinação das necessidades de requalificação de trabalhadores que se convertem em 
trabalhadores da informação. Uma outra questão chave é a adequação dos sistemas educativos e de formação 
profissional de modo a fornecer qualificações intelectuais cada vez maiores exigidas aos trabalhadores da 
informação. 

Chave é também este aumento das qualificações do capital humano para ultrapassar as nossas debilidades de 
competitividade e de produtividade. 

Esta tomada de posição do GAN, analisa primeiro o emprego em Portugal e a competitividade da economia 
portuguesa. Seguidamente, aborda contribuições que a sociedade da informação pode dar para uma estratégia 
de crescimento e globalização que combata o desemprego e potencie a competitividade, tendo em conta o 
quadro da Agenda Digital e Estratégia Europa 2020. Esta tomada de posição fornece, ainda, um conjunto de 
medidas consideradas importantes para combater o desemprego, aumentar a competitividade e construir a 
sociedade da informação e do conhecimento.  
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B. EMPREGO EM PORTUGAL 

1. Enquadramento 

Emprego não é apenas criado nos períodos em que economia cresce. Pode haver crescimento de emprego com 
uma economia estagnada ou em recessão. Ou seja, tal como nos dias de hoje podemos verificar crescimento 
de emprego em alguns subsectores da economia, ou em algumas regiões, com maiores capacidades 
competitivas. Para isso, será necessário que as empresas optem por programas de aumento da produtividade 
com os recursos existentes. Ou seja, que sejam proactivas em termos de gestão e de modernização. A prazo 
essas empresas vão sempre necessitar de novos postos de trabalho, pois serão aquelas que mais cedo entrarão 
em processo de expansão económica e social.  
 
Do mesmo modo, nem sempre o emprego cresce quando a economia cresce. Em condições vantajosas à 
promoção do emprego, podem existir sectores e regiões que entrem em processos de reestruturação e que se 
vejam obrigados a deslocalizar actividades e a perder postos de trabalho. Não existe uma relação directa entre 
volume de emprego e desenvolvimento económico. Essa relação pode (e deve) ser incentivada pois isso 
manterá a sustentabilidade da economia, mas caso não exista esse incentivo e essa intervenção, essa 
sustentabilidade tende a perder-se. 
 
Além disso, as propostas em termos de desenvolvimento do emprego não visam apenas a criação de emprego. 
Porquê? A principal razão reside no facto de devermos ter especial atenção com os processos de manutenção 
de emprego e, sobretudo no caso português, à reconversão no emprego. As economias poderão crescer com o 
mesmo emprego, ou seja, com a mesma quantidade de postos de trabalho nos diferentes sectores produtivos 
do país. Se isso acontece, os níveis de produtividade aumentarão muito rapidamente, arrastando uma possível 
expansão da economia. 
 
No entanto, as economias nacionais deveriam ter mecanismos de política económica (e não apenas de política 
de emprego) para o aumento da qualidade do emprego. Assim, poderíamos perguntar qual é a relação que 
pode existir entre “crescimento” da economia e “dinâmicas” dos mercados de emprego? Provavelmente, essa 
relação também passará em Portugal por políticas de incentivo ao aumento da produtividade, ou seja, de 
maior criação de riqueza com os mesmos recursos. Essa é a única opção estratégica em período de recessão 
económica, com menor impacto negativo em termos sociais. 
 
Nesta tomada de posição da APDSI sobre “Emprego, competitividade e Sociedade de Informação” 
pretendemos relacionar estas diferentes variáveis (desemprego, competitividade, produtividade) nas actuais 
circunstâncias de desenvolvimento económico e social em Portugal, e apresentar um conjunto de propostas 
que permitam a promoção da qualidade do emprego, da qualificação que impulsione o aumento da 
competitividade económica do país. Tais propostas estão orientadas para o recurso aos instrumentos da 
Sociedade de Informação e pretendem que a expansão económica se realize em contextos difíceis, sem que se 
produzam perdas líquidas de postos de trabalho. A reestruturação dos mercados de emprego e de muitos 
subsectores produtivos são certamente os maiores desafios que enfrentámos nos últimos anos, mas são 
possíveis com uma maior articulação com os princípios e objectivos da Sociedade de Informação. 

2. Situação geral do desemprego em Portugal 

Nesta parte vamos apresentar e analisar a informação disponível sobre as características do desemprego em 
Portugal, e tentar compreender quais os principais aspectos que importa tomar em consideração para a 
promoção de políticas que visem limitar esse flagelo social e económico com recurso à promoção da sociedade 
de informação. 
 
A análise do desemprego permite-nos compreender quais os obstáculos principais ao desenvolvimento de uma 
economia moderna, e quais as características que podem permitir uma reconversão sectorial. Podemos 
perceber ainda algumas das principais fontes de criação de riqueza, pois elas assentam na incorporação de 
trabalho e de valor e estes apenas podem ser realizados em situações de estabilidade de emprego. 
Normalmente as economias que perdem emprego revelam problemas que podem ser estruturais. No entanto, 
nunca existe apenas perda de emprego em períodos de recessão. Pode haver criação de emprego em alguns 
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sectores ou regiões, embora em quantidade menor à perda de postos de trabalhos noutros sectores e regiões. 
Estas dinâmicas permitem compreender processos de mudança ou de tendências de mudança. Os mecanismos 
e ferramentas da sociedade de informação podem ajudar à criação líquida de postos de trabalho e à re-
dinamização de alguns sectores ou regiões com problemas económicos estruturais. 
 
Com efeito, os valores actuais de desemprego apontam para cerca de 619 mil desempregados, dos quais 295,4 
mil são homens, 323,6 mil são mulheres. Este valor corresponde a uma taxa de desemprego total da ordem dos 
11,1%, dos quais 10,1% são homens e 12,3% mulheres. Estes são os valores correspondentes ao 4º trimestre de 
2010 

5
. Os valores no início da década rondavam os 205 mil desempregados (89,3 mil homens e 116,2 mil 

mulheres). O aumento foi muito repentino nos últimos dez anos, ou seja passou de cerca de 4% em 2000 para 
os valores actuais, acima apresentados. 
 
