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Conferência “O ‘e’ que aprende” 
 
 
Ideias chave 
• As ofertas de e-Learning a nível europeu não apresentam propostas de valor 

suficientemente atractivas para os clientes 
• O avanço na área do e-Learning passa essencialmente pelo aumento dos níveis de 

qualidade nos conteúdos 
• Os modelos pedagógicos para o e-Learning deverão ser adaptados ao universo da 

população alvo, reflectir a realidade da organização, permitir a reutilização e ter uma 
combinação teórico-prática 

• O levantamento das necessidades, a escolha da arquitectura da plataforma, a 
definição de matrizes de decisão e o dimensionamento da arquitectura tipo são 
pontos-chave na implementação de um projecto de e-Learning do ponto de vista 
tecnológico 

• A resolução da problemática dos direitos de autor e a adopção de standards, assim 
como a obrigatoriedade das editoras converterem ao formato digital os seus 
manuais, são medidas governamentais que poderiam ajudar à adopção do e-
Learning na área do ensino 

 
 

Grupo de trabalho da APDSI apresenta 
reflexões preliminares sobre estado do e-Learning em Portugal 

 
20 de Abril de 2005 - Durante a conferência "O 'e' que aprende", realizada no passado 
dia 19 de Abril no Auditório Cardeal Medeiros da Universidade Católica, em Lisboa, o 
grupo de trabalho da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação (APDSI), constituído para reflectir sobre a implementação do e-Learning 
nas organizações portuguesas, apresentou as suas conclusões preliminares. O grupo  
convidou ainda a sociedade a dar o seu contributo, para que em breve o projecto assuma 
o aspecto final na forma de um manual ou guia de melhores práticas de e-Learning, 
referiu Guilherme Collares Pereira, coordenador dos trabalhos. 
 
Mediante as análises que se têm realizado, o sector europeu do e-Learning tem 
enfrentado algumas dificuldades, apesar das promessas existentes há uns anos atrás. Na 
opinião de Roberto Carneiro, professor da Universidade Católica e um dos oradores 
convidados para a conferência da APDSI, tal acontece porque do lado da oferta não têm 
sido apresentadas propostas de valo r suficientemente atractivas para os destinatários, 
afirmou.  
 
Este foi realmente um dos pontos discutidos pelo grupo de trabalho para o e-Learning 
da APDSI que há um ano para cá tem vindo a estudar os benefícios e condicionantes do 
ensino à distância com base nas ferramentas tecnológicas mediante três vertentes: 
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modelos pedagógicos, tecnologias e educação e ensino, para as quais foram constituídos 
três subgrupos. 
 
A importância dos conteúdos para o e-Learning foi referida por António Augusto 
Fernandes, da Universidade Católica, durante a sua intervenção como representante do 
subgrupo Modelos Pedagógicos, que defende que os mesmos deverão ser adaptados ao 
universo da população alvo, mediante os estilos de aprendizagem, background, 
expectativas e cultura; reflectir a realidade da organização onde os formandos estão 
inseridos; permitir a reutilização e enriquecimento e ter uma combinação teórico-prática 
em função dos objectivos e resultados desejados. 
 
Partindo da questão "O que recomendaria o director de informática de uma empresa se a 
direcção de recursos humanos lhe solicitasse apoio para implementar e-Learning?", o 
subgrupo de tecnologia identificou alguns momentos chave, nomeadamente o 
levantamento das necessidades de e-Learning nas diferentes áreas da organização, 
escolher a arquitectura modelo da plataforma, definir matrizes de decisão, como o 
mapeamento das funcionalidades em software, hardware e redes e o dimensionamento 
da arquitectura tipo. 
 
Será igualmente importante decidir a aquisição de infra-estrutura tecnológica que deverá 
depender da importância estratégica que o conceito de e-Learning assume para a 
organização em causa e a especificidade do negócio da organização, aconselha o 
subgrupo da tecnologia. 
 
O desafio dos conteúdos 
Constituindo a "equipa" da Educação e Ensino, Alcino Ferreira da Silva, do CNED, 
Carlos Zorrinho, da Universidade de Évora, Luís Amaral, da Universidade do Minho e 
Vítor Santos, da Microsoft consideram - tal como já outros intervenientes tinham 
defendido - que os conteúdos são um dos desafios colocados pelo e-Learning, a par da 
massificação e do uso de standards. O subgrupo lembra também a importância de 
conhecer o contexto real e definir os objectivos a atingir num processo de e-Learning.  
 
