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Trabalho Digital 
na Sociedade da Informação

A    quarta edição dos Encontros da Arrábida trouxe 
mais uma vez ao Convento um conjunto de per-

sonalidades representativas de várias áreas da Socie-
dade, que durante dois dias procuraram “Repensar o 
Futuro da Sociedade da Informação”, contribuindo 
com diferentes perspectivas não apenas para analisar 
as principais mudanças decorrentes da digitalização do 
trabalho, mas sobretudo para antecipar tendências, aju-
dando a traçar caminhos.
Este ano as Relações Laborais e o Trabalho Digital 

centraram a discussão e deram o mote para os traba-
lhos desenvolvidos pelos três grupos de reflexão for-
mados. O encontro partiu de uma apresentação a cargo 
de um keynote speaker que, tal como nas edições ante-
riores, tem a tarefa de introduzir temas para a discussão 
plenária que se segue e fornecer novos elementos de 
trabalho para os grupos de reflexão.
Lançados os temas, as salas do Convento acolheram a 

reflexão dos grupos em sessões paralelas, vendo cres-
cer o trabalho desde os pontos de partida previamente 
determinados para propostas de acção concretas que 
pretendem contribuir para o desenvolvimento da So-
ciedade da Informação, acautelando direitos e deveres, 
mas perseguindo sempre prioridades estratégicas.

Pensar digital para trabalhar digital 
Recebendo a incumbência de iniciar os trabalhos, 

António Brandão Moniz, keynote speaker do encon-
tro, centrou a apresentação inicial na mutação global 
das cadeias de valor, dentro do tema As Dinâmicas do 
Trabalho Digital. Antes de entrar no tema lembrou, 
porém, algumas das principais conclusões do encontro 
da Arrábida realizado no ano anterior, subordinado ao 
tema novas formas de organização social decorrentes 
da mobilidade.
Foi sublinhado o fraco interesse dos portugueses 

pela tecnologia e a necessidade de criar factores de 
motivação para a massificação dos serviços, soluções 
e equi-pamentos móveis, a par com a necessidade de 
uma maior aposta na simplificação dos interfaces que 
facilite a apropriação das tecnologias por diferentes 
grupos de utilizadores.
Apoiado nestas conclusões, o professor considerou 

que de facto “não é possível desenvolver uma SI com 
base num pequeno grupo de especialistas, nem apenas 

com recurso a um investimento razoável em infra-estru-
turas: é necessário massificar”.
Brandão Moniz considera que não tem havido um in-

vestimento condigno nos interfaces e que a indústria na-
cional de telecomunicações opta por trazer para Portu-
gal equipamentos estrangeiros que depois “traduz” para 
o mercado nacional, uma realidade para o hardware e 
software, que se apresenta como mais uma barreira à 
Sociedade da Informação.
O professor passou ainda em revista alguns dados, 

apurados no ano passado, que traçam um cenário pouco 
animador da utilização das TIC em Portugal. Segundo 
números do INE, ali recuperados, usam PCs em Por-
tugal apenas 37,2% da população, um número que 
diminui significativamente em determinados grupos. 
Entre os desempregados 78% não usam computador, o 
que revela um afastamento das TIC por um grupo que à 
partida já está em situação de exclusão social. 
Na Internet a percentagem de utilizadores é ainda 

mais reduzida que nos PCs (29,3%), sobretudo junto 
de grupos com idade igual ou superior a 55 anos, uma 
evolução preocupante tendo em conta que Portugal tem 
uma população envelhecida e um número considerável 
de cidadãos pertencem a esta faixa etária, considerou 
Brandão Moniz. 
O orador sublinhou ainda que apenas um terço dos in-

divíduos empregados fazem uso da tecnologia (33,6%) 
e o facto das taxas irem diminuindo à medida que avan-
ça a idade e se reduzem as habilitações literárias, no que 
se refere à utilização de PC e da Internet.
  À disposição do grupo ficaram ainda outros dados 

que ilustram a evolução das taxas de qualificação 
nas TIC em Portugal, comparando números de 1995 
e 2002. No primeiro ano essa taxa era de 9,58%. Até 
2002 evoluiu para 17,92%, ficando muito acima da mé-
dia encontrada para a economia portuguesa em geral 
(6,42%). Brandão Moniz considerou que o número tra-
duz um esforço formativo, mas alertou para o facto de 
não responder às carências.
No âmbito deste esforço insere também o aumento 

do número de diplomas básicos em TI atribuídos entre 
2001 e 2004. De 4.173 diplomas concedidos no primei-
ro ano passámos para um total de 145.485 em 2004.

Reestruturação global das cadeias de valor
De volta ao tema do painel, Brandão Moniz propôs-se 

a uma análise sobre a reestruturação das cadeias de va-
lor. Como ponto de partida considerou que “as mudan-
ças na organização do trabalho apenas podem ser com-
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pletamente entendidas no contexto da reestruturação 
global das cadeias de valor”.  Há uma decomposição e 
recomposição simultânea dos sectores, organizações e 
processos de trabalho”, continuou o orador, apontando 
como condutores desta reestruturação a globalização 
dos mercados, a liberalização do comércio, o desen-
volvimento e disseminação das TIC, a des-regulação 
dos mercados de trabalho e a mercantilização do sector 
público.
A análise do professor proporcionava desde logo pis-

tas para os temas que iriam conduzir os trabalhos do 
grupo Dinâmicas do Trabalho Digital, apontando para 
uma nova divisão do trabalho que, em sua opinião, 
produz a codificação das qualificações e do conheci-
mento, é mais flexível e autónoma, mas que também 
transporta novas formas de taylorismo. O processo, 
considerou Brandão Moniz, faz surgir novos grupos e 
identidades profissionais e tem um impacto a conside-
rar ao nível da qualidade de vida, já que as trajectórias 
profissionais se tornam mais incertas.