Para os parceiros sociais a situação é deveras preocupante. Segundo a CGTP “é preciso ter presente que, na 
realidade, o número de desempregados esteja perto dos 770 mil, com uma taxa de desemprego de 13,6% se 
considerarmos os inactivos disponíveis e o subemprego visível”. A CGTP resume a tendência recente: “Se 
olharmos para a evolução homóloga, do desemprego, o que se verifica é a continuação da tendência de 
aumento do desemprego (+56 milhares), de quebra do emprego (-75 milhares), de destruição do sector 
produtivo (-53 mil empregos na agricultura e pescas e -21 mil na indústria), de aumento dos contratos a prazo 
(+4,5 mil), de agravamento da situação dos jovens trabalhadores (22,5% de taxa de desemprego) e dos 
trabalhadores menos qualificados (-170 mil empregos para quem tem o ensino básico), de discriminação das 
mulheres (taxa de desemprego de 11,9%)” 

6
. Constatam ainda que se acentua “a deterioração da situação 

social de milhares de trabalhadores e suas famílias que vão ficando sem protecção no desemprego e sem 
outras prestações sociais. Ao mesmo tempo que o desemprego aumenta, nomeadamente o desemprego de 
longa duração (+21%) que atinge agora 55% dos desempregados, diminui o número de beneficiários de 
prestações de desemprego (quase 50 mil comparando trimestres homólogos), fazendo com que no final de 
2010 apenas 40% do número real de desempregados tenha acesso à protecção no desemprego”. 
 
Como existem alterações significativas nos últimos meses, não considerámos os comunicados e tomadas de 
posição de parceiros sociais anteriores a 2011. 

3. Desempregados por grupo etário 

A estrutura de desemprego permite conhecer as dinâmicas internas do mercado de trabalho. As diferentes 
tendências em função dos grupos de idade fornecem informação interessante para compreender alguns 
processos dos mercados de emprego. 
 
No gráfico seguinte podemos ver a evolução recente da média anual dos desempregados inscritos nos diversos 
centros de emprego e centros de formação profissional no continente português. 

                                                      
5
 Fonte Instituto Nacional de Estatística (INE): 
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000587&contexto=pi&selTab=tab0) 

6
 Cf. http://www.cgtp.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=1954&Itemid=1 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000587&contexto=pi&selTab=tab0
http://www.cgtp.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=1954&Itemid=1
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Como se pode verificar o grupo etário que regista maior número de desempregados é o dos 25 aos 34 anos de 
idade. No entanto, no último ano, os grupos seguintes mais idosos registaram um aumento súbito (os grupos 
dos 35 aos 44 anos, e o dos 45 aos 54 anos) atingindo praticamente o mesmo nível do principal grupo.  
 
Que quer isto dizer? Em primeiro lugar, a actual crise económica e financeira tem provocado em Portugal um 
rápido aumento do nível de desemprego em valores absolutos dos grupos etários mais idosos. Mais do que os 
jovens, são os trabalhadores idosos aqueles que mais estão sofrendo os efeitos desta crise. Em segundo lugar, 
os jovens representavam o 2º maior grupo etário de desempregados no final da década de 90. No entanto, 
desde 1999 até hoje o seu volume diminuíu e apesar de um ligeiro crescimento verificado em 2009, os valores 
encontrados para este grupo etário não cresceram tanto como nos outros casos assinalados. 
 
De qualquer modo, em 2010 são quase 100 mil os desempregados registados com 55 e mais anos de idade 
(18.3%). Excepto os jovens, todos os outros três grupos etários intermédios têm mais de 120 mil 
desempregados cada, o que corresponde a mais de 23% em cada um destes grupos. O dos jovens tem mais de 
64 mil desempregados registados (12%). Em 1997 os valores eram bastante distintos: 23.3% para o grupo de 
menos de 25 anos, 26.5% para o grupo dos 25 aos 34 anos, 19.8% para o grupo dos 35 aos 44 anos, 16.3% do 
grupo dos 45 aos 54 anos e 14.1% para o grupo com 55 e mais anos de idade. 

4. Taxa de desemprego por escolaridade 

Outro indicador da evolução da estrutura de desemprego é o da escolaridade. Em particular, poderemos ver 
como tem evoluído o volume de desemprego em cada um dos níveis de escolaridade, sobretudo considerando 
o gráfico seguinte. 
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Como se poderá verificar o grupo de escolaridade que passou a ter maior percentagem de desemprego é o que 
detém o nível básico (até 9 anos de escolaridade). Isto acontece sobretudo desde 2007. Antes eram os grupos 
que tinham os níveis secundários ou mais elevado que tinham maior nível relativo de desemprego. Assim, uma 
das conclusões que podemos retirar destes valores é que, em período de crescimento rápido de desemprego, 
aqueles que detém os níveis mais baixos de escolaridade (básico ou nenhum) são os que mais perdem (com 
valores de 11.7% e 9.2% respectivamente em 2010). 

5. Desemprego por grupo profissional e sector económico 

A análise do desemprego considerando os diferentes grupos profissionais e regiões do país também nos pode 
oferecer interessantes elementos de debate, como no quadro seguinte. 
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FONTE: IEFP, 2011 
(http://www.iefp.pt/estatisticas/MercadoEmprego/Estatis
ticasMensais/Documents/2011/Estat%C3%ADstica-
Mensal-Mar%C3%A7o.pdf) 

 
Neste quadro verificamos que os desempregados são sobretudo trabalhadores não qualificados (em todos os 
sectores, com um total de cerca 120 mil desempregados). Podemos verificar ainda que o pessoal dos serviços e 
empregados de escritório também se contam entre os grupos profissionais com mais pessoas desempregadas 
(cerca de 70 mil e 56 mil, respectivamente). O maior volume de desempregados encontra-se na região Norte. 
 
Com os dados referentes ao género 

7
 verificamos que os grupos profissionais do sector de serviços são os que 

têm uma maioria de mulheres desempregadas (empregados de escritório, pessoal dos serviços, profissionais 
não qualificados dos serviços e comércio). 
 
O desemprego registado por sector económico aponta-nos mais directamente para a observação de quais os 
sectores que pode estar a atravessar um processo intensivo de reestruturação. 
 

                                                      
7
 Ver dados do IEFP referentes a 2011 

http://www.iefp.pt/estatisticas/MercadoEmprego/EstatisticasMensais/Documents/2011/Estat%C3%ADstica-Mensal-
Mar%C3%A7o.pdf  

http://www.iefp.pt/estatisticas/MercadoEmprego/EstatisticasMensais/Documents/2011/Estat%C3%ADstica-Mensal-Mar%C3%A7o.pdf
http://www.iefp.pt/estatisticas/MercadoEmprego/EstatisticasMensais/Documents/2011/Estat%C3%ADstica-Mensal-Mar%C3%A7o.pdf
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FONTE: IEFP, 2011 
(http://www.iefp.pt/estatisticas/MercadoEmprego/Esta
tisticasMensais/Documents/2011/Estat%C3%ADstica-
Mensal-Mar%C3%A7o.pdf) 

 
Neste quadro confirmamos que o sector de serviços é o que tem mais sofrido com o desemprego, embora seja 
claro que é também aquele que absorve mais emprego. Na indústria, é o subsector da construção o que mais 
contribui para o volume de desemprego (cerca de 74 mil desempregados). Nos serviços, o subsector das 
actividades imobiliárias, administrativas e serviços de apoio é o que mais revela perdas de postos de trabalho 
(mais de 76 mil desempregados). A seguir é o subsector de comércio (por grosso e a retalho) que maior 
número de desempregados tem actualmente (quase 68 mil).  
 
