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Os caminhos
com potencial para transformar o futuro

O

Convento da Arrábida acolheu mais uma
vez o encontro do Fórum da Arrábida,
onde a APDSI tem reunido um conjunto
de personalidades que conjugam diferentes
perspetivas e experiências na Sociedade
portuguesa, num diálogo que se conjuga de
forma feliz numa troca de ideias para refletir e
explorar os caminhos do futuro da Sociedade
da informação e do Conhecimento.
O tema escolhido para o 14º Fórum foi o
«Mercado Único Digital Europeu: Transformações Económicas, Competências e
Empregabilidade», que interliga o atual desafio
da melhoria das taxas de emprego e o cruza
com a sua relação com as tecnologias, muitas
vezes acusadas de destruir postos de trabalho
substituindo tarefas administrativas por processamentos informáticos. A importância do
Emprego Digital, que tem sido alvo de uma
especial atenção da Comissão Europeia e que
em Portugal é particularmente acompanhado
pela iniciativa «Coligação Portuguesa para
a Empregabilidade Digital», é também
destacada, podendo assumir-se como uma
oportunidade mas que é também um desafio
para as próximas décadas.
Na sessão de abertura do Fórum da Arrábida,
Raul Mascarenhas, presidente da Associação
para a Promoção e Desenvolvimento da
Sociedade da Informação, lançou o tema e
sublinhou que a iniciativa voltou em 2015
a assumir a habitual natureza de “encontros
prospetivos”. Voltada ao futuro, desenhada com
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objetivo de antever tendências tecnológicas
que amanhã marcarão a sociedade, o emprego
e a forma como vivemos. Mas sem deixar
de procurar caminhos para adotar já hoje,
potenciando o uso das tecnologias nas suas
diversas vertentes.
“As causas que ultrapassam o nosso próprio
tempo têm sido uma matriz nestes encontros
da Arrábida”, sublinhou, lembrando que num
tempo de mudanças o tema do Mercado Único
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Digital Europeu, com as transformações
económicas, competências e empregabilidade
que acarreta, obriga a um realinhamento
de estratégias que ajudem a afinar um
posicionamento mais competitivo da região
europeia no mercado global.
O desafio lançado pelo Presidente da
APDSI é de que todos os participantes
ajudem a analisar estas questões que são
decisivas para o desenvolvimento de Portugal
nas próximas décadas, enriquecendo o
contributo que a associação quer dar no
desenvolvimento de um futuro promissor
para o país. E por isso agradece a todos os
presentes, acrescentando que Portugal tem
esperança e tem futuro, e que esse futuro
está, sobretudo, nas nossas mãos.
O modelo de trabalho definido segue as
boas práticas de edições anteriores e passa
pela introdução aos temas em discussão com
o contributo de vários Keynote Speakers, cujas
análises e perspetivas pretendem estimular
os diferentes contributos dos participantes
nos debates e grupos de trabalho. Durante
a tarde os participantes dividem-se em três
Grupos de Reflexão com reuniões paralelas,
aprofundado os temas nos domínios das eSkills,
Ciberproletariado e Empregabilidade.

www.apdsi.pt
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Os desafios do Mercado Único Digital

I

mplementar um Mercado Único Digital
é um dos grandes objetivos da Comissão
Europeia até 2016. O plano para chegar a este
ambicioso objetivo foi apresentado em maio
de 2015 e traduz-se num pacote de 16 medidas
transversais a várias áreas, que assentam em
três pilares fundamentais.
Os grandes eixos desta meta europeia e os
desafios que representa centraram a intervenção
no Fórum de José Perdigoto, vice-presidente
da ANACOM, o organismo que mais uma