Formatação multi-janelas precisa-se 
A entrada na primeira sessão plenária dos dois dias de 

encontro serviu para adicionar novos pontos de vista 
à exposição do keynote speaker, sob a moderação de 
Ricardo Charters d’Azevedo. João Amaral Gomes fri-
sou o papel cada vez mais central dos equipamentos 
móveis, enquanto ferramentas que promovem a info-
inclusão e que são complementares a um acesso à in-
formação online mais tradicional. O orador lembrou 
que mesmo no continente africano, onde as taxas de 
penetração móvel são pouco significativas, nas zonas 
onde o telemóvel se tornou mais banal teve a capaci-
dade de mudar a vida das comunidades, suprimindo o 
défice noutro tipo de comunicações.
No que respeita às alterações que a entrada na era di-

gital introduziram no trabalho foi também lembrado o 
crescente nível de exigência que regula as relações pro-
fissionais e as implicações que isso tem para diferentes 
gerações, mais ou menos formatadas para trabalhar em 
ambientes “multi-janelas”. 
A geração que em poucos anos vai chegar ao mundo 

do trabalho e que já cresceu a “brincar” com as TIC 
está formatada para trabalhar simultaneamente em 
vários ambientes. É com estes jovens que os profis-
sionais com mais idade vão competir directamente, 
com a clara desvantagem de boa parte do seu trajecto 
profissional ter sido desenvolvido em ambientes li-
neares. Há uma exigência e responsabilização crescen-

te a nível profissional que evolui a par com a tendência 
para misturar real e virtual. 
O assunto mereceu alguns minutos de debate e ge-

rou uma preocupação em responder ao desafio: como 
formatar as gerações mais velhas para trabalharem em 
ambientes multi-janelas? Encontrar resposta para esta 
questão pode ser fundamental para evitar uma potencial 
fragmentação da sociedade, que separe duas formas dis-
tintas de gerar conhecimento.
António Dores contribuiu para a discussão propondo 

uma reflexão sobre os riscos de precariedade inerente 
às novas formas de estruturar o trabalho e questionou 
os efeitos desta instabilidade na capacidade para pro-
duzir conhecimento. “Hoje ainda existe a capacidade 
pro-activa que Ford demonstrou ao conceber um novo 
conceito de indústria?”, questionou.
Numa perspectiva mais futurista, mas ainda assim de 

médio prazo, João Matias admitiu a hipótese da empre-
sa que hoje conhecemos vir a desagregar-se. Na visão 
do orador faz sentido que a prazo passem a reunir-se 
competências para realizar determinado projecto, dando 
origem a pequenas estruturas que se dissolvem no mo-
mento seguinte à conclusão de determinado projecto. 
A necessidade de definir o termo Trabalho Digital e 

os perigos do teletrabalho, como potenciador de uma 
mistura entre o tempo de trabalho e o tempo de lazer, 
couberam ainda neste primeiro espaço de discussão. 
Com um maior número de questões alinhadas, a as-

sembleia plenária dissolveu-se em três grupos de tra-
balho onde os participantes continuaram as discussões 
iniciadas na manhã do primeiro dia do Fórum. 
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No painel dedicado às Dinâmicas do Trabalho Di-
gital, a discussão começou pela preocupação em 

definir de forma clara o âmbito da análise e a expressão 
trabalho digital. Desde logo, a utilização de ferramen-
tas digitais e o uso de plataformas colectivas foram 
considerados elementos essenciais na tarefa de centrar 
o confronto de ideias, que havia de concretizar-se em 
torno do conceito de trabalho humano assistido com re-
curso a conhecimento codificado usando as TIC.
Nesta matéria, as principais questões identificadas 

para discussão relacionam-se com as novas formas de 
estruturar o trabalho, as alterações em curso nas carac-
terísticas do trabalho, as competências necessárias para 
garantir o sucesso no contexto daquelas alterações e as 
relações laborais em termos de princípios.
Como principais drivers de mudança - com impacto 

nas quatro áreas de análise - estão factores como a glo-
balização dos mercados, o desenvolvimento das TIC, 
a desregulamentação, a liberalização do comércio e a 
procura de competitividade com recurso à inovação. 
As novas formas de estruturar o trabalho, que merece-

ram a primeira reflexão com maior pormenor, são uma 
consequência directa da busca de melhores condições 
para trabalhar e competir, quer por parte do indivíduo 
quer pelas empresas. Este desafio tem resposta na 
inovação e na utilização das TIC e é abraçado, numa 
primeira fase, pelas organizações de primeira linha, 
que o impõem às estruturas da sua cadeia de valor,  
criando um ambiente favorável à adopção de práticas 
de trabalho digital.
Neste contexto de mudança reflectiu-se também sobre 

realidades como o outsourcing, o trabalho colaborativo 
especializado em determinados sectores e uma nova or-
ganização do tempo e do espaço com impacto em orga-
nizações e indivíduos, como exemplos e resultados de 
novas formas de estruturar o trabalho.

Do lifelong employment ao lifelong learning
Constata-se que o trabalho digital estimula e torna 

possível a introdução de novas variantes que re-carac-
terizam as relações laborais, consoante os níveis de de-
pendência entre quem presta um serviço e o beneficiário 
do trabalho. Nesta matéria é claro que as fronteiras do 
direito extravasam as dos países e ganham peso os gru-
pos de interesse internacionais, enquanto as relações 
laborais assumem um carácter individualizado, mesmo 
partindo de acordos colectivos verticais. 

