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6º Fórum da Arrábida

Impactos da Sociedade 
do Conhecimento 
na nova Estratégia de Lisboa

Dando continuidade aos encontros reali-
zados desde 2002, a Associação para a 

Promoção e Desenvolvimento da Sociedade 
da Informação voltou a escolher o convento 
da Arrábida para reunir durante dois dias um 
conjunto de personalidades e reflectir sobre o 
Futuro da Sociedade da Informação e Conhe-
cimento. O sexto encontro foi este ano focado 
no impacto da Sociedade do Conhecimento na 
nova Estratégia de Lisboa, abarcando três te-
mas específicos: a Inovação, Competitividade 
e Crescimento económico na Europa; Empre-
go no Espaço Europeu e Evolução do Modelo 
Social Europeu.

Beneficiando da multidisciplinaridade e da 
experiência dos intervenientes e participantes 
do fórum, a reflexão teve como ponto de partida 
duas apresentações, a primeira realizada pelo 
Professor Carlos Zorrinho sobre o Novo Ciclo 
da Estratégia de Lisboa e uma segunda dedicada 
ao tema da Reconfiguração dos mercados de 
serviços de comunicações electrónicas em 
Portugal no ano de 2007, abordado pelo Dr. 
Artur Castro Neves e o Dr. Manuel Pedroso 
de Lima.

Ainda antes do início dos trabalhos, José 
Dias Coelho, presidente da APDSI, lembrou 
que a Associação está a assinalar este ano os 10 
anos da sociedade da Informação, assim como 
os cinco anos de existência da APDSI, e que 
nestes últimos anos o cenário se alterou e que 
Portugal está agora entre os 10 melhores nos 
vários rankings da Sociedade da Informação 

que têm surgido ao longo dos últimos anos. 
Reconhecendo que tem sido feito muito menos 
do que era possível, José Dias Coelho sublinha 
porém que os resultados obtidos mostram que 
se fizermos tudo o que está ao nosso alcance 
será possível obtermos resultados ainda 
melhores, dando saltos qualitativos ainda mais 
expressivos.

Estratégia de Lisboa vira-se para fora 
da Europa 
Carlos Zorrinho, coordenador nacional da 
Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico, 
abriu a sexta edição do Fórum da Arrábida com 
um ponto de situação sobre os resultados já 
visíveis da estratégia europeia que a Presidência 
Portuguesa da UE em 2000 traçou para uma 
Europa competitiva. Mas, mais do que isso, 
partilhou uma perspectiva de futuro e levantou 
o véu sobre as novas metas que se delineiam 
neste mega programa de acção. 

Para o senhor Lisboa é tempo de avançar para 
uma dimensão externa da Estratégia de Lisboa, 
virada para fora da Europa. O novo paradigma 
é um mercado aberto e um dos principais 
desígnios o foco na inovação e na criatividade. 
Deixa de ser um compromisso europeu para se 
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“É necessário passar 
a uma fase em que os países 
se comprometam a nas 
suas relações externas 
usarem os princípios da 
Agenda de Lisboa”, 
defende Carlos Zorrinho
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tornar num compromisso global. Uma agenda 
externa. “É necessário passar a uma fase em que 
os países se comprometam a nas suas relações 
externas usarem os princípios da Agenda de 
Lisboa”, defende.  

Carlos Zorrinho reconhece que em 2005, 
data da última grande revisão de princípios, 
“a Estratégia de Lisboa estava completamente 
moribunda”, mas também sublinha que desde 
então já foram feitos progressos significativos 
e encontra resultados concretos para enumerar. 
Como os oito milhões de postos de trabalho 
criados na Europa ou os 3 por cento de 
crescimento da economia. Admite também que 
o novo fôlego imprimido pela revisão 2005 foi 
como uma espécie de “ultima oportunidade” 
de incontornável importância para realinhar as 
bases da proposta portuguesa para a Europa.

Em 2000, quando foi originalmente 
pensada, a Estratégia de Lisboa teve em 
consideração um momento económico que 
era de crescimento e prosperidade.

“Estávamos um cenário de grande optimismo 
político”, sublinha. O foco desta primeira 
proposta estava no conhecimento e acreditava-
se que o sucesso seria garantido por um 
compromisso europeu.   

Na última grande revisão, a Agenda de Lisboa 
foi realinhada para se adaptar a um contexto 
europeu de estagnação económica, passando 
a centrar-se no crescimento e emprego. Outra 
alteração fundamental, recorda Carlos Zorrinho, 
foi a do cariz do compromisso assumido 
pela UE nesta matéria que desceu ao plano 
nacional. Esta transformação materializou-se 
em cada Estado-membro pela adopção de um 
programa nacional, com objectivos específicos, 
monitorizado por um coordenador nacional.

Inovação e criatividade 
balizam caminho até 2010
Um novo horizonte está já a ser trabalhado 
para dar continuidade ao programa e voltar a 
fazer os reajustes necessários para caminhar 

até 2010. Enquanto país 
líder da União Europeia 
no último semestre de 
2007, Portugal teve 
responsabilidades   acres- 
cidas na preparação de 
um relatório de balanço 
e na definição de novas 
propostas que serão 
levadas a aprovação na 
Cimeira da Primavera 
de 2008, já depois de 
discutidas no Conselho 
Europeu deste Outubro. 

Carlos Zorrinho 
antecipou o momento 
revelando que esta 
versão 2.1 da Agenda 
de Lisboa centra-se 
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num contexto de mercado aberto e coloca o 
foco na inovação e criatividade para pedir 
aos Estados-membros um compromisso 
global: europeu, nacional e individual. O que 
se pedirá é que os “países se comprometam 
a usar os princípios da Agenda de Lisboa 
nas suas relações externas”, precisa Carlos 
Zorrinho. O responsável admite que as metas 
são ambiciosas mas acredita estarem reunidas 
as condições para o sucesso. 

Inovação e criatividade, alterações climáticas, 
bom ambiente para os negócios e melhores 
empregos e competências são os quatro pilares 
base do novo documento.

A primeira prioridade - inovação e criatividade 
- apela às parcerias que permitam a criação de 
redes competitivas, à partilha de conhecimentos 
no seio do tecido empresarial europeu (com a 
criação de um conceito de Erasmus para

executivos) e à criação de valor num mercado 
interno do conhecimento. 

No que se refere às alterações climáticas 
surgem nesta lista pela importância que assumem 
hoje na gestão dos investimentos europeus, mas 
também pela oportunidade que representam 

para a UE em termos de liderança tecnológica. 
“A batalha das Tecnologias de Informação está 
perdida para os Estados Unidos. A Europa não 
tem a liderança tecnológica nesta área, mas 
pode vir a tê-la na área da energia”, defende 
Carlos Zorrinho. 

Na área do emprego a palavra que resume 
a nova orientação política proposta pela 
presidência tripartida é flexigurança. A formação 
ao longo da vida, fomento à aquisição de novas 
competências que abram caminho a novos 
empregos e à mobilidade e mais garantias de 
protecção social para quem está desadaptado 
à oferta do mercado de trabalho são os pontos 
de maior relevância nesta prioridade da agenda 
para os próximos anos.

A última das quatro grandes prioridades 
referidas pelo coordenador da Estratégia de 
Lisboa - bom ambiente para os negócios - 
traduz um maior empenho na desburocratização 
e desmaterialização.

“Se tivermos sucesso nestes quatro factores 
estaremos em condições de pensar numa nova 
Estratégia de Lisboa em 2010”, diz Carlos 
Zorrinho que acredita na continuidade do 
programa para além do actual ciclo político.