vez patrocina o encontro e que terá um papel
central na implementação local das medidas
que vão eliminar as barreiras geográficas do
mercado digital no espaço europeu.
Promover um melhor acesso de consumidores e empresas aos bens e serviços digitais,
criando condições de concorrência nas
redes e nos serviços e eliminando restrições
geográficas (geo blocking); facilitar o comércio
eletrónico, reforçando os mecanismos que
possam contribuir para aumentar a confiança
nestes meios e a inovação; e maximizar o
potencial de crescimento da economia digital,
são os três pilares onde assenta a estratégia
europeia para o Mercado Único Digital.
Neste último domínio cabem questões como a Cloud europeia, a interoperabilidade, o
desenvolvimento de competências, a Administração Pública online ou a inclusão.
Atualmente, 62% das empresas europeias
admitem que o preço desmotiva investimentos
numa presença online. Do lado dos consumidores, verifica-se que a confiança continua a
retrair o recurso aos serviços digitais. É sobre
estas limitações que as medidas europeias
pretendem agir.

O Mercado Único Digital
será um instrumento para
estimular a concorrência,
promover o aparecimento
de novas empresas
e proteger os consumidores
no espaço digital.
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José Perdigoto sublinhou que a estratégia
europeia neste domínio é um desafio para
os reguladores das comunicações eletrónicas, mas também para os reguladores
da área postal (que no caso português é o
mesmo), porque boa parte das limitações à
concretização de um Mercado Único Digital
na União Europeia estão nas transações
transfronteiriças. Recordou a propósito um
conjunto de temas que cabem nesta ambiciosa
missão da Comissão Europeia.

Cooperação é a chave do sucesso
A nova regulação europeia para as telecomunicações, para os conteúdos, proteção de
dados e cibersegurança são peças chave nessa

transformação e também elas exigem “muita
cooperação entre entidades”. Hoje não há uma
entidade com competência para chegar a todas
as áreas, frisou.
“Hoje olha-se um pouco para a Europa
nestes domínios como mais atrasada em
relação aos Estados Unidos e Ásia”, admite
José Perdigoto, sublinhando ainda assim que
essa avaliação depende significativamente dos
domínios e dos indicadores analisados.
Os grandes desafios para ultrapassar esta
perceção, nas áreas onde não estamos tão
bem, passam indiscutivelmente pela regulação
adequada das redes de nova geração, enquanto
instrumento essencial para dar acesso a cada
europeu aos serviços digitais.

62% das empresas europeias admitem

que o preço desmotiva investimentos
numa presença online.
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Neste domínio das redes de nova geração
é preciso criar condições para levar as infraestruturas a todos os cidadãos, destacou. Nas
zonas mais populosas o mercado resolve a
questão, nas mais remotas nem tanto, e é
necessário identificar o tipo de condições
que devem ser criadas para ultrapassar estas
desigualdades.
Há várias opções possíveis, admitiu José
Perdigoto, como o modelo de coinvestimento,
que a ANACOM tem visto com interesse, mas
há outros. A análise terá de ter em conta o alerta
que os operadores têm deixado, quando fazem
notar que os investimentos nestas redes têm de
ser pagos e gerar retorno para os acionistas,
acrescentou o responsável, sublinhando no
entanto que a situação portuguesa neste domínio
tem algumas diferenças em relação à de outros
países europeus.
“Somos um caso à parte na cobertura e
nas infraestruturas”, áreas onde Portugal se
posiciona nas cinco posições cimeiras dos
rankings europeus. Nos domínios mais ligados
à utilização, Portugal está também no top 5, mas
dos últimos, o que faz com que o maior desafio
para o país neste âmbito seja o de encontrar
mecanismos para fomentar a procura.
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OTT vs operadores de telecomunicações
Assegurar uma transição equilibrada num
mercado em transformação é outro desafio
relevante na revisão do quadro regulamentar
das telecomunicações. “A cadeia de valor já
não está arrumada da mesma forma”, sublinha
José Perdigoto. “Já não é só uma questão de
redes, mas também de serviços e conteúdos”.
Os OTT (Over the Top) estão no centro
deste debate. São empresas como a Google
ou a Microsoft, que disponibilizam os seus
serviços sobre as redes dos operadores,
alguns dos quais concorrentes das ofertas que
estes players têm no mercado. Movem-se
no mesmo espaço mas não estão sujeitos ao
mesmo tipo de regulação que é hoje imposta