Grupo de Trabalho - As Dinâmicas do Trabalho Digital

As relações de trabalho independentes merecem um 
olhar atento nesta fase de diagnóstico da mudança. O 
modelo não domina o mercado mas está em franco 
crescimento e para funcionar precisa de criar as suas 
próprias redes de distribuição, circuito que muitas ve-
zes obedece a mecanismos de auto-regulação intensifi-
cando os perigos da precariedade do trabalho. 
Os participantes deste grupo de trabalho convergem 

na crença de que acabou o emprego para toda a vida 
(no lifelong employment) chegou o tempo do lifelong 
sweating e do lifelong learning, para responder a um 
mercado em que a estrutura do trabalho se adapta às 
exigências que resultam da combinação entre capital e 
informação, ambos em mobilidade.
Face a um cenário em que as fronteiras territoriais se 

desvanecem para tornar a competição mais global, o 
grupo olha para a realidade portuguesa e responde com 
a necessidade de fixar objectivos cada vez mais ambi-
ciosos. O cenário competitivo que as empresas portu-
guesas enfrentam não se confina à Europa mas estende-
se ao mundo, pelo que se impõem estratégias definidas 
olhando para o pelotão da frente.
 

Formar e qualificar para melhor competir
A tarefa é do sector privado, que deve usar as TIC 

para melhorar a capacidade competitiva,  apoiar a for-
mação dos recursos humanos, aumentando o capital 
intelectual e garantindo a capacidade de se reinventar 
e responder a novos desafios. Mas, cabe também ao 
Governo colocar no terreno iniciativas como o Choque 
Tecnológico, vocacionadas para trabalhar indicadores 

Pontos de Partida 
✔ A evolução do analógico para o digital 
no domínio do trabalho. Onde estamos?
✔  Novos contratos sociais no contexto de 
uma sociedade baseada no conhecimento 
e na informação 
✔ A reivindicação do trabalho como valor 
humano num mundo que é tecnologicamente 
cada vez mais evoluído
✔  Desafios individuais e colectivos impostos 
pelo trabalho digital
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que revelam fraca 
capacidade de 
adaptação às exi-
gências de uma 
sociedade digital. 
A coordenação 
de esforços deve 
permitir a criação 
de núcleos duros 
de conhecimen-
to geradores de 
riqueza. 
Em ambas as 

vertentes, pública 
e privada, inte-
ressa fixar quem 
inventa e quem 
concebe, apelan-

do fortemente ao empreendorismo. Só nos últimos 
quatro anos Portugal perdeu 14 mil quadros qualificados 
na área das TIC, segundo dados do INE, uma tendência 
que o grupo considera importante reverter. 
A aposta no desenvolvimento de competências assume 

por isso um papel chave na discussão e nas propostas 
de acção que dela resultam. Só com o reforço desta 
aposta será possível tirar o maior partido das novas fer-
ramentas digitais que permitem fazer mais por menos e 
possivelmente com maior prazer.

Adequar competências às necessidades reais 
É preciso combater a iliteracia e a infoiliteracia e tra-

çar planos de aquisição de competências que respon-
dam efectivamente às necessidades, tendo como pano 
de fundo a inovação e a necessidade de tornar as tecno-
logias cada vez mais intuitivas e invisíveis para o indi-
víduo, que as deve integrar no seu trabalho quotidiano 
sem dificuldades ou receios. 
É igualmente importante fazer do ensino e da I&D 

um desígnio nacional, mas também encarar a formação 
como parte da actividade produtiva. O sistema escolar 
assume  um papel incontornável, mas também a moti-
vação das empresas e do próprio indivíduo.
  

Trabalho digital flexibiliza uso do tempo
A nova realidade do trabalho digital também incre-

menta os níveis de responsabilização e controlo so-
bre as actividades, mas simultaneamente garante uma 

maior flexibilidade na utilização e gestão do tempo. O 
aumento da mediação da tecnologia nos processos de 
trabalho implica uma transferência de competências 
para ambientes mais complexos, exigindo e gerando 
uma maior qualificação, mas também propicia um 
maior controlo de qualidade e maior produtividade. 
Para tirar o máximo partido desta vantagem interessa 

no entanto potenciar relações entre parceiros sociais e 
reconhecer parcerias que contribuam para fomentar o 
equilíbrio entre empresa e indivíduo e para facilitar as 
mudanças tecnológicas. A receita é seguida em vários 
países da Europa e do mundo como elementar para o 
bom desenvolvimento económico.
 

Desígnio de um Portugal mais competitivo
Nos dois dias de encontro ficou definido que o tra-

balho digital é um conceito organizacional que envolve 
pessoas, processos e tecnologia. As TIC são inevitáveis 
e a sua adopção só faz sentido quando empenhada e di-
rigida para conseguir um lugar na linha da frente do 
binómio líder / seguidor, capaz de proporcionar uma 
posição competitiva no contexto internacional e garantir 
a sustentabilidade do indivíduo e da própria empresa. 
Garantir este objectivo implica uma mudança cultural 

que envolve vários agentes económicos e o próprio in-
divíduo. Ao empresário caberá repensar a organização e 
redefinir objectivos; aos trabalhadores prepararem-se e 
adaptarem-se à mudança fazendo a adequação das suas 
competências; aos parceiros estarem prontos para adap-
tar as suas práticas às novas regras e ao Governo mo-
bilizar todos os agentes para o desígnio de um Portugal 
mais competitivo em que valha a pena viver.  