“Hoje, em 2007, a Estratégia de Lisboa é não 
só muito importante, mas também essencial”, 
acrescenta o coordenador nacional, admitindo 
no entanto que a nova fase que se delineia 
precisa de um novo tratado europeu e de mais 
financiamento para uma implementação com 
sucesso.
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Desafios da Estratégia 
de Lisboa 2.0

●  Credibilidade - Dimensão Externa 
da Agenda de Lisboa, depende da 
capacidade de gerar um mercado 
interno forte e regulado
●  Cooperação - Uma fiscalidade com 
soberanias mas sem fronteiras
●  Inovação - Novos modelos de 
negócios constituem desafios à 
inovação e à criatividade

“Hoje, em 2007, a 
Estratégia de Lisboa é não 
só muito importante, 
mas também essencial”, 
diz Carlos Zorrinho.
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Audiovisual de futuro
O ano de 2007 será para Portugal crucial no que 
diz respeito ao sector do audiovisual, em grande 
parte devido à chegada, há muito anunciada, 
da Televisão Digital Terrestre (TDT). A nova 
tecnologia traz consigo muitas expectativas 
mas, mesmo depois de reformulado, o modelo 
escolhido para Portugal continua a levantar 
dúvidas, na opinião de Artur Castro Neves e 
Manuel Pedroso Lima que, conjuntamente, 
abordaram o tema “A recomposição do 
mercado dos serviços de media audiovisuais em 
Portugal”, durante o 6.º Fórum da Arrábida.

Na introdução do tema, Artur Castro Neves 
teceu algumas considerações sobre as principais 
tendências do mercado do audiovisual, que em 
Portugal saem beneficiadas por três factos: 
a separação das redes, a plataforma de TDT 
e a massificação dos serviços de voz. Entre 
outros exemplos, o orador mencionou a VoIP, 
a maior concorrência entre plataformas e os 
novos serviços de televisão, incluindo a Alta 
Definição.

O contributo da Internet para o audiovisual 
foi igualmente salientado, até porque este meio 
continua a ganhar importância no contexto 
económico-social dos países. A demonstrá-

lo está a taxa de crescimento de 25% em 
publicidade entre 2006 e 2007, e a previsão de 
que, em 2011, conseguirá ultrapassar a quota 
da televisão. 

A Internet tem igualmente o mérito de 
ter introduzido uma nova área de negócio 
na “economia do audiovisual”, em que a 
publicidade já não se baseia na atenção, mas 
no número de clicks. Inserem-se neste universo 
aquilo que Artur Castro Neves denomina de 
comodities, como os blogs ou as redes sociais: 
conteúdos produzidos gratuitamente, capazes 
de gerar tráfego, criando indirectamente novos 
modelos de negócio.

Numa outra vertente, a Internet assume papel 
preponderante na inovação social e tecnológica, 
contribuindo para o desenvolvimento do sector 
dos jogos vídeo, da área fonográfica, da edição 
electrónica, entre outros. Neste contexto, 
Artur Castro Neves identifica também uma 
oportunidade para a “Lusofonia”, afirmando 
que a nossa introdução no “mercado global” 
poderá ser feita com base na ideia da língua 
como veículo virtual de comunicação e, como 
tal, de negócio. Para o orador é fundamental que 
a massa crítica para ter acesso aos mercados de 
capitais passe pela Lusofonia.

Contributos da TDT na redefinição 
da paisagem audiovisual
A TDT não pode ser só um upgrade tecnológico 
e um novo negócio, devendo assumir-se 
principalmente um elemento essencial de 
infoinclusão. O alerta foi deixado por Manuel 
Pedroso Lima, durante a sua intervenção como 
keynote speaker no sexto Fórum da Arrábida. 
No conjunto de princípios que a TDT, como 
elemento impulsionador de mudança, deverá 
assegurar estão igualmente a simplicidade de 
utilização e a disponibilização de conteúdos 
gratuitos atractivos, o papel incontornável do 
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“Artur Castro Neves 
identifica uma oportunidade 
para a “Lusofonia”, 
afirmando que a nossa 
introdução no “mercado 
global” poderá ser feita 
com base na ideia da língua 
como veículo virtual de 
comunicação e, como tal, 
de negócio”
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serviço público e a promoção de novos serviços 
interactivos da Sociedade da Informação.

A importância da introdução da TDT no 
contexto audiovisual português alimenta, ao 
mesmo tempo, as incertezas relativamente 
à escolha acertada, ou não, do modelo 
de implementação. A possibilidade de 

inconstitucionalidade do regime de acesso 
previsto, por violação do n.º 5 do art.º 38º da 
Constituição da República; a subordinação 
do Governo às decisões da Anacom; a 
indefinição sobre os custos do simulcast; a clara 
descriminação regional; a sustentabilidade 
económica do modelo; a oferta reduzida de 
canais gratuitos e fraco papel do serviço público 
e a provável falta de concorrência na nova rede 
são alguns dos aspectos que preocupam Manuel 
Pedroso Lima.

A introdução da TDT não deixará de ser 
um momento chave para a redefinição da 
paisagem audiovisual, na opinião do orador, 
devendo aproveitar-se o modelo escolhido 
da melhor forma possível, considerando que 
é essencial não agravar a infoexclusão e as 
discriminações regionais.

Relegar para depois do switch off  a provável 
criação de um novo canal generalista e a 
introdução da Televisão de Alta Definição e 
atribuir maior protagonismo ao serviço público 
de televisão foram igualmente factores apontados 
como cruciais para o sucesso da TDT.

Nas observações finais, Artur Castro Neves 

Grandes princípios 
a respeitar na TDT

●  A TDT não pode ser só um upgrade 
tecnológico e um novo negócio mas 
principalmente um elemento essencial 
de infoinclusão.
●  Simplicidade de utilização e 
conteúdos gratuitos atractivos como 
essenciais para a mudança
●  O papel incontornável do serviço 
público.
●  A promoção de novos serviços 
interactivos da S.I. 

Foto: Luís A
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não quis deixar de chamar a atenção para dois 
aspectos que considera importantes. O primeiro 
refere-se à oportunidade que a TDT representa 
de Portugal poder lançar um serviço público de 
televisão de alta definição, enquanto o segundo 
aspecto está relacionado com a necessidade de 
desenvolvimento de conteúdos audiovisuais 
próprios para telemóvel.

Debate aceso para lançar os temas
Após a apresentação dos keynote speakers 
seguiu-se um período de debate onde os 
participantes tiveram oportunidade de comentar 
os temas, beneficiando de perspectiva diferentes 
no que concerne à Estratégia de Lisboa. O ponto 
de partida foi a fase inicial do presente milénio, 
caracterizada por um crescimento económico 
pujante a nível global, com excepção da 
Zona Euro. José Amaral Gomes afirma que “a 
reformulação da Estratégia de Lisboa esqueceu-
se da China, considerando-a ‘irrelevante’ 
até 2010”, para além de ser “muito centrada 
na oferta e numa perspectiva eurocêntrica, 
levando o mundo americano a reagir em termos 
de políticas macroeconómicas”. 

Lembrou a questão do emprego lançada 
em França por Sarkozy já em 2004, na altura 
ministro da Economia, no sentido de lançar 
reformas. Com a depreciação do euro face ao 
dólar que se tem mantido, a China/Ásia, os 
EUA e a Rússia (pela energia) são os actuais 
players fortes da economia mundial. Na sua 
intervenção, José Amaral Gomes afirmou que 
“é possível que surja uma terceira Estratégia 
de Lisboa, mas, em termos concretos, não 
há certezas nem evidências”, acrescentando 
que “a relação competitividade/preço não 
pode ser descurada”. Considerando a anterior 
intervenção de Manuel Pedroso de Lima “muito 
ocidental”, deixou no ar uma questão: “Até 
agora, os conteúdos americanos têm imperado, 

mas, face ao crescimento da Ásia, irão os seus 
conteúdos penetrar no mercado?”.

Carlos Zorrinho defendeu a importância 
e obrigatoriedade da discussão relativa 
às vantagens e desvantagens do modelo 
macroeconómico que valoriza o euro e a 
concentração de capitais na Europa. “A área 
inovadora do novo paradigma da televisão digital 
terrestre é um novo jogo que está a começar a 
zero para todos”, acrescentou. Aproveitando 
a semântica futebolística, Vergílio Rocha foi 
mais longe: “Na área das telecomunicações, a 
Europa está a ganhar 2-1, beneficiando do facto 
de o liberalismo ter criado uma fragmentação 
no mercado dos EUA, que impediu o salto ao 
nível das tecnologias das comunicações”.