Se a maior parte dos desempregados se encontram a Norte (mais de 215 mil num total nacional de 510 mil), a 
distribuição regional é um pouco diversa: na indústria a maior parte dos desempregados estão também a Norte 
(mais de 97 mil num total de 182 mil), mas nos serviços a maior parte é da região de Lisboa e Vale do Tejo 
(mais de 112 mil num total de 207 mil). 

6. Desempregados à procura de novo emprego 

A situação de desemprego não é estática. O trabalhador desempregado procura um novo posto de trabalho. 
No mesmo ou noutro sector. E pode, em alguns casos, optar por se requalificar. Essas dinâmicas revelam 
também as capacidades que os diversos subsectores têm para se renovar e reestruturar recorrendo a mão–de-
obra mais qualificada. 
 
O gráfico seguinte apresenta-nos a evolução nos últimos anos do volume de população desempregada à 
procura de novo emprego tendo em consideração a sua profissão anterior à situação de desemprego.  
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Do gráfico verificamos que são sobretudo os operários desempregados aqueles que mais procuram um novo 
emprego (cerca de 140 mil em 2010, ou seja, quase 26% do total de desempregados à procura de novo posto 
de trabalho). Com maior crescimento, mas todavia em menor quantidade que o grupo profissional anterior, 
encontra-se o pessoal dos serviços e vendedores (cerca de 120 mil no mesmo ano, ou seja, quase 22%). 
 
O volume relativo de quadros superiores desempregados (administração pública e empresas) tem-se mantido 
estável ao longo dos últimos anos (cerca de 2.3% em 2010), embora com ligeiro aumento em valores absolutos. 
Já os especialistas das profissões intelectuais e científicas (com 3.2% em 2010 em relação aos 5.8% de 2002) e 
os agricultores e pescadores (com 1.6% em 2010 e 2% em 2002) têm vindo a perder alguma expressão entre o 
número total de desempregados. 
 
Nesta dinâmica de perda e procura de novos postos de trabalho o saldo final não tem sido positivo, como se 
pode verificar no gráfico seguinte relativo aos pedido de emprego e às ofertas registadas em cada mês pelo 
IEFP no últimos anos. 
 

 
 
Com uma ligeira excepção nos meses de verão de 2009, podemos dizer que desde finais de 2008 que o saldo 
entre pedidos e ofertas de emprego tem sido negativo. Esse saldo tem vindo a acentuar-se desde meados de 
2010. 
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As ofertas de emprego aumentaram ligeiramente nos primeiros meses do início de 2010, mas não cobriram os 
pedidos de emprego. Nos últimos meses, as ofertas de emprego decaíram muito rapidamente.As principais 
ofertas de emprego tem sido feitas sobretudo para pessoal dos serviços (pouco mais de 30%, e com um peso 
relativo mais acentuado para o Algarve e Madeira). Três grupos profissionais de trabalhadores da indústria 
ocupam os lugares seguintes (com cerca de 20% cada, e com especial preponderância para a região Norte). 

7. Perspectiva internacional comparada 

Do ponto de vista do contexto internacional a situação perante o emprego é das mais difíceis em Portugal, 
como se poderá depreender da análise dos gráficos seguintes. 
 
 

 
 
Neste gráfico verificamos que existe maior desemprego de mulheres em Portugal. Se em termos médios a taxa 
de desemprego, Portugal ocupa o 8º lugar na UE27, o número relativo de mulheres desempregadas 
corresponde ao 7º lugar. Por conseguinte, deverá haver particular atenção para este grupo populacional. Esta 
situação piora quando verificamos que Portugal se encontra num grupo ainda mais vulnerável de 
desempregados: os desempregados de longa duração. Aqui Portugal ocupa em termos médios o 4º lugar, e 
também com um valor muito mais elevado para as desempregadas do género feminino. 
 
No entanto, as taxas de emprego são mais elevadas em Portugal que a média europeia (EU27), como se pode 
ver no gráfico seguinte do Eurostat. 
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Em termos de taxa de emprego feminino, o valor português é superior à média europeia, embora próximo 
dela. São normalmente os países escandinavos aqueles que apresentam valor mais elevados. Assim, se os 
valores de desemprego feminino forem elevados isso corresponderá a um valor absoluto elevado de pessoas 
em situação de desemprego. 
 
 

 
 
Ao contrário dos valores médios, o desemprego jovem encontra-se mais próximo da média europeia. Embora 
também aqui os valores se apresentem mais elevados também para o caso do desemprego (jovem) feminino.  
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A taxa de trabalhadores em risco de pobreza, com baixos valores salariais e contratos precários, apresenta 
valores demasiadamente elevados para Portugal (3º lugar, apenas ultrapassado pela Roménia e Grécia) e 
aquele que apresenta maior taxa de crescimento… 
 
Finalmente, o envolvimento dos trabalhadores nos programas de aprendizagem ao longo da vida (cerca de 7%) 
é inferior à média europeia (EU27 com cerca de 10%), e envolve um pouco mais mulheres que homens. Se 
colocarmos os valores encontrados para Portugal em perspectiva, vemos que os cerca de 7% da população 
activa portuguesa inserida nesses programas representam um valor muito inferior ao da Dinamarca (25%) ou 
da Suécia (15%). 
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C. COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA PORTUGUESA 

1. Enquadramento 

Poderemos antecipar facilmente para os próximos anos uma forte contracção no mercado interno, fruto da 
compressão simultânea do consumo e do investimento nos sectores público e privado, decorrentes da 
implementação de medidas agressivas para obter, num prazo relativamente curto, o equilíbrio orçamental e 
reduzir gradualmente a dívida externa. Assim, será fundamental continuar a aposta nas exportações de bens e 
serviços, as quais têm demonstrado algum dinamismo na última década.  
 