Moderador 
Francisco Tomé 

Participantes
António Brandão Moniz
A. J. Simões Monteiro
António Vasconcelos da 
Cunha
Hans-Erhard Reiter
João Álvaro de Carvalho
José Dias Coelho
João Matos Pereira
Luís Vidigal
Maria Joaquina Barrulas
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Grupo de Trabalho - As Dinâmicas do Trabalho Digital
Conclusões

Macro – Tendências
  Drivers:

  globalização dos mercados, 
  liberalização do comércio, 
  desenvolvimento e disseminação das TIC, 
  des-regulação dos mercados de trabalho 
  mercantilização do sector público

   Novas formas de estruturar o trabalho
   Emergência de novas competências para 
o sucesso
   Novas formas de regulação do trabalho
   Aumento da mediação tecnológica nos 
processos de trabalho

Benefícios e perigos 
  Benefícios

  competências para a inovação e empreen-
dedorismo
  Aumento da flexibilidade do espaço-tempo 
do indivíduo (e das organizações)
  Melhores condições e dignificação do tra-
balho
  Emergência de novas identidades profis-
sionais
  Maior qualificação e produtividade

 Perigos
 No lifelong employment, lifelong sweating
 Insegurança, precariedade e instabilidade
 Perda de competitividade e obsolescência
 Diluição das identidades das organizações
 Desajustamento entre competências exis-
tentes e as requeridas

Propostas de ideias
 Lifelong learning
 Construção de redes e envolvimento em 
comunidades de prática
 Fomento da info-literacia (integrando-a nos 
processos de fomento da literacia)
 Combate à iliteracia
 Fomento da aquisição de competências
 Reconhecimento de parcerias para o diálogo 
social
 “Aprender a aprender” e certificação de 
competências
 Redução da complexidade pelo desenvolvi-
mento dos interfaces
 Democratização do uso
 Criar condições de mobilidade

Conclusões 
 Aprender
 Sensibilizar 
 Informar 
 Conhecer
 Participar
 Colaborar 

Para aproveitamento de forma sustentada 
das potencialidades do trabalho digital e 
fomento do empreendedorismo com inova-
ção

“Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades...” 
(Luis Vaz de Camões)
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Grupo de Trabalho - Produtividade e Competitividade

Pontos de Partida 
✔  Contributos da Sociedade da Infor-
mação e do Conhecimento no aumento 
da competitividade e na capacidade de 
inovação das organizações
✔  O impacto do investimento em TIC na 
produtividade e competitividade em dife-
rentes sectores económicos
✔  Novos ambientes digitais no mundo do 
trabalho
✔  Importância do elearning

Com o objectivo de discutir um dos temas mais ali-
ciantes e ligado às palavras chave da actualidade, 

a sessão do segundo grupo foi iniciada pelo coordena-
dor com a ideia de que a introdução de novas tecno-
logias demora, em média, cinco anos a ter reflexos na 
produtividade de uma organização, devido à não adap-
tação imediata da organização institucional à tecnolo-
gia, o que obriga a empresa a suportar o investimento, 
sem obter resultados no curto prazo. A inovação tem 
por isso um custo, implicando que a criação de valor 
pela empresa surja apenas após um período inicial e 
após uma readaptação institucional em que os produ-
tos são necessariamente mais caros. De outra forma, 
a produtividade pode ser negativa quando se investe 
inadequadamente em tecnologias, chegando a ser afir-
mado, posteriormente, que “a tecnologia que nos cai do 
céu não significa que não tenha de ser gerida estrate-
gicamente, sendo a falta de planeamento estratégico o 
grande problema do nosso país”. A metodologia torna-
se assim decisiva para as empresas investidoras em tec-
nologia e a boa produtividade é aquela que é sustentada 
e não a de curto prazo. 

Conceitos de trabalho digital
No âmbito dos trabalhos foi abordada a questão da 

natureza da nova organização na Sociedade de Infor-
mação, na qual surge um novo sistema de decisão, que 
exige a existência de “informação ascendente”. Foi 
aqui introduzida a questão relacionada com a definição 
do conceito de trabalho digital, em contraposição ao 
trabalho analógico. Este foi o tema que gerou mais di-
vergências entre o grupo, relativamente ao seu alcance: 
um jurista pode ser um trabalhador digital, tal como 
aqueles que gerem propriedade intelectual, mas um  
operador de máquina com tarefas básicas também o 
será? Foi lançada a ideia de que “não existe trabalho 
digital, mas apenas trabalho”, variando apenas o grau 
de utilização de ferramentas digitais. 
A sociedade ocidental encontra-se numa curva de de-

senvolvimento em que a tecnologia tornou as pessoas 
mais livres – de trabalhar em casa, de ter maior mobi-
lidade, de criar software, entre outros. Em suma, o tra-
balho digital é de natureza cognitiva, suportado por tec-
nologias de informação e comunicação e subdividido 
em trabalho manual (susceptível de ser substituído por 
máquinas) e trabalho intelectual (exclusivamente reser-
vado aos seres humanos – quer através de operações 

cognitivas directas quer embutido em programas de in-
teligência artificial -, e relacionado com procedimentos 
de decisão). Hoje, quando um trabalhador abandona 
uma empresa, também o seu activo sai.
Nas empresas, os recursos humanos são um dos maio-

res encargos e, portanto, um dos mais fáceis de elimi-
nar. A utilização da Internet como ferramenta de traba-
lho colaborativa e utilizável pelos trabalhadores poderá 
permitir a desejável redução do papel (ou dos arquivos 
de papel) e uma consequente melhor organização do 
trabalho – uma prática que necessita de uma formação 
adicional e adequada, que pode passar pelo elearning. 