Energia e agentes da informação
Vergílio Rocha abordou ainda a vantagem 
portuguesa da existência de um potencial 
significativo nas energias alternativas, associando 
ao espírito imaginativo que é apanágio do País. 
Neste contexto, consensual foi a relevância de 
a Europa liderar na vertente energética. Ainda 
assim, Joaquim Alves Lavado chamou a atenção 
para que é crucial um bom funcionamento e 
qualidade do sistema de informação subjacente 
a esse esforço comunitário. Lembrou que “quase 
nunca se pensa nos sistemas de informação” e 
que os das empresas são condicionados pelos 
governamentais e estes, por sua vez, pelos 
comunitários.

Os sistemas de informação serviram ainda 
de mote para Alves Lavado fazer a ponte para 
um outro ponto de reflexão: a importância 
de uma grande quantidade de trabalhadores 
da informação bem qualificados. Apontando 
que, também neste indicador, Portugal perde 
nos rankings face aos Estados-membros, 
antecipa que são os líderes dos processos de 
informação que vão ganhar com a própria 
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Sociedade de Informação. “Não sei se estamos 
a caminhar no sentido correcto, ou seja, para 
muitos e bons agentes da informação e bons 
processos de distribuição e globalização da 
informação”, ressalvou.

Concordando com a necessidade de 
trabalhadores da informação, a resposta 
de Carlos Zorrinho foi imediata: “Em 
Portugal, as novas empresas já estão a atrair 
trabalhadores da informação e também já não 
é necessário um grande período de adaptação 
aos que não eram e passam para essa área” e 
expressou a sua convicção de que “a realidade 
tem sempre de ser observada e analisada nas 
suas três dimensões”.

Políticas de desenvolvimento 
e (re)qualificação de competências
Foi seguidamente introduzida a questão da 
substituição do anterior modelo industrial 
por uma tecnologia que pode, com menos 
recursos humanos, gerar fluxos superiores. 
António Augusto Fernandes defendeu que os 
povos europeus de matriz judaico-cristã “têm 
um conceito de criatividade e inovação mais 
individualizado”. Como empresário, deu o 
exemplo da empresa de que é sócio, por “dispor 
de uma capacidade de e-learning muito superior 
a alguns casos que se vêem pela Europa”.

Foram então referidas as políticas de 
desenvolvimento futuras e o elevado inves-
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timento que se prevê captarem nos próximos 
tempos, numa perspectiva que se deseja mais 
integrada e promotora da procura de nichos de 
mercado. Para Carlos Zorrinho, “é normal que a 
mudança de base competitiva de uma economia 
gera um aumento do desemprego” e identifica 
o maior obstáculo: quando as pessoas assumem 
determinados tipos de competências para as 
quais não estão preparadas para desempenhar 
funções diferenciadas e, consequentemente, 
são substituídas por outras – necessidade de 
requalificação dos skills.

A importância do reforço de políticas activas 
para combater o défice europeu de pessoas 

qualificadas para as ciências da inovação foi 
o ponto-chave da intervenção de Rui Melo. 
E apontou duas alternativas: a importação de 
recursos humanos (emigrantes) qualificados 
através de políticas de comunicação; o 
redesenho dos cursos dos 1º e 2º Ciclos – “a 
indústria precisa de pessoas com primeiros 
ciclos que garantam os ‘soft skills’ e ‘hard 
skills’ necessários para o desenvolvimento 
da inovação e do conhecimento”. Rui Melo 
referiu-se ainda ao célebre Plano Tecnológico 
nacional: “O primeiro plano foi pensado de 

uma forma massificada, mas gostaria de passar 
para uma fase que crie uma situação em que 
sejamos um centro de excelência, no sentido do 
fomento da especialização”. Carlos Zorrinho 
replicou com as redes de internacionalização 
“que vão ser criadas”.

“Em Portugal, o maior défice de todos é 
o da vontade de qualificação das pessoas”, 
lançou António Carlos Santos, prontamente 
complementado por Carlos Zorrinho: “Existe 
sempre uma desculpa para ‘o não fazer’ e 
exige-se uma mudança de atitude no sentido 
do ‘não há desculpas’ e do ‘se os outros fazem, 
nós também’”. 

A narrativa da Estratégia de Lisboa
Carlos Zorrinho elogiou depois Durão Barroso 
que, como presidente da Comissão Europeia, 
“percebeu que a Estratégia de Lisboa era uma 
boa estratégia de narrativa”, apontando, em 
sentido inverso, o problema da dessincronização 
das agendas nacionais face à agenda europeia. 
Neste contexto, Carlos Zorrinho abordou a 
discussão da calendarização simultânea dos 
referendos e, até, das eleições europeias nos 
países comunitários. No ponto de vista fiscal, 
sublinhou que estudos efectuados mostram que 

Foto: Luís A
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a concorrência tem-se intensificado mais entre 
os países do novo bloco da União Europeia do 
que em relação aos mais antigos.

Para finalizar o debate, José Vítor Malheiros, 
moderador convidado, vincou a ideia de que 
a Estratégia de Lisboa mudou tanto ao ponto 
de ser dividida em mais do que uma. “Seria 
conveniente que fosse assumida uma narrativa 
de que esta estratégia correu mal em certas 
áreas, como a Educação”, alerta e contrapõe: 
“independentemente da sua estratégia ‘literária’ 
como é apresentada, com demasiados focos, a 
Estratégia de Lisboa, acima de tudo, tem de ser 

‘boa’”. E conclui numa analogia jornalística: 
“É importante trabalhar ao nível da ‘story’” a 
comunicação é mais importante e relevante do 
que a propaganda.

Com os temas lançados, os participantes 
nas sessões plenárias da primeira manhã do 
Fórum dividiram-se para participar num dos 
três grupos de trabalho que têm como meta 
discutir de forma mais específica os três temas 
definidos: a Inovação, Competitividade e 
Crescimento económico na Europa; Emprego 
no Espaço Europeu e Evolução do Modelo 
Social Europeu.
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Grupo de Trabalho - 
Inovação, Competitividade e Crescimento Económico na Europa

A sessão paralela dedicada ao tema da Inova-
ção, Competitividade e Crescimento eco-

nómico na Europa avançou com um conjunto de 
reflexões do coordenador, Jaime Quesado, que 
afirma que com a globalização referida como 
temática central e particularmente importante 
para Portugal – no contexto da União Europeia, 
a aposta passará por um reposicionamento do 
ponto de vista geográfico e espacial. 

Portugal é um país periférico na Europa e de-
para-se com questões estratégicas, tais como os 
problemas da demografia, da falta de mobilida-

de laboral e social e as desigualdades sociais. 
Para Jaime Quesado, “Portugal está no fim da 
linha no ponto de vista do seu modelo de cres-
cimento”. Por outro lado, são factores de na-
tureza cultural e histórica que estão na origem 
da baixa mobilidade profissional (hábitos de es-
tabilidade pessoal e profissional), tornando-se 
necessário agilizar a mobilidade dos centros de 
competências.

A criação de um conjunto de pólos de com-
petitividade foi dado como uma oportunidade, 
mas prevendo as transferências de recursos hu-
manos dentro do mercado laboral português e, 
por outro lado, cumprindo uma exigência de 
transparência do seu desenvolvimento (quem 
lidera? como se processa? quais as regras?). O 
obstáculo da interoperabilidade dos sistemas 
traduz-se pelo facto de as empresas nacionais 
(maioria PME) ainda não terem realizado inves-
timentos estruturantes, ao contrário da Europa, 
com investimentos únicos ao nível tecnológico 

e de infra-estruturas. Foi ainda referida a impor-
tância de se inverter a falta de coordenação e 
de cooperação entre as instituições nacionais e, 
ainda, o facto de a aprovação do QREN poder 
vir a constituir um instrumento financeiro de su-
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porte a toda esta temática – com este ponto a ser 
mais tarde abordado como motivo de receio por 
se estimular o hábito de os motores de actuação 
serem os mesmos instrumentos fi nanceiros.

Inovação: problemas e exigências
Nos períodos de debate aos pontos em dis-
cussão do tema “Inovação, Competitividade e 
Crescimento Económico na Europa”, foram-se 
acumulando diversas opiniões e considerações 
associadas a esta vertente. Um dos pontos mais 
consensuais foi o da desejável defi nição de ob-
jectivos estratégicos e tácticos para resolver os 
problemas fundamentais (planeamento) – aqui, 
foi referida a tendência de alteração/modifi ca-

ção dos pontos-chave estratégicos com as su-
cessões governamentais (criação de estratégias 
distintas e descontinuadas pelos novos Execu-
tivos). O problema da (não) sobrevivência de 
soluções inovadoras resulta das difi culdades 
inerentes à dimensão do País e aos apoios em-
presariais e estatais para a sua implementação 
e massifi cação.