O aumento das exportações não poderá ser suportado numa desvalorização da moeda, nem tão pouco em 
salários baixos, nomeadamente quando comparados com concorrentes para produtos e serviços menos 
sofisticados. Poderão ser tomadas medidas de “desvalorização fiscal” ou mesmo de redução salarial, que 
apoiarão certamente a competitividade de preços, mas dificilmente colocarão o custo salarial como uma 
vantagem competitiva de Portugal, obrigando necessariamente a exportações de maior valor acrescentado. 
 
Por outro lado, será um desafio adicional para os exportadores nacionais suportar os investimentos em fundo 
de maneio necessário para responder aos aumentos previstos nas matérias-primas, pelo que a captação de 
investimento externo será bem-vinda num quadro de redução do crédito e de relativa descapitalização das 
empresas nacionais. 
 
Será ainda de considerar que as empresas exportadoras portuguesas são na sua maior parte de muito reduzida 
dimensão no mercado global. Do universo das empresas nacionais apenas 113 vendem mais de 50 milhões de 
euros e em paralelo exportam mais de 50% da produção (Fonte: Dun & Bradstreet).  
 
Será então neste quadro de foco em exportações de bens e serviços de maior valor acrescentado, realizadas 
por pequenas e médias empresas, numa situação de contracção de investimentos, consumo e crédito, que 
avaliaremos a competitividade de Portugal no mercado global.  

2. Posição relativa de Portugal 

Para avaliar a competitividade na nossa economia tomaremos como base o The Global Competitiveness Report 
2010-2011 do World Economic Fórum. Seleccionámos este índice porque se suporta na caracterização da 
qualidade do contexto numa perspectiva microeconómica.  
 
Portugal ocupa em 2010-2011 o 46º lugar  num ranking de competitividade de 139 países. Verificou uma perda 
relativa no ranking, em 2008-2009 ocupava o 43º lugar.  
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Numa perspectiva global teremos uma posição de partida que nos permite ambicionar colocarmo-nos num 
patamar superior no médio prazo. De acordo com a classificação utilizada, a economia portuguesa aparece 
classificada entre três estádios no de maior desenvolvimento, ou seja cujo crescimento será impulsionado pela 
inovação

8
. 

 
Portugal encontra-se num segundo quartil e acompanhado pelas economias espanhola (42ª) e italiana (48ª), 
mas á frente da grega (83ª). Por outro lado, numa comparação com as economias de leste situamo-nos logo 
após Eslovénia e antecedendo a Lituânia, mas atrás da República Checa (36º). 

3. Vantagens competitivas 

Consideremos em primeiro lugar, os pilares em que Portugal se encontra listado no primeiro quartil entre 139 
países. As nossas forças relativas residem nos pilares infra-estruturas (24), prontidão para a tecnologia (31) e 
inovação (32).  
 
 
 
 

 
 
 

                                                      
8
 No original “innovation driven”. Os outros estádios são por ordem decrescente “efficiency driven” e “factor driven” 

Posição relativa de Portugal entre 139 países no World competitiveness 2010-2011 entre os países 
seleccionados no ranking global 

 

Posição relativa de Portugal entre 139 países no World competitiveness 2010-2011 entre 
os países seleccionados em termos de pilares de avaliação 
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Para ter uma visão mais clara das nossas principais forças, seleccionámos a um segundo nível, os critérios de 
avaliação nos quais Portugal se situa no primeiro quartil. Será de realçar que apenas estamos entre os dez 
primeiros na qualidade das estradas, na mortalidade infantil e no peso das tarifas aduaneiras. 
 
Portugal tem as vantagens de integrar um espaço económico e político desenvolvido e gozar de uma relativa 
segurança.  
 
 
 
 

 
 
Apresenta também alguns bons resultados na saúde e educação. 
 
 
 
 

 
 
E tem uma posição relativa interessante na qualidade das infra-estruturas físicas e tecnológicas, na absorção 
das tecnologias e na qualidade da pesquisa científica. 
 
 
 
 

 

Posição relativa de Portugal entre 139 países no World competitiveness 2010-2011 entre os 
países seleccionados por critérios de avaliação 
 

Posição relativa de Portugal entre 139 países no World competitiveness 2010-2011 entre os 
países seleccionados por critérios de avaliação (cont.) 
 

Posição relativa de Portugal entre 139 países no World competitiveness 2010-2011 entre 
os países seleccionados por critérios de avaliação (cont.) 
 



 16 

 
Se nos focarmos num campo mais estrito das tecnologias da informação e comunicação, o Networked 
Readiness Index

9
 coloca-nos já no primeiro quartil, em 32º lugar num total de 138 países, acima da ocupada na 

competitividade global (46º). Estaremos assim melhor posicionados neste campo que na economia em geral 
até porque neste índice somos penalizados pelos critérios relacionados com o ambiente macroeconómico e de 
negócios.  
 
 
 
 

 
 
Embora os resultados tenham melhorado face ao último ano, perdemos também posição relativa face ao 
desempenho em 2006-2007, onde Portugal ocupava a 28ª posição, o que torna prioritárias as politicas públicas 
neste campo a fim de manter esta tendência.  
 
Serão estas forças a nossa alavanca para um aumento da competitividade, nas quais a componente das 
tecnologias, nomeadamente de informação e comunicação, tem um peso relevante, principalmente enquanto 
infra-estrutura.  
 

                                                      
9
 “The Global Information Technology Report 2010–2011” também produzido pelo World Economic Forum em parceria com 

o INSEAD 

Comparativo da posição relativa de Portugal World competitiveness 2010-2011 e The 
Networked Readiness Index 2010-2011 
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4. Desvantagens competitivas 

Ainda recorrendo ao relatório The Global Competitiveness Report 2010-2011, se considerarmos como 
principais vulnerabilidades aquelas em que nos situamos no último quartil, estas aparentemente resumem-se 
ao pilar da eficiência do mercado de trabalho (117).  
 
Contudo, a passagem a um segundo nível de critérios de avaliação, ao avaliar os critérios em que nos 
encontramos no último quartil, revela-nos um conjunto de desafios relevantes: no aumento da eficácia na 
educação; no funcionamento da máquina do estado em geral e da justiça em particular; no equilíbrio das 
contas públicas; no aumento da poupança e no aumento da produtividade. 
 
 
 
 

 
 
No que respeita ao desempenho de Portugal na vertente das tecnologias de informação

10
 poucos são os 

critérios em que nos situamos no último quartil e estes estão associados em grande parte às tarifas 
telecomunicações. 