Do trabalho desenvolvido até à data por este subgrupo resultaram ainda um conjunto de 
recomendações que dirigem aos governantes do país, três no sector do ensino superior e 
outros tantos para o ensino secundário. Resumidamente, as recomendações do primeiro 
caso passam por um pedido de continuidade para o e-U - o programa da 
responsabilidade da UMIC que visa a massificação do uso de portáteis nos campus 
universitários; pela resolução da questão dos direitos de autor na produção de conteúdos 
com a criação de recomendações práticas ou propostas de solução tipo e pela utilização 
de standards no e-Learning. 
 
Caracterizando o caso do ensino secundário como muito mais problemático, o grupo 
propõe objectivos a atingir a médio e longo prazo, como a distribuição de kits junto dos 
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professores, um conjunto de ferramentas de hardware e software que permitisse aos 
mesmos prepararem os seus trabalhos recorrendo às tecnologias. 
 
Obrigar as editoras a converterem os seus manuais em digital e a terem apoio online 
para professores e alunos são outras das recomendações deixadas aos governantes, 
assim como a criação de um repositório na Internet com objectos de aprendizagem 
desenvolvidos por professores para posterior partilha entre a classe. 
 
As razões que poderão levar à escolha de metodologias de formação e ensino que 
tenham por base as ferramentas tecnológicas ficaram patentes nos testemunhos 
apresentados pela Caixa Geral de Depósitos, o Banco Nacional de Crédito, a 
Universidade Católica, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, os 
hospitais SAMS e Santa Marta, a Administração Tributária e o Colégio da Bafureira. 
 
Cada uma das organizações e entidades explicou os projectos de e-Learning que 
aplicam e deixou alguns conselhos para todos aqueles que pretendem apostar neste tipo 
de formação. A definição do modelo, o apoio e envolvimento das instâncias decisoras, a 
combinação entre os conteúdos teóricos e os práticos e o regime presencial e virtual, os 
métodos de avaliação e as técnicas para cativar o interesse dos formandos foram 
algumas das ideias reforçadas nos casos de sucesso apresentados. 
 
"Queremos que o nosso trabalho seja um instrumento preciso e útil que facilite a vida a 
todos aqueles que queiram empreender um projecto de e-Learning nas suas 
organizações", referiu Guilherme Collares Pereira ao encerrar o encontro. 
 
Demonstrando a crescente importância que a área do e-Learning assume no 
desenvolvimento da Sociedade da Informação, a APDSI anunciou ainda que pretende 
constituir uma unidade interna exclusivamente dedicada àquela  área. "O e-Learning 
merece uma aposta continuada para que os benefícios que lhe são atribuídos se façam 
sentir", referiu A. J. Simões Monteiro, Director-Geral da APDSI. 
 
O mesmo responsável acrescentou que os resultados finais da reflexão que o grupo de 
trabalho para o e-Learning tem vindo a desenvolver deverão surgir ainda este semestre. 
 
 
Sobre a APDSI 
Criada em 2001, a APDSI tem por objectivo a promoção e o desenvolvimento da 
Sociedade da Informação e Conhecimento em Portugal, reunindo com este interesse 
comum indivíduos e empresas. Na linha destes propósitos a Associação para a 
Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação tem vindo a desenvolver 
diversas actividades, onde se destacam uma série de estudos realizados por grupos de 
trabalho multidisciplinares sobre os vários temas da actualidade na Sociedade da 
Informação, nomeadamente o eGovernment, eProcurement e ainda Justiça, Saúde e 
Educação Electrónicas. Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as 
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tendências de evolução e também as interacções entre as tecnologias e outras dimensões 
sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta para a discussão e eficaz 
implementação destes conceitos na Sociedade Portuguesa.  
 
 
Para mais informações contacte: 
 
APDSI  
ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
Madan Parque – PCTAS, Edifício VI 
Campus da Caparica, Monte de Caparica 
2829-516 Caparica - Portugal 
Tel.: +351 212 949 606 
Fax: +351 212 949 607 
E-mail: secretariado@apdsi.pt 
URL: http://www.apdsi.pt 