Depois, uma “contradição real”: Portugal tem 
um povo imaginativo e criativo, mas carece de 
massa crítica e de receptividade à própria ino-
vação – os grandes ‘players’ internacionais de 
mercado são “maiores” em Portugal (pela sua 
reduzida massa crítica) e existe “pouca margem 
de manobra” para pôr em prática estratégias de 
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inovação. Quanto ao problema cultural que tra-
va a inovação, deverá ser combatido ao nível 
da Educação, enquanto a cumplicidade entre os 
agentes de mercado é dada como necessária para 
que um mercado de pequena dimensão (como o 
nosso) seja bem sucedido no exterior.

A aversão ao risco por parte dos gestores/de-
cisores (particularmente na Administração Pú-
blica), intrínseca à realidade nacional, represen-
ta um obstáculo real para transportar a inovação 
para o mercado. Paralelamente, os agentes de-
cisores não evoluíram suficientemente para, no 
mínimo, darem o benefício da dúvida às empre-
sas que produzem inovação para o mercado na-
cional – daí que, por vezes, seja até mais fácil 
operar nos mercados internacionais, pois aqui 
só mesmo a tecnologia entra nas “contas”. Des-
ta forma, foi dito que não é o desenvolvimento 
tecnológico o principal problema das empresas 
portuguesas – que estão “ao nível do que de 
melhor se faz na Europa” –, mas sim a já refe-
rida reduzida dimensão do mercado. A criação 
de instrumentos financeiros, que “já não escas-
seiam”, será inconsequente se os mesmos não 
funcionarem.

Globalização e crescimento 
económico
É uma evidência que as barreiras geográficas 
caíram e deixou de ser possível, em qualquer 
análise, considerar apenas o território nacional, 
exigindo-se uma metodologia adequada – nes-
ta abordagem, a exportação de tecnologia para 
países menos desenvolvidos (caso de África) 
como linha estratégica não foi consensual.  

Os desafios da globalização têm impacto ao 
nível das pessoas, bem como da mobilidade, 
tecnologia e políticas económicas – um tema 
que sempre foi importante no mundo, mas que 
hoje se diferencia pela “velocidade com que 
tudo acontece”. Contudo, os valores que teo-

ricamente estão subjacentes à vida e existên-
cia das organizações não se traduzem, muitas 
vezes, na prática quotidiana da sua actividade. 
Assim, o conceito de cooperação vai esvaziar-
se com a competitividade, a qual, a ser exagera-
da ou mal medida, poderá afectar o bem-estar.

Outro tema de discussão na sessão foi o 
esgotamento do modelo de crescimento em 
Portugal – ou seja, já existe inovação, as em-
presas criam e adaptam/melhoram os seus 
produtos e serviços, as grandes empresas têm 
tecnologia e já estão internacionalizadas e as 
PME que podem exportar também já o fazem. 
Como solução, uma medida concreta apresen-
tada foram os incentivos à exportação para as 
PME, onde se podem incluir, por exemplo, a 
redução do IRC para a internacionalização. 
Em simultâneo, a grande rigidez das leis da 
mobilidade do trabalho deve ser contornada, 
a bem dessa mesma mobilidade e da competi-
tividade das empresas. 

Num outro registo, o problema do modelo 
de crescimento português não está nas em-
presas, mas sim no défice público, onde a 
máquina do Estado tem gastos superiores às 
receitas, e, consequentemente, afecta o cres-
cimento económico.

              
Administração Pública, 
descentralização e investigação
Foram ainda referidos os elevados investimen-
tos tecnológicos (nacionais e locais) nos últi-
mos cinco anos. No entanto, na Administra-
ção Pública estes investimentos não terão sido 
acompanhados pela componente de recursos 
humanos internos, pelo que se aconselha um 
maior rigor na planificação dos mesmos – “ga-
rantir que as pessoas se enquadrem e partici-
pem nos projectos, incluindo o ‘day after’”. Pa-
ralelamente, a ausência do hábito de “medir os 
negócios” – a todos os níveis da Administração 
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Pública, empresas, autarquias e outras organi-
zações –, justifica a recomendação de monito-
rização da actividade.

O debate prosseguiu com a associação do 
conceito de empreendedorismo à Nova Econo-
mia. Numa economia globalizada, é importante 
a descentralização do Poder, uma vez que “não 
é o Estado que vai criar os empreendedores”. 
Por norma, os países mais cultos e com melhor 
ambiente e ordenamento do território são os 
mais desenvolvidos. Foram ainda introduzidas 
as necessidades prementes de uma maior arti-
culação entre os programas de desenvolvimen-
to da União Europeia relativamente às PME, 
assim como da ligação universidade/empresa 
– “muito do drama dos investigadores é que as 
empresas não possam esperar o tempo neces-
sário para que desenvolvam a sua actividade 
de investigação”, referiram os participantes 
deste grupo. 

Assim, a inovação resulta também do estí-
mulo e apoio da criatividade e da investigação. 
As universidades (e outras instituições) podem 
oferecer inovação ao melhor nível europeu - ao 
nível da prototipagem -, mas depois são “es-
quecidos” outros patamares da cadeia de va-
lor, nomeadamente a formação, o pós-venda, a 
implementação e industrialização do produto. 
Esta preocupação mais concentrada na enge-
nharia do produto (face às fases posteriores) 
resulta da filosofia/lógica dos financiamentos. 
A falta de capacidade de gestão foi sustentada 
pela não aposta na formação e na gestão da mu-
dança, que são motivos culturais.

Enquadramento final
O debate chegou ao final com uma questão de 
fundo: será a Sociedade da Informação e das 
Tecnologias de Comunicação uma nova opor-
tunidade para colocar Portugal no caminho do 
desenvolvimento e o melhor instrumento que 

conduz ao bem-estar? 
Numa abordagem mais teórica, foi disseca-

da uma relação sequencial em três cenários: o 
cenário operacional evolui para uma perspec-
tiva mais táctica (cenário táctico) e esta para 
uma vertente estratégica (cenário estratégico). 
Com base no real (já conhecido e discutido) e 
conhecendo as fraquezas, “há que antecipar o 
futuro tranversal à sociedade”. De outra forma, 
foi ainda referido que toda esta temática deve 
ser discutida com base na medição dos recursos 
disponíveis para a sua correcta colocação/dis-
tribuição. Por seu lado, a tecnologia “não vive 
só por si” e apenas garante o bem-estar se tiver 
uma aplicabilidade prática.

A partir do conjunto de recomendações ela-
borado pelo grupo, Jaime Quesado concluiu 
que “é necessária uma ruptura com as práticas 
em curso até ao presente, acompanhada por 
uma pedagogia adequada e complementar”.
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Temas de discussão
 País periférico num contexto europeu
 Indefinição estratégica
 Baixo nível de mobilidade pessoal e 
profissional
 Modelo de crescimento de Portugal está 
esgotado
 Tecnologia como ‘enabler’ do desen-
volvimento e inovação
 Aversão ao risco (factor cultural)

Problemas
 Definição de objectivos estratégicos 
nacionais
 Sustentabilidade dos investimentos
 Interoperabilidade dos sistemas
 Investimento na tecnologia por parte das 
empresas e entidades públicas
 (In)capacidade de sobrevivência para 
soluções inovadoras
 Aversão ao risco
 Formação
 Excessiva regulação
 Inexistência de um mercado de arrenda-
mento (obstáculo a mobilidade)