5. Produtividade 

Consultámos também outros índices para avaliar a competitividade, estes mais centrados em cálculos 
econométricos, e para os quais a competitividade é medida pela produtividade. Naturalmente a nossa posição 
relativa não se altera significativamente. De acordo com um estudo da OCDE

11
, Portugal ocupava na década de 

1991-2001 o 29º lugar no ranking de produtividade entre 52 países, após a Venezuela e antecedendo o 
Panamá. Neste estudo, a nossa baixa produtividade é em grande parte explicada pelo factor capital humano.  
 
Será de avaliar alguns indicadores que reflectem a evolução recente da nossa produtividade. Nos quadros 
seguintes verificamos que Portugal está entre os países avaliados onde a produtividade é mais baixa e em 
paralelo a que menos cresceu na última década, mantendo um número de horas trabalhadas muito próximo da 
média da OCDE.  
 

                                                      
10

 “The Global Information Technology Report 2010–2011” também produzido pelo World Economic Forum em parceria 
com o INSEAD 

11
 OECD Development Centre, Working Paper No. 239, Overcoming barriers to competitiveness by Orsetta Causa and Daniel 

Cohen, December 2004 

Posição relativa de Portugal entre 139 países no World competitiveness 2010-2011 entre os 
países seleccionados por critérios de avaliação (cont.) 
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Comparação do número de horas de trabalho anuais por trabalhador nos países 
seleccionados (n.º) 
 

Comparação da taxa de crescimento do PIB por hora de trabalho nos países 
seleccionados (%) 
 

Comparação do PIB a preços correntes por hora de trabalho nos países seleccionados 
(USD, 2008) 
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6. Melhorar a competitividade 

Após esta avaliação da situação de partida ao nível do contexto, mantém-se muito actual a recomendação de 
Michael Porter emitida em 2002

12
. Foi então sublinhado que para obter aumentos de riqueza numa economia, 

é fundamental construir uma visão inspiradora e mobilizadora de toda a população, sustentada em programas 
claros de desenvolvimento para o contexto micro económico das empresas, tal como da sua capacidade de 
elevar a produtividade e a inovação.  
 
Quando nos referimos a programas estruturados, estamos novamente a enfatizar, à semelhança de outras 
posições do GAN, à absoluta necessidade de estratégias robustas e não a uma mera colecção de acções 
avulsas, como é comum observar nalguns programas nacionais. 
 
Estamos perante grandes desafios para aumentar a competitividade da nossa economia, contudo não podemos 
esquecer algumas forças entre as quais as tecnologias de informação e comunicação.  
 

  

                                                      
12

 Portuguese Competitiveness, apresentação realizada em 17 de Abril de 2002. 
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D. CONTRIBUIÇÃO DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO PARA O AUMENTO DA 
COMPETITIVIDADE E O COMBATE AO DESEMPREGO 

1. Enquadramento 

Nas análises feitas sobre o desemprego e a competitividade da economia portuguesa ficou evidente a falta de 
uma estratégia eficaz para a criação de empregos e para o aumento da competitividade com base num 
adequado posicionamento na divisão internacional do trabalho e no aumento da produtividade das empresas.  

2. Contribuição da Sociedade da Informação para o Crescimento do Emprego 

Na sociedade da informação a melhoria dos processos de produção, dos produtos e dos serviços resulta do 
aumento das actividades da informação e, consequentemente, do incremento do capital da informação 
(computadores, redes…) e do número de trabalhadores da informação (engenheiros de hardware e software, 
arquitectos da informação, programadores, operadores…), com importantes impactos na alteração da 
estrutura do emprego.  

Para evitar o desemprego é necessário, portanto, aumentar o número de processos produtivos e de postos de 
trabalho, isto é, torna-se indispensável o crescimento económico. Por outro lado, é também necessário 
assegurar que o aumento de produtos e serviços, resultantes do crescimento económico, têm procura. Para 
assegurar a procura interna e externa dos acréscimos de produtos e serviços por parte dos consumidores, estes 
têm que dispor de rendimentos. Torna-se, pois, imprescindível uma adequada distribuição dos rendimentos 
criados para assegurar a procura dos produtos e serviços oferecidos. 

A aposta predominante numa estratégia de crescimento económico baseada na procura externa, isto é, nas 
exportações, tem um elevado risco. Com efeito, exportar significa conquistar mercados externos. No entanto, 
se um mercado externo é conquistado a outras economias que o perderam, estas procurarão reconquistá-lo. 
Introduz-se, portanto, um factor de incerteza na estratégia de crescimento baseada primacialmente na procura 
externa. A principal aposta deve ser numa estratégia de crescimento económico que conduza ao aumento da 
qualidade de vida das populações residentes, isto é, que potencie, principalmente, a procura interna dos 
produtos e serviços produzidos no interior do país. No entanto, dado o grande endividamento que o país tem 
actualmente, é indispensável uma política que favoreça a produção e o emprego do sector de bens 
transaccionáveis, o aumento das exportações e a diminuição das importações.  

“Muitos modelos têm sido desenvolvidos para explicar que o crescimento económico
13

 depende do 
investimento e do stock de capital físico e do capital humano. Isto significa que o crescimento económico 
depende dos acréscimos de valor dos equipamentos produtivos instalados e dos acréscimos do valor das horas 
de escolaridade, de formação e de treino da população activa. Devemos portanto considerar que o crescimento 
económico depende da acumulação de capital físico e do progresso tecnológico que incorpora e depende do 
capital humano e do progresso do conhecimento. É este processo de acumulação, de progresso tecnológico e 
de progresso do conhecimento que incrementa a divisão do trabalho, a produtividade e o crescimento 
económico.”

14
 

Na sociedade da informação, muitos dos produtos e serviços resultantes das actividades da informação 
incrementam o capital fixo (aumento das infra-estruturas da informação) e o capital humano (aumento dos 
conhecimentos), fundamentais para o crescimento económico. “As actividades da informação e do 
conhecimento – produção de equipamentos e de outros produtos para a criação de infra-estruturas da 
informação e da comunicação e para a digitalização da sociedade, produção de ‘software’ de base e de pacotes 
de ‘software’ aplicativo, produção de produtos com conteúdos informativos, educacionais, culturais e de 
entretenimento, desenvolvimento científico e técnico, desenvolvimento de sistemas de informação, estudo e 

                                                      
13

 Para o aprofundamento do estudo sobre crescimento económico veja-se: João Ferreira do Amaral, António de Almeida 
Serra e João Estêvão, “Economia do Crescimento”, I Série nº 6, Colecção Económicas, Almedina. 