Novas dinâmicas espaço/tempo/conhecimento
O crescimento crítico do papel das tecnologias da in-

formação e comunicação na actividade económica e 
social e, consequentemente, na sociedade da informa-
ção, tem consequência na socialização de paradigmas 
relacionados com a sua própria natureza e que se tra-
duzem numa revolução das concepções tradicionais de 
espaço, tempo e conhecimento.
As tecnologias da informação e comunicação introdu-

zem um elemento de desmaterialização das actividades 
que as liberta de muitos dos constrangimentos terri-
toriais conhecidos, sublinhou o moderador do grupo, 
alterando o conceito de espaço. Já relativamente ao 
tempo, as tecnologias da informação e comunicação 
não podiam deixar de exercer uma profunda revolução 
nos ritmos das actividades económicas e sociais dado 
que actuam à velocidade da luz. Na área dos negócios 
económicos a expressão que traduz esta mudança é “a 
time to market” e que torna obsoletas e contraprodu-
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tivos muitos dos sistemas operativos e organizativos  
existentes na sociedade industrial do século XX.
Quanto ao conhecimento, as novas condições de 

acesso, de produção e difusão da informação e do 
conhecimento têm um efeito muito importante nas ac-
tividades sócio-económicas, num contexto de concor-
rência. A competitividade das organizações depende 
do seu tratamento e da maneira como eles se inserem 
nos dispositivos de decisão. O conhecimento das ope-
rações (funcionamento das máquinas, articulação dos 
recursos humanos, materiais e financeiros), da satisfa-
ção, evolução dos gostos e exigências do cliente e da 
maneira como ele é afectado pela concorrência, assim 
como da evolução tecnológica, da oferta em geral e das 
estratégias de negócios concorrentes, torna-se o factor 
crítico de sucesso das organizações. Por sua vez, num 
contexto em que cada vez mais se exige uma mão-de-
obra qualificada, o conhecimento é um factor decisivo 
na valorização do capital humano.
     

elearning como ferramenta de trabalho
Com a constatação do papel das tecnologias na alte-

ração definitiva da forma como se aprende, foi aborda-
da a forma como a informática pode tornar os recursos 
humanos mais produtivos, com especial destaque para 
o elearning, como instrumento de produtividade dos 
recursos humanos.  Em relação aos trabalhadores, a sua 
relação com a ferramenta de trabalho é fundamental 
para esta análise, sendo que não fará sentido reflectir 
sobre as TIC sem ter em conta as pessoas, as organiza-
ções e a inteligência das próprias organizações. Aqui, 
o elearning não é uma ferramenta para uma só pessoa, 
mas sim para toda uma organização.
Foi também destacada a importância do factor agi-

lidade, no sentido de velocidade de reacção: uma em-
presa é tanto mais forte e competitiva quanto mais rapi-
damente conseguir reagir positivamente à mudança. 
As empresas são “organismos vivos” que nascem – tal 
como as pessoas –, mas também morrem. O papel do 
gestor é hoje mais complexo: no passado, sabia-se qual 
o objectivo da empresa e o papel do trabalhador; hoje 
existe a questão de como gerir os recursos humanos.  
Também o sector público foi um tema de reflexão obri-

gatório, como grande máquina que influencia o sector 
privado e onde existe uma grande falta de formação em 
TIC, apesar de algumas boas práticas, caso da entrega 
da declaração de IRS via Internet. No domínio públi-
co, o elearning pode ser uma ferramenta fundamental 
para a auto-formação e até mesmo na flexibilidade de 

horários. Con-
tudo, será com-
plicado explicar 
a um aluno a 
existência dessas 
diferentes formas 
de aprendizagem 
– por exemplo, o 
facto de o elear-
ning poder ser 
um instrumento 
importante e 
eficaz, mas que 
implica a sua au-
sência das aulas. 
Ainda na Admin-
istração Pública, 
foram largamente debatidas as dificuldades burocráti-
cas: não existem sistemas de informação eficazes, mas 
apenas uma simples e redutora “informatização” dos 
serviços. Sendo um problema “histórico”, a capaci-
dade de regeneração dos burocratas tem constituído um 
entrave ao desenvolvimento de sistemas alternativos, 
face ao aumento do capital humano e da pró-acção das 
pessoas em geral.

Formação/aprendizagem contínua
No âmbito da chamada Nova Economia as indústrias 

não necessitam apenas de qualificações, mas sim, e so-
bretudo, de competências, que exigem o imperativo da 
formação contínua ao longo da vida (lifelong learning). 
Este é um novo paradigma cognitivo da Sociedade da 
Informação, onde um indivíduo aprende durante toda 
a sua vida até morrer e o elearning é uma ferramenta 
de formação, ao longo da vida. Porém, esta formação 
não substitui o anterior paradigma da educação pública, 
universal e obrigatória, que nunca pode ser posta em 
causa como formação inicial. Só que o Diploma Univer-
sitário deixa de ser o último diploma antes de se entrar 
no mercado do trabalho, para passar a ser o primeiro. 
O coordenador do grupo destaca mesmo o papel que a 
pesquisa científica desempenha na evolução tecnológi-
ca e esta na competitividade das pessoas, organizações, 
sectores económicos e países, introduziu ritmos de mu-
dança que implica uma permanente formação, teórica e 
prática dos recursos humanos.
A mudança do paradigma da formação impõe a refor-

ma dos sistemas tradicionais de formação profissional 
e o ajustamento do ensino superior. A formação básica 

Moderador
Artur Castro Neves

Participantes
António Pedro Dores
António Pita de Abreu
Carla Silva
Carlos Janicas
João Matias
João Passos Almeida
José Lopes Costa
Luís Amaral
Mário Rui Gomes
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Não há trabalho digital
Trabalho é trabalho havendo nomeadamente 
trabalhadores da informação
 número crescente dos trabalhadores em 
contacto com as TIC
 as tecnologias são intrínsecas a todas 
actividades
 um papel diferente está a organizar-se 
para o trabalhador da empresa

As TIC - Espaço / Tempo / Conhecimento
 Espaço 
  introduz um elemento de desmaterializa-
ção e ainda uma necessidade de pensar a activi-
dade territorializada com a actividade desmate-
rializada (mobilidade)
 Tempo 
  time to market

“É erróneo pensar que são as inovações tecnológicas que, por si, determinam as mu-
danças sociais - ou mesmo civilizacionais - emergentes; ao invés, serão sempre as 
soluções organizacionais e os modelos institucionais que levarão à exploração das 
potencialidades que as tecnologias encerram. Neste sentido, a formulação de orienta-
ções políticas e sobretudo a tomada de decisões políticas no tempo certo e com base no 
conhecimento das tendências económicas e sociais em curso são absolutamente cruciais 
para estimular e monitorizar as mudanças necessárias.”
Dr. Jorge Sampaio, Presidente da República Portuguesa

e fundamental tenderá a ser cada vez mais multisecto-
rial, polivalente e menos especializada num mundo em 
permanente mudança.