Oportunidades
 Pólos de competitividade
    - Saúde
    - Automóvel/aeronáutica
    - Turismo
    - Outros
 Infra-estruturas tecnológicas como ‘en-
abler’ da mobilidade
 Reorganização da Administração Pública
 Presença pró-activa em novos mercados
 As universidades actuam, desde há anos, 
num contexto global e esta experiência pode 

constituir uma mais-valia

Recomendações
 É fundamental a existência de um pro-
jecto de país a médio prazo
 Definição de objectivos estratégicos e 
tácticos, inclusive na Administração Públi-
ca
 Medição e monitorização da actividade
 Comunicação e partilha de informação 
referente às boas práticas
 Plataformas de integração de dados
 Cooperação entre empresas, universi-
dades e centros de excelência
 Liberdade aos empreendedores, capital 
de risco
 Educação básica
 Aprendizagem ao longo da vida
 Administração Pública como pólo embri-
onário de novas soluções (cumplicidade e 
cooperação)
 Ordenamento territorial e ambiental
 Investimentos em pequenos negócios
 Promover um melhor ambiente cultural 
como factor fundamental ao desenvolvim-
ento da inovação
 Contribuição do Estado através da 
definição de políticas e estratégias para uma 
maior e melhor promoção da cooperação 
entre universidades e empresas
 Colaboração, inovação em rede (‘open 
innovation’)
 Conceitos como ‘living labs’ – envolvi-
mento dos cientistas com o ambiente em-
presarial e social onde estão integrados
 O marketing da inovação necessita 
de mecanismos de comunicação mais 
sistemáticos por parte das instituições

Conclusões do Grupo de Trabalho
Inovação, Competitividade e Crescimento Económico na Europa
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Grupo de Trabalho - 
Emprego no Espaço Europeu 

Adequação de competências fundamental 
para sucesso da Sociedade da Informação 

O tema lançado à discussão do segundo gru-
po de trabalho propunha uma reflexão sobre o 
Emprego no Espaço Europeu. Ao enquadrar a 
temática, Luís Vidigal, moderador do painel, 
relembrou que a competitividade e o emprego 
eram já pilares fundamentais da Estratégia de 
Lisboa em 2000. Também frisou que no pró-
ximo passo em frente da Agenda sobe ao mes-
mo nível de prioridade estratégica a inovação, 
considerando que faz por isso todo o sentido 
centrar a discussão nos impactos do emprego 
na Sociedade da Informação e vice-versa, cha-
mando o grupo a apresentar preocupações e 
tendências sobre o tema.

José Amaral Gomes iniciou a reflexão olhan-
do para os impactos da informatização/roboti-
zação na sociedade europeia. Considera as ne-
cessidades de especialização que esta evolução 

criou e consequentemente a marginalização de 
parte da sociedade de uma nova mecânica pro-
dutiva, porque é excedente ou inabilitada. São 
exemplos desta especialização áreas como vi-
nho, onde a Europa tem sucesso a nível mun-
dial mas onde a geração de emprego é cada vez 

menor, graças à automatização de processos. A 
perda de relevância desta e outras actividades 
do sector primário é vista como contributo ine-
gável para os 7% onde se fixa actualmente a 
taxa europeia de desemprego.

“A Europa tem de pensar onde vai ocupar as 
suas pessoas e como o vai fazer”. “Ao introdu-
zirmos a Sociedade da Informação em todos os 
campos de actividade libertamos mão-de-obra 
que vai fazer o quê?”, questiona e dá o que con-
sidera uma possível resposta: investir em pro-
dutos e serviços de ócio. 

José Amaral Gomes defende que a Europa 
deve continuar a focar esforços nas especia-
lizações que lhe podem garantir posições ci-
meiras na economia mundial como a vela, a 
moda, os cavalos ou o vinho e outras iguarias, 
mas a bem da sua própria paz social encontrar 
respostas para uma ampla integração dos seus 
cidadãos. É também neste contexto de especia-
lização que enquadra os produtos e serviços de 

Moderador
Luís Vidigal

Participantes
António Vasconcelos da Cunha
Henrique O’Neil
Joaquim Alves Lavado
José Cardoso Matos
José Emílio Gomes  
José Pina Miranda
Mário Rui Gomes
Rui Melo
Vitorino Seixas
Zita Correia

Tópicos:
●   Desafio da globalização
●   Mobilidade sectorial 
●   Impactos da tecnologia
●   Políticas de coordenação económica 



6º Fórum da Arrábida

    12 e 13 de Outubro de 2007 www.apdsi.pt     Página 20 de 33

ocupação do tempo – uma noção que se aplica 
quer ao lazer, quer ao emprego e onde cabem 
áreas como o entretenimento, os produtos de 
lazer, o turismo, etc. 

“A Europa tem de pensar quais são os trends 
tecnológicos e entrar na produção de serviços 
de ocupação do tempo, de alta qualidade, para 
vender a todo o planeta”, acrescenta. Esta será 
aliás, segundo a mesma perspectiva, uma for-
ma de evitar que “de um momento para o outro 
o emprego fique obsoleto”. 

Espanha é apontada como exemplo de um 
país que apostou na indústria do ócio e colheu 
com isso resultados positivos. Soube promover 
a reputação de país festivo e deu com isso um 
forte impulso ao turismo, comprovando o que 
começa a ser uma realidade em toda a Europa: 
“os bits já estão num valor de facturação mui-
to superior ao dos átomos”, caricaturiza José 
Amaral Gomes para diferenciar indústrias tra-
dicionais e entretenimento.  

A adequação de competências numa Socieda-
de cada vez mais da Informação é também uma 
preocupação central para Rui Melo, que foca 
atenção no cenário nacional. “O grande desa-
fio que se nos coloca é diminuir o gap entre as 
pessoas que temos 
hoje disponíveis e 
as necessidades de 
inovação nas áreas 
onde dizemos que 
queremos estar”.

Sublinha a neces-
sidade de adequar o 
sistema de ensino – 
para o que também 
devem contribuir 
as empresas – a es-
tas necessidades de 
inovação que a eco-
nomia criou e dá o 

mote para um tema que acabaria por ser refe-
rido por quase todos os participantes no grupo 
de trabalho. Este esforço, acredita, já está a ser 
feito em vários países da Europa ao centrarem 
os seus “Planos Tecnológicos” em áreas como 
o aperfeiçoamento de processos. 

Sistema de ensino deve pautar-se 
por maior exigência e rigor 
Se a capacidade para adequar competências é 
importante não deixa também de ser essencial 
uma reforma educativa que imprima maior 
exigência e rigor e que por essa via consiga 
preparar melhor os jovens para as exigências 
do mercado de trabalho, defende Henrique 
O’Neil. Para este participante este é um de 
quatro factores críticos para um mercado de 
emprego eficiente. Trabalhar no sentido de 
combater a falta de interesse dos jovens pelas 
áreas de tecnologia e fomentar a mobilidade 
das pessoas, seja durante o percurso académi-
co (Erasmus) ou já no mercado de emprego, 
são outros dois pontos essenciais na adequa-
ção aos desafios da Sociedade da Informação, 
assim como a procura de “domínio nas áreas 
da concepção e do marketing”.  

Zita Correia 
recorda o relató-
rio Bangemann, 
símbolo do opti-
mismo relativa-
mente ao papel 
das Tecnologias 
da Informação na 
sociedade euro-
peia, onde na dé-
cada de 90 se an-
tevia um cenário 
de “mais emprego 
com menos horas 
e mais tempo para 
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o lazer”, para regressar ao presente e remeter 
para todo um conjunto de desafios que tinham 
pouca expressão neste tipo de análises, mas que 
acabaram por se assumir de importância critica 
na actualidade. Na sua perspectiva a resposta 
para o emprego está na qualificação, mas ques-
tiona a eficácia dos esforços feitos ao longo dos 
últimos anos e o significado no futuro dos im-
pactos hoje visíveis das políticas que têm sido 
seguidas. Elege o emprego científico como pre-
ocupação central por considerar que as medi-
das nesta área têm contribuído para a chamada 
“fuga de cérebros do país”. “Faz-me recear que 
Portugal se mantenha um país de mão-de-obra 
barata”, confessa. 

Mas há outros níveis onde as políticas têm 
de chegar para assegurar um mercado de em-
prego adaptado aos desafios de uma sociedade 
industrializada, que se quer suportar no talento 
e na inovação. “A competitividade e a inovação 
vivem do talento e da visão estratégica. Am-
bos dão-se terrivelmente mal com a carga bu-
rocrática e com a excessiva protecção social”, 
defende António Vasconcelos da Cunha. O par-
ticipante dá como exemplos as comissões cria-
das para definir mecanismos de apoio a sectores 
em declínio por considerar, por um lado, que 
as necessidades de adequação de competências 
são hoje generalizadas na sociedade – não se 
restringem a um ou outro sector obsoleto, pelo 
que apoios particulares podem acabar por ter 
um efeito desmoralizador – e por outro, porque 
esses mecanismos são monstros burocráticos, 
indecifráveis para os seus destinatários.