14
 Alves Lavado, J., “Instrumentos da Economia da Informação para o Desenvolvimento”, Documento de suporte à 
apresentação na Conferência “Instrumentos da Sociedade da Informação para a Promoção do Desenvolvimento 
Económico e Social”, APDSI, 21 de Outubro de 2010 
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regulação de mercados, produção de dados, consultadoria, gestão, tratamento de informação, difusão de 
informação, etc.”

15
 – assumem uma importância crescente para o crescimento económico

16
. 

 Os produtos e serviços da sociedade da informação contribuem para a diversificação e aumento da oferta de 
bens e serviços cujo escoamento tem que ser assegurado pela procura interna e externa. A procura dos bens e 
serviços da sociedade da informação exerce-se, também, com o apoio das TIC e da indústria de conteúdos no 
âmbito dos sistemas de informação dos consumidores.  

O aumento da oferta de bens e serviços, resultante do crescimento económico, deverá ser assegurado pelo 
aumento da poupança e do investimento que conduza ao aumento da capacidade produtiva e da 
produtividade em território nacional e, nomeadamente, incremente a produção dos novos produtos e serviços 
característicos da sociedade da informação. É o aumento e a diversificação de bens e serviços, muitos deles 
característicos da sociedade da informação, que constitui a via para a criação de empregos e para a diminuição 
do desemprego, se a população activa não crescer mais do que proporcionalmente à criação de empregos.  

A diminuição do desemprego e o aumento da produtividade e da competitividade da economia portuguesa 
estão, assim, dependentes do crescimento económico e social, o qual deve ser inteligente, inclusivo e 
sustentável, resultante do progresso técnico, do conhecimento e do aumento dos processos produtivos e da 
produção de novos produtos e serviços.  

3. Contribuição da Sociedade da Informação para o Aumento da Competitividade 

Os produtos e serviços da sociedade da informação, oriundos do sector da informação
17

, são importantes para 
a qualificação da população activa, para o aumento da capacidade de gestão dos processos produtivos e para o 
progresso técnico. São estas variáveis que favorecem o aumento da produtividade e da competitividade dos 
sectores económicos, nomeadamente dos sectores produtores de bens transaccionáveis para exportação.  

Embora não existam estatísticas sistemáticas sobre o sector económico da informação, para nos permitir 
conhecer a sua contribuição para o produto interno (PIB

18
) e para a criação de empregos, têm-se feito 

inquéritos sobre a utilização das TIC pelas empresas e pelas famílias. Estas informações indicam-nos a potencial 
capacidade das empresas para aumentarem a sua competitividade, globalizando a sua oferta de bens e 

                                                      
15

 Idem nota 14 
16

 Um importante e inovador modelo para explicar o crescimento, apoiado em variáveis (I – Ideias, R - Regras, T -
Tecnologia…) que dependem fundamentalmente do sector da informação e que nós consideramos fundamentais para 
explicar a economia da informação, foi apresentado no início de 2010 por Paul Romer (“WHICH PARTS OF 
GLOBALIZATION MATTER FOR CATCH-UP GROWTH?”; Paul M. Romer; Working Paper 15755; 
http://www.nber.org/papers/w15755; NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH; 1050 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02138; February 2010). Os seguintes excertos do documento ilustram algumas importantes e criativas 
reflexões de Paul Romer: “Flows of ideas are the part of globalization that matters for poverty reduction and catch-up 
growth, yet most economists still shy from talking about them because they have trouble finding the right words.”; 
“…my implicit model of development allowed for the usual gap between the world stock of technologies T* and the stock 
T in a poor country. A country specific factor R (for rules) influenced the rate at which ideas from the rest of the world 
entered the local economy. With good rules, T could catch-up with T* very quickly. With bad rules, T might not grow at 
all. As a result, variation in R can explain the wide variation in the rate of growth that we see for poor countries. This 
kind of model is a reasonable first cut at the data. It tells us that we should be clear about why rules, and the incentives 
they create, can influence the growth in T* at the technological frontier and growth in T as it catches up with T*. But the 
health data shows that this one-dimensional model misses important interactions. There are different types of 
technologies T that have different interactions with rules. Rules may let the technologies that reduce mortality flow into 
a poor country even as they keep out other technologies that can lift income per capita.” 

Paul Romer é um expoente da teoria do crescimento endógeno que considera que o progresso técnico determina o 
crescimento do produto por trabalhador a longo prazo. O progresso técnico é explicado pela existência de 
investigadores que desenvolvem novos bens de capital que implicam o aumento do produto, isto é, o crescimento. Este 
modelo distingue-se do modelo de Robert Solow que considera também que o progresso técnico determina o 
crescimento, mas não explica o que determina o progresso técnico, o qual considera como variável exógena do modelo.  

17 Os produtos e serviços do sector da informação são os produtos e serviços fornecidos pelas indústrias TIC, pelas 
indústrias de conteúdos e pelos serviços TIC. Veja-se o ponto “3. Mercados dos Produtos e Serviços do Sector da 
Informação” do estudo “Os Desafios da Economia da Informação”, Grupo APDSI, Coordenador: J. Alves Lavado, 2007. 

18
 PIBcf = Σ VAB. O Produto Interno Bruto (PIB) corresponde ao somatório de todos os valores acrescentados brutos gerados 

nas cadeias de valor das organizações produtivas. 

http://www.nber.org/papers/w15755
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serviços. Indicam-nos, também, a capacidade dos consumidores para recorrerem ao comércio electrónico e 
diminuírem a assimetria da informação sobre os produtos e serviços.  

O quadro seguinte mostra a utilização das TIC em Portugal pelas empresas no ano de 2010.  

 

Empresas 
Escalão de pessoal ao serviço 

Utilização de 
computador 

Utilização de 
e-mail 

Acesso à 
Internet 

Acesso à 
Internet 

através de 
Banda Larga 

Posse de 
sítio web 

Total 97,2 92,4 94,1 83,0 52,1 

10 a 49 pessoas ao serviço 96,7 91,1 93,2 81,6 47,9 

50 a 249 pessoas ao serviço 100,0 100,0 99,6 90,2 75,3 

250 e mais pessoas ao serviço 100,0 100,0 100,0 98,4 93,9 

 
Tecnologias da Informação e da Comunicação nas empresas portuguesas com dez e mais pessoas ao serviço, em 2010  

(Total e por dimensão da empresa (%)) 
Fonte: : “Inquérito à Utilização de Tecnologias da 
Informação e da Comunicação nas Empresas 2010”; INE; 
04 de Novembro de 2010 

Deste quadro, podemos retirar importantes conclusões sobre a utilização das TIC pelas empresas em 2010. 
Podemos constatar que 83,0 % do total das empresas com dez e mais pessoas utilizavam a Internet através de 
banda larga e que 52,1% possuíam sítios web. Podemos também concluir que praticamente todas as empresas 
com mais de 50 pessoas, utilizam computadores e correio electrónico e uma larguíssima maioria acede à 
Internet em banda larga e possui sítio web. Para estas empresas existem, portanto, condições para o aumento 
da competitividade, dado que dispõem dos meios tecnológicos para a sua inserção no processo de 
globalização, através da Internet. Essas condições serão tanto mais favoráveis quanto mais sítios web de 2ª 
geração existirem, isto é, dispuserem da tecnologia web 2.0, e quanto maior for o volume de comércio 
electrónico

19
. 