Responsabilidade social
Já no fim dos trabalhos, e no âmbito da organização das 

conclusões do grupo de trabalho, o grupo focou-se no-
vamente nos dois motes principais da reflexão: a com-
petitividade e a produtividade. Os participantes do grupo  
alinharam quatro pilares para a competitividade, que pas-
sam pela estratégia, processos, recursos e tecnologia.
A estratégia deve visar o triplo objectivo de criar valor 

para o cidadão nas diversas áreas onde estes mantêm um 
papel na sociedade, ou seja, como cidadão, trabalhador e 
consumidor. Já os processos são definidos como uma ar-
quitectura de funções, tarefas e normas de execução que 
constituem a estrutura de projecto e que permitem atingir 
ou prosseguir determinados objectivos. 
Os recursos e a tecnologia têm igualmente um papel 

fundamental, determinando o sucesso da competitivi-
dade, mas os participantes do grupo de trabalho salienta-
ram que a tecnologia não pode ser um fim em si mesma, 

apoiando a mudança da empresa mas sendo também 
imposta por factores externos.
A competitividade foi assim considerada pelo grupo 

como uma estratégia que resulta de um novo tipo de 
economia que elege a concorrência nos mercados como 
factor de sucesso. Nesse sentido ela depende da respos-
ta a várias questões como “o quê ?”, “porquê?”, “como 
?”, “quando?”, sendo que depende globalmente na 
aposta em capital humano e na liderança. A produtivi-
dade surge neste contexto como um desígnio nacional 
e nesse sentido insere-se num contexto forte e alargado 
de “responsabilidade social”: ela integra-se no tecido 
social e humano e a sua eficácia depende enormemente 
da sua aceitação social.
Esta responsabilidade social, assente na capacidade 

de liderança, na capacidade estratégica e na motivação 
e confiança dos agentes, é um desígnio nacional onde 
intervêm factores de formação, de novas arquitecturas 
organizacionais, de avaliação da decisão, com uma di-
mensão que ultrapassa a visão parcelar que pretende 
que a inovação e a modernização se obtém pela simples 
manipulação do Código do Trabalho.

Grupo de Trabalho - Produtividade e Competitividade
Conclusões
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 Conhecimento 
  acesso à informação
  criação de resultados
  pessoas no mercado do trabalho e de-
cisões de organização 

Como é que as TI criam valor numa 
nova CV ?
 O conhecimento alavancado pelas TICs 
tem efeitos sociais decisivos na produção do 
Capital Humano no que respeito ao mundo 
das pessoas e do trabalho e no sistema de 
apoio à decisão nas organizações 

Em relação às pessoas 
 Competências e motivação 
 Capital Humano
  motivar ensinando
  porque se estuda e porque se aprende
  são necessários bons gestores com mais 
capacidade de comando
 Perigos
  o desemprego destrói o Capital Humano
  há um futuro bom e um futuro mau

Competitividade e Produtividade
 4 pilares
  estratégia
  processos
  recursos
  tecnologia
 Competitividade
  é uma estratégia que resulta de um novo 
tipo de economia que elege a concorrência nos 
mercados como factor de sucesso
  o quê como quando porquê 
  apostar no  aumento do CH e da liderança
  falta de desígnios nacionais
 Produtividade
  responsabilidade social: a productividade 
depende muito da sua aceitação na sociedade

Pessoas maduras / autodisciplinadas / 
autoestimadas (Grupo 3)
 empowerment (de tarefas a objectivos 
colectivos por cruzamento de responsabili-
dades)
  Este empowerement é uma resposta 
necessária a um novo contexto de eliminação de 
stocks+satisfação do cliente+ luta contra o des-
perdício+ redução de custos + corrigir processos 
- o que não pode nunca ser decidido nem obtido 
por decisão hierárquica sem a colaboração activa 
dos ateliers
 Redefinição do papel das chefias inter-
médias que perdem função  de controlo dos 
stocks e de avaliação da execução da tarefas 
(controlo operacional), para assumirem as 
funções de desenvolvimento da sua equipa 
facilitando a sua integração em rede

Formação contínua
 conteúdo formativo fundamental
 impõe reforma da formação profissional e 
ensino superior 

Ensino ao longo da vida
 mudança de paradigma
 não se opõe à educação universal 
e gratuita
 a formação passa a ser multisectorial

A Universidade
 tem que ser mais generalista num mundo 
em permanente mudança
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Contexto multi-janelas substitui 
linearidade 
Pondo de lado as definições, o grupo de discussão As 