A posição mereceu vários comentários de 
apoio e de constatação de um certo “espírito 
catecista” que norteia o funcionamento das ins-
tituições portuguesas (com exemplos no públi-
co e no privado) e que acabam por privilegiar 
o cumprimento de procedimentos formais em 
detrimento dos resultados.

Telemedicina e telescola podiam 
contribuir para combater 
desertificação e criar emprego
Olhando para o resultado das diversas activi-
dades económicas em que se suporta a econo-
mia nacional, António Vasconcelos da Cunha 
considera que para ter “produtos diferenciados 
devíamos desenvolver, testar e implementar cá 
esses produtos e não é isso que acontece”. O 
participante crítica alguma falta de coerência 
entre estratégias anunciadas e modelos imple-
mentados e dá exemplos. Remetendo para o 
sector público ilustra com o fecho de hospitais, 
quando há inúmeras experiências de telemedi-
cina com resultados positivos e com o fecho de 
escolas, quando a telescola mostra os mesmos 
resultados positivos e em ambos os casos po-
diam ser estas formas de manter estruturas em 

funcionamento e ajudar a diversificar pólos de 
crescimento urbano.

Mário Rui Gomes contribui para o debate 
com uma visão optimista do futuro de Portugal 
em termos da capacidade de especialização da 
mão-de-obra em indústrias que lhe garantam 
liderança ou pelos menos forte presença mun-
dial e é com o mesmo tom que vê o futuro do 
emprego cientifico no país. É menos optimista 
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em relação à orientação dos jovens nos seus 
percursos académicos, que na sua perspectiva 
são em muitos casos construídos sem um rumo 
muito definido. Para Mário Rui Gomes “a fre-
quência de doutoramentos acontece um pouco 
porque sim, sem que haja uma grande orien-
tação ou enquadramento depois de terminado 
o estudo”. Vê nesta falta de adequação às ne-
cessidades uma das explicações para a expor-
tação de mão-de-obra qualificada amplamente 
diagnosticada em Portugal e de-
fende que o prolongamento dos 
estudos para além da licenciatu-
ra está muitas vezes a ser usado 
para compensar a falta de saídas 
profissionais, adiando de forma 
preenchida a entrada no mercado 
de trabalho. 

A falta de uma estratégia coe-
rente na área da formação acaba 
por conduzir a outros erros, como 
considera a orientação que acabou 
por ser dada às parcerias realiza-
das entre Portugal e universidades 
estrangeiras. No caso da parceria 
com o MIT acredita que a “orien-
tação é totalmente oposta ao de-
sejável”, já que em vez se visar a 
criação de mecanismos nas uni-
versidades portuguesas que permitam converter 
projectos em ideias de negócio, como faz a esco-
la americana no seu seio, acabou por seguir um 
modelo em que o Estado português paga para 
que professores da escola formem alunos por-
tugueses, que provavelmente acabarão por usar 
essas competências fora do país. 

Flexibilidade da legislação 
laboral teria grandes vantagens
A necessidade de flexibilizar as leis do trabalho 
foi outro aspecto focado na discussão. José Pina 

Miranda considera que uma maior flexibilidade 
da legislação laboral seria não apenas uma forma 
de despedir com maior facilidade, como habitu-
almente se receia, mas sobretudo um incentivo 
ao risco. Num quadro deste género acredita o 
participante que seria mais fácil para os gestores 
arriscarem o desenvolvimento de novos projec-
tos e consequentemente criar novos empregos. 
“A aversão ao risco e ao erro leva a que  muitos 
projectos não avancem”, sublinha. 

As empresas, por seu lado, deveriam contri-
buir para a eficácia das politicas de emprego 
com uma visão menos conservadora da rela-
ção que mantêm como os seus colaboradores, 
abrindo maior espaço para as iniciativas de for-
mação ao longo da vida e valorizando o conhe-
cimento informal, acredita José Pina Miranda. 

A perspectiva desencadeia alguma discussão 
sobre os ajustes recentemente introduzidas na 
Europa com o Tratado de Bolonha, que vem re-
ver a organização curricular no ensino superior, 
para se sublinhar alguma pressa das empresas 
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na implementação do processo que torna mais 
rápida a formação e acelera a colocação no 
mercado de mão-de-obra especializada. Sur-
gem no entanto várias dúvidas sobre a efectiva 
capacidade de desenvolvimento de capacidades 
mínimas para desempenhar funções técnicas e 
considera-se que a simplificação proposta por 
Bolonha, nas versões mais básicas dos progra-
mas curriculares, transporta consigo um grande 
risco de descaracterização dos cursos.  

José Cardoso Matos traz à discussão um 
conceito que haveria de reunir o consenso ime-
diato do painel. O participante analisa a perda 
de relevância do sector primário no contexto 
europeu e contrapõe esse afunilar a um alargar 
de dimensão do sector terciário que, por falta 
de capacidade do sector secundário, acaba por 
absorver boa parte da mão-de-obra não qualifi-
cada. Esta realidade distingue-se de uma outra 
que cresce à medida que se afirma a Sociedade 
da Informação. Para fazer essa diferenciação 
José Cardoso Matos considera que é preciso 
falar num sector quaternário, onde estão os tra-
balhadores da Sociedade da Informação. 

Garantir o sucesso das políticas de emprego 
passa por isso, na opinião deste participante, 
por garantir a passagem destes sectores pri-
mário e secundário directamente para o sec-
tor quaternário. Endereçar esta meta carece de 
estratégias e de mecanismos mais eficazes de 
reconhecimento de competências, para além 
de um maior rigor na monitorização de resul-
tados da formação, defende. José Cardoso Ma-
tos considera que Portugal tem sido ineficaz 
na gestão das verbas comunitárias disponíveis 
para formação, perdendo uma importante jane-
la de oportunidade nesta tarefa de adequação 
de competências a novas necessidades. Alerta, 
por outro lado, para os perigos de um excessivo 
respeito pelas boas práticas e pelas regras buro-
cráticas, como travões da inovação. 

Portugal precisa de tempo para 
corrigir a sua estrutura produtiva 
Joaquim Alves Lavado partilha das mesmas 
preocupações relativas à desadequação da 
mão-de-obra e no caso português defende que 
os desequilíbrios provocados pela passagem à 
Sociedade da Informação são o resultado de 
uma aposta excessiva nas obras públicas. A ca-
deia que norteia o funcionamento da economia 
e que vai da produção, à facturação, poupança 
e investimento nas estruturas de produção que 
durante o ciclo mostraram ser mais rentáveis, 
ficou, no caso português, excessivamente vi-
ciada nas obras públicas. “Portugal ainda não 

conseguiu corrigir a sua estrutura produtiva 
porque as empresas estão montadas para de-
terminada forma de funcionamento e é preciso 
tempo para alterar essa orientação”. É nesta 
perspectiva que considera “necessárias políti-
cas adequadas que permitam uma rápida cor-
recção dos desequilíbrios”. 

A flexigurança é encarada neste cenário 
como uma das respostas possíveis, sendo que 
as empresas deverão ter um papel mais rele-
vante que o de pensar apenas na flexibilidade, 
criando também as condições para dar segu-
rança, valorizando a sua mão-de-obra, uma 
ideia já defendida e que acolheu forte apoio 
no seio do grupo. 

“Portugal tem sido ineficaz
na gestão das verbas 
comunitárias disponíveis
para formação, perdendo 
uma importante janela
de oportunidade nesta 
tarefa de adequação
de competências a novas 
necessidades”
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A afirmação deu lugar ao debate e reintrodu-
ziu a questão da certificação de competências, 
desta vez mais numa perspectiva de alinhamen-
to com os parâmetros internacionais, sobretudo 
na área das Tecnologias da Informação, para 
rapidamente se tornar consensual que há muito 
trabalho a fazer nesta área. 