Estes dados são muito relevantes para a definição de uma estratégia que conduza ao aumento de 
competitividade e à inserção das empresas no processo de globalização. De facto, a partir dos dados 
apresentados, parece claro que se deveriam estimular as empresas com menos de 49 pessoas ao serviço a 
concretizarem o acesso à Internet através de banda larga e a desenvolverem os seus sítios web 2.0 e o 
comércio electrónico em larga escala. Por outro lado, dado que as empresas com mais de 50 pessoas ao serviço 
utilizam já infra-estruturas tecnológicas que as capacitam para o aumento da competitividade, dever-se-ia 
promover o agrupamento de empresas com menos de 49 pessoas ao serviço para potenciar a criação e a 
manutenção de sítios web 2.0 e o seu acesso à Internet através da banda larga. 

Uma adequada estratégia para o aumento da competitividade das empresas envolve também a qualidade dos 
conteúdos informativos que disponibilizam nos seus sítios web ou portais, bem como a ergonomia da 
apresentação desses conteúdos e a facilidade de navegação e de transferência de dados e informações 
potenciadoras de exportações ou venda de serviços no exterior. Outra componente importante da estratégia 
para a competitividade das empresas é a escolha das redes utilizadas para desenvolverem os seus mercados. A 
dimensão das redes escolhidas deve optimizar o feedback positivo ou efeito de rede, deve promover os 
produtos e serviços e aumentar o número de clientes internacionais.  

Os conteúdos sobre os produtos e serviços das empresas devem ser rigorosos, transmitidos em português para 
os mercados de língua portuguesa e noutras línguas para os outros mercados. A estratégia de globalização ou 
internacionalização exige o fornecimento de conteúdos, principalmente os catálogos de produtos e serviços 
das empresas, em línguas largamente utilizadas.  

                                                      
19

 Em 2007 o indicador apresentado pelo Eurostat para o comércio electrónico envolvendo as empresas (“Percentage of 
enterprises' total turnover from E-commerce via Internet”) mostrava que o comércio electrónico em Portugal 
representava cerca de 68% da média europeia e cerca de 30% da Irlanda, o estado membro da União Europeia com 
melhor indicador de comércio electrónico. 



 23 

A qualidade dos conteúdos deverá ser assegurada pela indústria de conteúdos (incluindo a qualidade dos sítios 
web) para além da qualidade das infra-estruturas tecnológicas assegurada pelas indústrias TIC (hardware e 
software) e pelos serviços TIC (concepção e implementação de arquitecturas e sistemas de informação).  

A larga utilização das TIC, constatada através dos dados apresentados que mostram que uma grande parte das 
empresas acede à Internet em banda larga e possui sítios web, permite também afirmar que é possível 
aumentar a competitividade através da criação de empresas virtuais criadas para competirem com vantagem 
em certos mercados. Isto significa que para ganhar certos mercados ou para aumentar a qualidade de resposta 
é possível agrupar várias empresas ou órgãos de empresas em cadeias de valor comuns para produzirem bens 
ou serviços recorrendo às infra-estruturas de rede, nomeadamente à internet e a serviços de rede. 

O novo modelo da computação em nuvem (cloud computing
20

) – um novo paradigma em evolução, 
estimulado, nomeadamente, através de programas e projectos da União Europeia

21
 – pode constituir um 

importante elemento de estratégia para o aumento da competitividade das empresas. 

O quadro seguinte mostra a utilização das TIC em Portugal pelas famílias no ano de 2010 

Agregados domésticos Computador Internet Banda larga 

Portugal  59,5  53,7  50,3 

Continente  59,4  53,7  50,3 

Norte  58,4  51,3  47,7 

Centro  53,8  49,4  45,2 

Lisboa  67,7  62,1  58,5 

Alentejo  47,1  43,7  41,7 

Algarve  61,7  55,5  55,4 

R. A. dos Açores  61,2  54,0  51,1 

R. A. da Madeira  59,9  54,0  50,9 

 
Agregados domésticos com acesso a computador, ligação à Internet e ligação através de banda larga em casa, 

total e por regiões NUTS II (%) 
Fonte: “Inquérito à Utilização de Tecnologias da 
Informação e da Comunicação pelas Famílias 2010”; INE; 
05 de Novembro de 2010 

Deste quadro, podemos retirar importantes conclusões sobre a utilização das TIC pelas famílias em 2010, entre 
as quais, a de que 50,3% das famílias utilizavam a Internet através de banda larga. 

Vista do lado das famílias, isto é, dos consumidores, a estratégia para o aumento da competitividade passa por 
direccionar a procura das famílias para o comércio electrónico em língua portuguesa. Isto é, não obstante a 
existência do mercado único europeu e de outros mercados, a procura dos consumidores portugueses através 
da Internet deverá dirigir-se principalmente aos sítios web dos produtores e fornecedores de bens e serviços 
com conteúdos em língua portuguesa, os quais deverão disponibilizar informação rigorosa sobre os seus 
produtos e serviços de origem portuguesa.  

Contudo, a procura de bens e serviços por parte das famílias através da Internet, pode também ter um 
importante efeito na produtividade e, através desta, na competitividade. Com efeito, sendo a produtividade 
função das qualificações dos que procuram e oferecem, da utilização de tecnologia e da exigência de 
qualidade, estas condições estão presentes nos processos de procura e oferta de bens e serviços através da 

                                                      
20

 “Cloud computing is the term used when users such as companies and public administrations, using networks such as the 
internet, access data and software stored on a service provider's computers in another location (potentially on the other 
side of the world). It is one of the key enabling information technologies that can help European businesses –especially 
SMEs – to drastically reduce   costs, help governments supply services at a lower cost to citizens and make computing 
much more energy efficient. The promotion of cloud computing in Europe is therefore an important objective of the 
Digital Agenda for Europe.” (“Digital Agenda: how cloud computing can boost Europe's competitiveness”; 
MEMO/11/128; Europa Press Releases RAPID; Brussels, 2 March 2011). 