Relações Interpessoais lançou-se no desafio de associar 
a “trabalho digital” aspectos positivos ou negativos, 
emoções que a expressão suscitasse. Frieza e distancia-
mento foram as primeiras palavras lançadas, entre as 
muitas trocadas durante as horas de reflexão conjunta 
proporcionada pelo 4º Fórum da Arrábida. Para os pre-
sentes, é claro que estamos perante um novo contexto 
tecnológico que condiciona os relacionamentos inter-
pessoais, um novo mundo que potencia um sem núme-
ro de afectividades e novos tipos de relações com uma 
“validade” diferente da que lhes era associada anterior-
mente. Poderá assim dizer-se que as pessoas irão viver 
várias vidas, estabelecer vários percursos, simultanea-
mente ou não, criando comunidades caracterizadas por 
vínculos precários, mas que ao contrário do que num 
primeiro momento se possa pensar, poderão ser muito 
intensos.
Neste novo contexto será pertinente olhar para a 

nossa saúde mental e perguntarmo-nos até que ponto 
conseguiremos viver num mundo com tantas janelas, 
nomeadamente a nível profissional. É muito provável 
que as gerações mais jovens não considerem esta nova 
característica da sociedade como um problema, pois já 
começam a ser formatadas num ambiente “não-linear”.
É igualmente importante pensar acerca do espaço que 

o indivíduo deixará reservado à sua intimidade. Con-
siderando que esta exige tempo, e uma vez que as rela-
ções se vivem a uma maior velocidade, como será a 
qualidade do relacionamento humano no meio de tanta 
confusão?
Os novos relacionamentos interpessoais, profissio-

nais e pessoais, requerem por isso um indivíduo mais 
maduro, mais auto-disciplinado e mais autónomo, su-
gere-se. 

O peso do tempo
O conceito “tempo” parece determinar uma série de 

condicionantes que rodeiam as relações interpessoais 
no novo contexto tecnológico. Nos dias que correm 
é muito natural ter-se um projecto em mãos e iniciar 
outro, ao mesmo tempo que já se pensa num terceiro. 
Situação que difere do que acontecia até à data, em que 
cada coisa tinha um tempo próprio, reservado. Embora 
a esperança de vida tenha aumentado, a sensação é a de 

que o direito ao tempo vai ser um bem escasso.
Não se pode negar que há agora maior facilidade de 

“empatia” e, apesar do processo de comunicação ne-
cessitar de interacção e dessa interacção exigir tempo, 
nem em todas as situações esse tempo surgirá com a 
mesma importância e o mesmo nível de necessidade. O 
facto de se estar em rede será apaziguador na medida 
em que o indivíduo poderá ver que não está só, encon-
trando mais rápida e facilmente o seu grupo, a sua tribo, 
o seu clã. Juntando-se apenas àqueles que têm os mes-
mos gostos, corre, contudo, o risco de não aproveitar os 
frutíferos resultados do confronto de ideias.
Para alguns, o problema da complexidade da gestão 

do tempo está relacionado com as expectativas iniciais 
relativamente à tecnologia. Falava-se principalmente 
no entretenimento e no facto de termos máquinas que 
fariam tudo por nós, deixando-nos tempo livre, depa-
rando-se agora o indivíduo com a falta de tempo para 
ele próprio e a sua intimidade.
O grupo de trabalho não defendeu que a realidade 

fosse melhor antes do recursos às tecnologias, mas 
sugeriu que pode estar a registar-se alguma desilusão 
face à ideia de que a qualidade de vida iria melhorar de 
forma acentuada.

Liberdades versus dependências
Vive-se numa época de quase liberdade máxima que, 

contudo, nos impõe várias dependências difíceis de sus-
tentar. Esse estatuto de liberdade máxima só será pleno 
mediante o sucesso e a capacidade financeira, conside-
raram alguns dos participantes do grupo de trabalho.

Grupo de Trabalho - As Relações Interpessoais

Pontos de Partida 
✔  O trabalho em rede e as relações sociais 
e interpessoais e quotidianas
✔  As tecnologias digitais como prolonga-
mento do individuo na sua relação com os 
outros
✔  A relatividade do tempo no mundo digi-
tal e o seu impacto nas relações interpes-
soais
✔  O trabalho digital e a pessoa com defi-
ciência
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Ao con-
trário do 
que se pode-
ria pensar, 
o facto da 
t e cno log i a 
estar mais 
a c e s s í v e l 
não signifi-
cará menos 
d e s i g u a l -
dade. A ideia 
de que o 
acesso facili-
tado contri-
buirá para 
a redução 

da info-exclusão está incorrecta na opinião de vários 
participantes deste grupo. A utilização das tecnologias 
exige algum conhecimento, beneficiando as elites tec-
nológicas e financeiras, os primeiros “conhecedores” e 
os segundos com a possibilidade de “comprar conhe-
cimento”. A par dos vagabundos, só as elites poderão 
beneficiar do direito à marginalidade na sociedade de 
base tecnológica.
A própria tecnologia tem um aspecto dúbio. Se por 

um lado pode ajudar na gestão do tempo e eficiência do 
diálogo, por outro, deparamo-nos com um problema ao 

Moderador
Conceição Casanova

Participantes
António A. Fernandes 
Fernando Fevereiro Mendes
José Amaral Gomes
José Fernandes de Almeida
José M. Gomes de Almeida
José Palma Fernandes
Margarida Pires
Pedro Souto
Rui Baião 

nível da linguagem das emoções: estas são muitas vez-
es difíceis de fazer passar num texto de SMS ou email, 
nem que seja pela velocidade vertiginosa em que mui-
tas vezes este é escrito, traduzindo as características do 
tempo actual. Sem o “cara a cara” as relações tornam-se 
frias e facilita-se a falsidade já que lhes falta a emoção. 
Mesmo valendo-se da imagem, a videoconferência é 

claramente uma ferramenta do novo contexto de tra-
balho digital que, apesar das expectativas que se ro-
deou, ainda não conseguiu vingar como alternativa ao 
regime presencial. 
No caso dos cidadãos com necessidades especiais, as 

tecnologias são sempre um facilitador, podendo atenuar 
as deficiências e contribuir para a integração do indi-
víduo, dando-lhe estatuto de cidadão de pleno direito.
Independentemente da polémica acerca da neutrali-

dade ou não da tecnologia, para o grupo de trabalho 
sobre as Relações Interpessoais o certo é que podemos 
escolher entre ser vítimas ou donos do processo tec-
nológico. Ficou claro que estamos ainda numa fase 
de experimentação, tentando encontrar um ponto de 
equilíbrio. Estamos a aprender a viver com as tecnolo-
gias, assumindo novas identidades e diferentes papéis 
num espaço de tempo reduzido.
Se no passado éramos formatados para determinadas 

funções, hoje em dia exige-se “flexibilidade” laboral e 
social traduzida numa vontade para aprender durante 
toda a vida.