A questão da certificação de competências 
faz por seu lado reintroduzir o tema da neces-
sidade de um reconhecimento efectivo do co-
nhecimento informal. Vitorino Seixas lembra 
que “em Portugal fala-se muito em formação 
e qualificação e isso não é tudo”. “Não nos 
preocupamos com o conhecimento não qua-
lificado que é muito superior em termos de 
impacto. Preocupamo-nos demasiado com o 
individual mas o colectivo é o mais importan-
te”, reforça o participante.

Na inovação trava-se 
uma verdadeira guerra dos mundos
No segundo e último momento de discussão 
o grupo partiu para pontos de convergência e 
identificou aspectos críticos para assegurar uma 
política eficaz de emprego, focando-se num es-
boço de sector que começa a ganhar expressão 
em todas as economias europeias e que traduz a 
indústria dos sistemas de informação: o sector 
quaternário. A zona onde há a verdadeira Guer-
ra dos Mundos, como caracteriza Luís Vidigal. 
Acredita o grupo que a consolidação de uma 
Sociedade da Informação implica momentos 
de mudança disruptiva em que são necessárias 
medidas correctivas rigorosas na implementa-
ção, tendo sempre presente que a Sociedade da 
Informação é problema mas á também solução, 
já que dá ela própria margem para o surgimento 
de novas indústrias, novos empregos e novas 
oportunidades. 

Este novo mundo, para onde se quer cativar 
uma fatia cada vez maior da população, cresce-

rá saudável à custa de estratégias de formação 
coerentes e adaptadas às necessidades do mer-
cado. A universidade deve cada vez mais servir 
para “ensinar a aprender” e o mercado desem-
penhar o seu papel na adequação de competên-
cias, seja através de empresas mais abertas a 
modelos alternativos de relacionamento com 
os seus trabalhadores (fora do tradicional ciclo 
aprender, trabalhar e reformar-se), mais flexí-
veis e amigos da auto-iniciativa, seja através de 
cidadãos mais pró-activos ao nível da actuali-
zação de conhecimentos, mais interessados no 
relacionamento com outros e mais disponíveis 
para a mobilidade.  

Ao nível da formação apontam-se como 
principais perigos os impactos da reforma 
Bolonha, no ensino superior, e na formação 
para adequação de competências a tentação 
de recorrer a politicas massificadas, que ime-
diatamente têm impacto ao nível das taxas de 
desemprego do país, mas a prazo pouco contri-
buem para reciclar mão-de-obra de forma útil 
às necessidades do mercado. 

Às empresas caberá contribuírem para este 
esforço de formação reconhecendo as com-
petências informais e apoiando ou mesmo 
incentivando as acção de actualização de co-
nhecimentos dos seus funcionários, aceitando 
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Recomendações
 Alinhamento entre os vários 
actores económicos  –  Empresas, 
cidadãos, Estado...

 Cumplicidade / Responsabilidade 
entre os vários actores

 Flexibilidade do mercado 
de trabalho

 Adequar as competências 
às necessidades do país

 Sabáticas empresariais

 Aumentar o awareness do 
“quaternário” e da escala de valor

 “Be the Future”

o conceito de sabáticas empresariais. Incutir 
inovação com estratégia nos actores públicos 
e privados da sociedade é afinal o grande de-
safio. Pressupõe cortar velhas amarras e in-
corporar o rigor na avaliação de resultados 
como base de trabalho. O grupo acredita que 
se medem nesta esfera as probabilidades de 
Portugal no futuro consolidar a Sociedade da 
Informação “Being the Future”.
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Grupo de Trabalho - 
“Evolução do Modelo Social Europeu”

Os desafios da Flexi(bilidade 
e se)gurança

No actual contexto, a “Flexigurança” sur-
ge como tema incontornável quando se 

pretende fazer uma reflexão de futuro sobre o 
Modelo Social Europeu. Os contornos deste 
modelo nascido a norte do Velho Continente e 
os desafios que a sua aplicação, noutros países 
de vicissitudes e realidades distintas, comporta 
marcaram o arranque da participada “conver-
sa” do grupo de discussão “Evolução do Mo-
delo Social Europeu”, proporcionada pelo 6.º 
Fórum da Arrábida da APDSI.

Em que condições aparece a Flexigurança? 
O que é que sustenta este novo modelo? De que 
necessita para ser implementado? Essas carac-
terísticas são comuns à restante “diversidade” 

europeia? A Flexigurança comporta desafios 
contraditórios ou complementares? Estas fo-
ram algumas das interrogações levantadas por 
Arminda Neves, moderadora do grupo, num 
contributo inicial para a discussão.

É importante perceber o que se entende por 
Flexigurança. O desdobramento da expressão 
em flexibilidade e segurança é incontornável e 
logo se coloca um primeiro paradoxo: são ter-
mos contrários ou compatíveis?

Arminda Neves partilha da opinião de que 
a flexibilidade é uma imposição da “sociedade 
em mudança”, por isso não importa discutir se é 
boa ou má, interessando antes pensar numa for-
ma de resposta aos problemas que poderá co-
locar. A questão não está em aceitar ou rejeitar 
a flexibilidade; a dificuldade está em garantir 
uma flexibilidade menos selvagem e mais polí-
tica e socialmente gerida, ou seja, que combine 
melhor a flexibilidade com outras exigências, 
como as do trabalhador, relativamente ao senti-
mento de segurança.

A evolução tecnológica, os fluxos de venda 
dos produtos e a flutuação dos factores de pro-
dução são alguns dos factores que influenciam 
a necessidade de flexibilidade do ponto de vista 
do empregador. As exigências de flexibilidade 

Moderador
Arminda Neves

Participantes
António Carlos dos Santos
António Paiva Morão
António Pedro Dores
Artur Castro Neves
Conceição Casanova
Francisco Tomé
João Catarino Tavares
José da Costa Ramos
José Palma Fernandes
Luís Amaral
Odete Santos

Pontos de Partida:
●   Inclusão Social e Coesão
●   Sustentabilidade
●   Políticas Sociais
●   Choque Demográfico 
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do lado dos trabalhadores são, na maioria dos 
casos, atribuídas à dificuldade de conciliação 
entre a vida profissional e a vida familiar e à 
deslocação, face à concentração industrial das 
actividades económicas em grandes centros.

É importante debater como é que podemos 
preparar trabalhadores e empresas para serem 
mais flexíveis e ao mesmo tempo desenvolver 
novos factores de segurança para ambos. A 
Flexigurança parece surgir como uma fórmula 
mágica que funde dois universos distintos, com 
o perigo que as fórmulas mágicas comportam 
de “poder ter tudo lá dentro ou não ter nada”, 
comentou-se entre o grupo.

Novas garantias sociais 
para novos desafios
Os factores de segurança são hoje em dia muito 
diversificados e sobretudo tendem a apoiar-se 
cada vez menos na relação contratual de tra-
balho, garante da “sociedade do emprego para 
toda a vida”. Que características poderão fazer 
com que o trabalhador se sinta mais seguro 
numa nova sociedade de mudança e de exigên-
cias constantes? Neste contexto as questões da 
aprendizagem ao longo da vida e do reconhe-
cimento de competências surgem com uma re-
levância acrescida. Ganha também dimensão a 
questão da “gestão das transições”.

Denota-se contudo que o Modelo Social 
Europeu responde a problemas que hoje já 
não são importantes, carecendo de resposta a 
outras questões que ganharam entretanto di-
mensão, como a mobilidade, interna e externa, 
ligada à flexibilidade. Aqui fala-se da flexibi-
lidade nas suas diferentes suposições: a flexi-
bilidade de admitir e despedir, a flexibilidade 
em termos de conteúdos, ritmos e períodos de 
trabalho, a flexibilidade na compatibilização 
com a vida pessoal. 

No contexto português, tal como noutros 

exemplos europeus, é igualmente importante 
olhar à questão da sustentabilidade do siste-
ma de protecção social. O grupo concordou 
que, neste campo, seria importante uma maior 
aposta nas políticas de envelhecimento acti-
vo, nas políticas de integração de emigrantes, 
no reforço do papel dos territórios na aplica-
ção das políticas sociais e no controlo da apli-
cação dos benefícios. 