21
 Some examples of EU-funded projects in the field of cloud computing include:  

RESERVOIR – technology for a European cloud (http://www.reservoir-fp7.eu/); 
OPTIMIS – helping SMEs to benefit from the cloud (http://www.optimis-project.eu/); 
CONTRAIL – using the cloud to maximise use of computing infrastructure (http://www.contrail-project.eu) 
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Internet. O aumento da produtividade das empresas, resultante das exigências dos processos de comércio 
electrónico, deve implicar o aumento da sua competitividade nos mercados globais.  
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E. PRINCIPAIS CONCLUSÕES  

a. É indispensável encontrar a estratégia que coloque Portugal no caminho do desenvolvimento 
económico e social, não obstante, a grande preocupação com as medidas de curto prazo para debelar, 
principalmente, o problema do endividamento. 

b. É chegado o momento para aprofundar o contributo que os conceitos da sociedade da informação 
podem dar para estabelecer uma estratégia de combate ao desemprego e de aumento da 
competitividade da economia portuguesa. 

c. A sociedade da informação pode contribuir para uma estratégia de crescimento e globalização que 
combata o desemprego e potencie a competitividade, no quadro da Estratégia Europa 2020. 

d. Para combater o desemprego e aumentar a competitividade da economia portuguesa é necessário 
encaminhar recursos para a modernização e inovação da nossa agricultura, da nossa indústria e dos 
nossos serviços multiplicando os postos de trabalho e aumentando a nossa produtividade. Muitos dos 
novos postos de trabalho são ocupados por trabalhadores da informação. 

e. A estratégia de crescimento económico tem que ter em conta a nova estrutura do emprego da 
sociedade da informação muito diferente da estrutura de emprego da sociedade industrial e da 
sociedade agrícola. 

f. Questões chave da estratégia de crescimento são a determinação das necessidades de trabalhadores 
da informação, a determinação das necessidades de requalificação de trabalhadores que se 
convertem em trabalhadores da informação e a adequação dos sistemas educativos e de formação 
profissional de modo a fornecer qualificações intelectuais cada vez maiores exigidas aos trabalhadores 
da informação. 

 

F. RECOMENDAÇÕES 

 
Considerando o exposto, nomeadamente, as principais conclusões extraídas da análise efectuada, o GAN 
propõe as seguintes linhas de orientação: 
  

1. Linha de orientação: Fomentar o crescimento sustentável incrementando a quantidade de 
processos produtivos e tornando-os mais eficientes em termos de recursos:  

 

Contributos para um programa de acção: 

 

 Desenhar e implementar novos processos produtivos e clusters com base nas TIC (criação de 
processos produtivos de exploração do mar, da energia…) 

 Aumentar a qualidade dos sistemas de suporte (fiscal, de formação, de justiça…) utilizando as TIC 

 Captar investimento estrangeiro para obter capacidade de financiamento e de internacionalização 

 

 Desenvolver uma agenda para a criação de emprego em indústrias de serviços com potencial de 
exportação e fortemente suportadas nas TIC: Plano de Desenvolvimento do BPO / Outsourcing; 

 Desenvolver iniciativas locais de emprego visando a exportação: Criação de portais destinados à 
exportação de artesanato, produtos tradicionais e serviços. Facilitar e dinamizar a criação de micro 
empresas produtoras nestes sectores; 



 26 

 Dinamizar o uso das TIC nos sectores tradicionais visando o aumento da produtividade, através das 
parcerias entre as Associações Empresariais, Universidades e organizações da sociedade civil (ex. 
APDSI); 

 Consignar 1% do IRC para financiamento de projectos-piloto de melhoria da organização do 
trabalho e acções de disseminação; 

 Desenvolver a qualidade dos conteúdos sobre os produtos e serviços das empresas, transmitidos 
em português para os mercados de língua portuguesa e noutras línguas para os outros mercados; 

 Aumentar a qualidade dos sítios web, a ergonomia da apresentação dos conteúdos e a facilidade 
de navegação e de transferência de dados; aumentar a qualidade das informações potenciadoras 
de exportações ou venda de serviços no exterior; utilizar as línguas de modo a potenciar a 
conquista dos mercados; 

 Potenciar o agrupamento de PME para aumentar a capacidade de criação e manutenção de sítios 
web e facilitar a criação de empresas virtuais e flexíveis com o objectivo de inter-operarem e 
responderem a necessidades específicas dos mercados. 

 

2. Linha de orientação: Fomentar o crescimento inteligente através da promoção do 
conhecimento, da inovação, da educação e da sociedade digital 

 
 

Contributos para um programa de acção: 
 

 Apoiar iniciativas de formação profissional à distância para empregados e desempregados, com 
ligação a centros protocolares de FP, a câmaras regionais de comércio e indústria, centros de 
recursos em formação 

 Aumentar a formação avançada em TIC e gestão de informação (nível 4-formação técnica 
especializada: níveis 2 e 3 profissionais qualificados e chefias intermédias) 

 Fomentar o recurso a formas de teletrabalho para trabalhadores, nomeadamente aqueles com 
necessidades especiais 

 Dinamizar o ensino profissional na área das TIC para satisfazer a procura de novas profissões 

 

3. Linha de orientação: Melhorar as infra-estruturas e os serviços da informação de forma a 
manter a tendência de melhoria da nossa posição relativa no mercado global 

 

Contributos para um programa de acção: 

 

 Acrescer a eficácia e a eficiência dos processos de e-governo, e-negócio,  e-comércio, e-lar, e-
saúde, e-ensino, outras 

  Incrementar a utilização das redes e da Internet de banda larga;  

 Reforçar a investigação e desenvolvimento;  

 

4. Linha de orientação: Fomentar o crescimento inclusivo através do aumento da “taxa de 
participação no mercado de trabalho, da aquisição de qualificações e da luta contra a pobreza”  

Contributos para um programa de acção: 
 

Contributos para um programa de acção: 
 
 



 27 

 Incrementar as qualificações da população activa através de processos de formação permanente ao 
longo da vida: desenhar e implementar processos dinâmicos de formação permanente  

 

 Promover a certificação de programas de requalificação profissional de base modular ("novas 
oportunidades" para a requalificação) em articulação com as propostas dos parceiros sociais e 
associações sectoriais  

 