Donos ou vítimas?
  Neutralidade ou não da tecnologia. Podemos 
ser donos do processo ou vítimas
  A tecnologia proporciona-nos uma série de 
novas janelas
 Estamos a aprender a viver com as tecno-
logias: novas identidades e diferentes papéis, 
embora com o mesmo tempo
  Uma questão de saúde mental: até que ponto 
conseguiremos viver num mundo com tantas 
janelas? Que tempo e espaço deixaremos reser-
vado à nossa intimidade? Que tempo teremos 
para reflectir?
 Poluição na comunicação
 Os novos relacionamentos interpessoais 
exigem um indivíduo mais maduro, mais auto-

disciplinado e mais autónomo 
 Antigamente éramos formatados para deter-
minadas funções, hoje em dia exige-se “flexibi-
lidade” laboral e social, a disponibilidade para 
aprender durante a vida 
 Hoje, apesar da quase liberdade máxima 
criada, desenvolvemos paralelamente várias 
dependências que são difíceis de sustentar
 Mais disponibilidade e possibilidade de 
acesso não significam menos desigualdade
 O direito à marginalidade só vai ser permiti-
do às elites
 Tecnologia como complemento
 A tecnologia poderá atenuar as deficiências e 
contribuir para a integração do indivíduo dando-
lhe estatuto de cidadão de pleno direito

Conclusões
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Pleno de novas perspectivas

Os três momentos que colocaram em confronto 
as ideias de todos os participantes no Fórum da   

Arrábida foram sempre ricos nas perspectivas e inten-
sos na discussão. As duas últimas sessões plenárias, 
que serviram para apresentar pré-conclusões e con-
clusões dos grupos de trabalho, suscitaram dúvidas e 
vontade de adicionar novos contributos aos temas dis-
cutidos nas várias sessões. 
Um dos aspectos que gerou mais discussão foi o di-

reito ou não à marginalidade face às tecnologias, no-
meadamente à utilização do correio electrónico, um 
tema tratado pelo grupo dedicado às Relações Inter-
pessoais mas que rapidamente ganhou um carácter 
transversal.
Recolhidos vários pontos de vista, é possível concluir 

que será muito difícil viver neste tipo de marginalidade. 
E se hoje há quem não tenha um endereço de email, 
não poderá ser assim por muito tempo, pois as TIC são 
inevitáveis, são-nos muitas vezes impostas pelas em-
presas e entidades públicas com quem nos relaciona-
mos, pelo que interessa sabermos tirar o melhor partido 
delas, já que vieram para ficar. 
Conceição Casanova, que deu o mote para a dis-

cussão ao partilhar preocupações do seu grupo de tra-
balho, sublinhou que num futuro não muito longínquo 
apenas os vagabundos e as elites terão a possibilidade 
de escolher ficar à margem das TIC, uma previsão que 
mereceu consenso por parte da maioria dos presentes 
na sessão plenária.
Os participantes no fórum tiveram ainda ocasião de 

debater o próprio estádio de evolução das tecnologias 
que temos hoje ao nosso dispor. João Matias abriu esta 
discussão ao considerar que os grandes produtores 
mundiais de tecnologia, nomeadamente de software, 
encaram um conjunto de desafios que demonstram o 
seu estado de infância. O maior deles é tornar a tec-
nologia intuitiva e invisível para o utilizador, um ob-
jectivo que só será atingido quando a indústria ganhar 
mais maturidade.

Um contributo para a competitividade
Já no último dia dos trabalhos, a sessão de encerra-

mento foi precedida de alguns comentários de João 
Álvaro de Carvalho, a quem coube a tarefa de mode-
rar a apresentação das conclusões da reunião. O pro-

fessor sublinhou durante os trabalhos a importância 
atribuída à formação, como elemento chave para tirar 
partido das novas formas de estruturar o trabalho, seja 
ela uma formação generalista ou contínua. Como nota 
de reflexão ficou ainda o facto de entre as conclusões 
dos três grupos se destacar que as oportunidades cria-
das pelas TICs eram favoráveis para as empresas, en-
quanto os principais perigos se reflectiam directamente 
nos indivíduos. João Álvaro de Carvalho destacou, por 
isso, a importância de aproveitar as oportunidades da 
era digital, no sentido de garantir melhores condições 
de vida para o cidadão.
O encerramento propriamente dito coube a José Dias 

Coelho, presidente da Associação para a Promoção e 
Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que 
agradeceu a qualidade das intervenções e a riqueza das 
conclusões, mais uma vez manifestando a sua expecta-
tiva de que o trabalho ali produzido tenha repercussão 
nos vários sectores da sociedade com capacidade para 
operarem as mudanças necessárias. 
A sugestão de que este debate seja reeditado num 

fórum mais amplo, que juntasse à mesma mesa ainda 
mais perspectivas e novas faixas etárias, foi acolhida 
pela direcção da APDSI, que deixou a promessa de en-
quadrar esse tema na agenda do próximo ano.
José Dias Coelho sublinhou ainda a ideia de que a 

riqueza de ideias produzidas neste Fórum justifica a 
continuação dos encontros na Arrábida, já na quarta  
edição. O Presidente da APDSI manifestou por isso o 
voto de que no próximo ano seja possível continuar a 
Repensar a Sociedade da Informação, com um novo 
tema que será definido no plano de actividades da As-
sociação para 2006.
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