Diversidade europeia com 
denominadores comuns
Antes de adoptar a Flexigurança é aconselhável 
discutir algumas questões que são anteriores ao 
modelo e que estão relacionadas com a forma 
como nos olhamos como europeus. Para o de-
senvolvimento de um novo modelo social eu-
ropeu importaria saber o que é hoje a Europa, o 
que nos mobiliza, o que nos inspira, quais são 
as preocupações dominantes, sendo aconselhá-
vel a construção de uma memória narrativa.

Para encontrar a sua “identidade social”, a 
Europa tem de se comparar com terceiros. Ape-
sar das especificidades de cada país em termos 
de diversidade de modelos e de respostas aos 
problemas sociais, a maioria dos elementos do 
grupo de discussão concorda que existe uma 
visão social de futuro conjunta. Há, contudo, 
quem considere que será extremamente difícil 
arranjar um modelo comum para alguns gru-
pos sociais europeus, perfeitamente distintos 
na mentalidade e cultura. Já a opinião de que é 
fundamental educar as pessoas para a mudança, 
com “muito exemplo”, e não impor o processo 
“por regulamento” reuniu consenso. 

Na construção do futuro modelo social eu-
ropeu interferem, inevitavelmente, as questões 
da Sociedade da Informação, mas a competi-
tividade e as tecnologias são instrumentos ou 
são fins em si mesmos? Numa altura em que 
palavras como a felicidade ou o bem-estar, du-
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rante muito tempo esquecidas, marcam o seu 
regresso, convém perguntar se queremos uma 
Europa mais competitiva ou queremos uma Eu-
ropa mais equitativa, onde as pessoas se sintam 
bem e onde as questões do crescimento, do em-
prego, da inovação, da tecnologia sejam impor-
tantes para garantir esses objectivos?

Ninguém nega o papel preponderante que 
as tecnologias podem assumir no processo de 
formação da identidade social europeia: são 
meios privilegiados para fazer narrativas; po-
dem constituir-se como um fórum excepcio-
nal para a construção de memória, ajudando à 
afirmação na identidade de valores; e são me-
canismos extraordinários para a definição de 
uma “Europa de cidadãos”.

Factores a considerar
Repensar o ensino básico, reforçando a im-

portância das competências ao nível da ma-
temática, da física, das línguas; fortalecer o 
peso do ensino técnico-profissional e encarar 
Bolonha “com seriedade”, aproveitando para 
aproximar a qualificação da procura, foram 
algumas das recomendações deixadas pelos 
elementos do grupo.

No conjunto de conclusões destaca-se, igual-
mente, a necessidade de um maior reconheci-
mento das competências tácitas, com respon-
sabilidades partilhadas entre empresas, Estado, 
sindicatos e ordens.

No campo da sustentabilidade do futuro 
Modelo Social Europeu, aguarda-se com ex-
pectativa a publicação do Novo Quadro Na-
cional e Europeu de Qualificações, que dará a 
conhecer os perfis profissionais actualmente 
necessários, redefinidos e mais adaptados às 
novas realidades de trabalho.
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Sustentabilidade
 Importância da aprendizagem ao longo 
da vida
 Utilização de novos instrumentos de 
aprendizagem - eLearning; aprendizagem 
nos locais de trabalho ...
 Novo Quadro Nacional e Europeu de 
Qualificações
 Reforço de competências básicas - 
línguas, matemática, física ...
 Reconhecimento de competências tácitas 
(saber fazer) - Papel das empresas, Estado, 
sindicatos e ordens
 Aproveitamento do Processo de Bolonha 
para aproximar a qualificação da procura
 Importância do ensino técnico-
-profissional
 Complementariedade, educação, 
formação 

Sustentabilidade – empresas
 Relação com o desenvolvimento 
e inovação empresarial
 Papel da concorrência/competitividade
 Contextos económicos e sociais 
virtuosos
 Evolução dos postos e conteúdos de 
trabalho
 Inovação organizacional; desafios 
tecnológicos
 Aspectos de flexibilidade interna 
(horários ...)
 Mobilidade externa - deslocalizações

Políticas sociais
 Novos riscos; economia de risco; mais 
protecção social
 Protecção na mutabilidade
 Sustentabilidade do sistema de protecção 
social: critérios de reforma, controlo 
de aplicação
 Contrapartidas dos beneficiários das 
prestações sociais
 Serviços de interesse social/voluntariado
 Incremento de políticas activas de 
emprego
 Papel do território na aplicação das 
políticas sociais

Choque demográfico
 Políticas de envelhecimento activo - 
Exemplos de uso de competências 
dos idosos
 Solidariedade inter-geracional
 Políticas de integração dos emigrantes

Inclusão Social/Coesão
 Grupos de risco/alvo - idosos, 
imigrantes, iliteracia
 Reforço dos contextos inclusivos 
(Ex. escola); Políticas activas de integração
 Infoexclusão - Acesso aos serviços 
electrónicos
 Democracia electrónica
 Cidadania

Conclusões do Grupo de Trabalho
“Evolução do Modelo Social Europeu”
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Denominadores comuns 
num debate plural

Depois dos debates individualizados dos te-
mas, a discussão plenária serviu em dois 

momentos para partilha de ideias, identifica-
ção de temas transversais e troca de sugestões 
entre os três grupos, contando com a modera-
ção de Francisco Tomé. 

Já no segundo dia a apresentação de conclu-
sões de cada um dos temas identificados como 
pontos de partida para o Fórum deu origem ao 
debate durante o qual José Costa Ramos apre-
sentou um contributo com a visão sistémica 
dos denominadores comuns encontrados entre 
os vários grupos. 

Contextualizando os antecedentes das no-
vas estratégias de Lisboa, José Costa Ramos 
identifica que as novas estratégias surgem na 
sequela do falhanço da aprovação da Consti-
tuição Europeia e surge de uma tentativa de ar-
ranjar soluções num contexto em que a Europa 
perde competitividade face aos países asiáticos 
e à política uni-lateral dos Estados Unidos.

José Costa Ramos relembrou a declara-
ção de Odile Quentin em Helsínquia no ano 
passado, com o mandato político da Europa, 
onde se definia “To develop together policies 
of prosperity, solidarity, social cohesion and 
security. To support social economical change 
(Lisbon agenda)”.

“Será a agenda de Lisboa mais do mesmo, ou 
menos do mesmo?” questiona José Costa Ra-
mos, admitindo que há uma ausência de narra-
tivas mobilizadora e que se recorre ao menor 
denominador comum como conjunto vazio, 
apontando ainda o facto de as politicas comuns 
estarem centradas em objectivos que não reflec-
tem a riqueza, a pluralidade e a diversidade eu-
ropeias mas que as constrangem, usando como 

exemplo a tão discutida Flexigurança. 
Nesta análise José Costa Ramos afirma que 

talvez valha a pena apostar numa estratégia di-
ferente, onde se usam as diferentes identidades 
europeias como vantagem competitiva, crian-
do contextos virtuosos de exercício de plura-
lidade e gerar criatividade e inovação. Entre 
as propostas ficam a aposta numa estratégia 
culturalmente centrada, com a criação de me-
mórias e narrativas europeias, a construção da 
Polis, com espaço público comum e exercício 
da cidadania electrónica, e ainda a definição da 
rede como a pluralidade em acção. 

Dentro da diversidade de orientações e dos 
consensos encontrados, assim como das re-
flexões e recomendações, o documento pro-
duzido como memória deste sexto fórum da 
Arrábida será entregue pela APDSI a repre-
sentantes de vários organismos governamen-
tais e da sociedade civil, procurando que sirva 
como contributo para o desenvolvimento de 
políticas e estratégias nestas áreas.

Encerrando os trabalhos, José Gomes Al-
meida agradeceu à Anacom o apoio aos Fóruns 
da Arrábida que sem este contributo tão impor-
tante não poderiam realizar-se reunindo num 
mesmo espaço a diversidade de experiências e 
conhecimentos como tem feito desde 2002.

“Este encontro foi muito produtivo em 
ideias e debates, assim como em recomenda-
ções. Não temos a solução para o país mas é 
com participações voluntárias como estas que 
podemos dar um contributo para a resolução 
dos problemas”, lembrou José Gomes Almei-
da, agradecendo também a todos os presentes 
pelo contributo que deram aos trabalhos. 