“A cadeia de valor já não
está arrumada da mesma
forma […] já não é só uma
questão de redes,
mas também de serviços
e conteúdos”.
José Perdigoto
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às empresas que tradicionalmente operam na
área das comunicações.
Como refere José Perdigoto, é uma nova
realidade que alguns players veem como
concorrência, outros enquadram num cenário de cooperação. O debate sobre o tipo de
regulação que deve ser aplicada a estes novos
atores está lançado. Pode culminar na decisão
de aplicar aos OTT as regras que regulam a
atividade das empresas de telecomunicações,

“[Em Portugal]
Somos um caso à parte
na cobertura
e nas infraestruturas”.
José Perdigoto
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flexibilizar as regras que sujeitam a atividade
dos operadores ou, como muitos defendem,
encontrar uma solução a meio caminho.
José Perdigoto fechou a intervenção sublinhando que o tempo é de reflexão e que os
aspetos que interessa ponderar nesta revisão
do quadro regulamentar das comunicações não
ficam por aqui. É também agora o tempo para
definir se deve ser criada regulação sectorial
específica para a economia digital; se o serviço
universal deve manter as características,
alargá-las (financiando-se como?) ou reduzir o
âmbito; ou como devem ser geridas as questões
relacionadas com a distribuição do espectro.
Todas as análises devem levar em conta a
necessidade de criar um ambiente favorável
ao surgimento de novos serviços e à inovação,
sublinhou José Perdigoto.
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Trabalhar na Sociedade da Informação

O

s trabalhos prosseguiram com a apresentação de António Brandão Moniz,
Coordenador científico do Fórum Arrábida
2015, que lembrou que há transformações
particularmente importantes a que assistimos
neste momento, e uma delas é a relação das
tecnologias com o emprego e o bem-estar social. As questões que se colocam são de várias
ordens e muitas ainda procuram resposta.

“Em que medida as transformações
económicas inevitavelmente introduzidas
pelo desenvolvimento tecnológico vão efetivamente destruir emprego? E que novos
empregos, para além dos classificáveis
como digitais, deverão surgir?”. Estas foram
algumas das perguntas feitas por António
Brandão Moniz, um dos oradores convidadas
para a 14ª edição do Fórum Arrábida da
APDSI, no início da sua intervenção.
A relação entre o emprego e as tecnologias
suscita interesse entre economistas, sociólogos
e outros investigadores desde há bastante
tempo. Em 1933 John Maynard Keynes já
abordava a questão da tendência de difusão do
desemprego tecnológico.
“Esta relação merece a atenção de muitos
estudos e ainda não há certezas acerca dos
efeitos e das causas”, referiu António Brandão
Moniz. “De facto, a tecnologia tem contribuído
para o aumento de produtividade, mas a existir
um efeito direto sobre o emprego é sobretudo
a curto prazo”.
Ainda antes de se iniciarem os processos
de contestação social também já existiam nos
Estados Unidos um conjunto de iniciativas
governamentais em torno da “automação
do trabalho”, nomeadamente, em 1995 foi
criada um Joint Economic Committee (JEC)
do Congresso com longas audições acerca
das consequências da automação e fábricas
“pushbutton” para os mercados de trabalho.

O trabalho digital como
caraterística da sociedade moderna
O trabalho digital é cada vez mais uma
caraterística da sociedade moderna. “O nível
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de dimensão técnica deste tipo de trabalho é
muito importante”, alertou António Brandão
Moniz. “Não é apenas um estatuto na relação
laboral. Tem conteúdos e novas variantes que
temos de ter em consideração”.
Estão em causa aspetos como novas práticas
sociotécnicas em muitas profissões, temporais
e espaciais, assim como a mudança do quadro
institucional do emprego, com a introdução de
termos como flexibilização e empregabilidade.

evolução do trabalho nos tempos modernos é
o aumento da velocidade dos processos e da
sua intensificação. Neste caso, por um lado o
desenvolvimento da tecnologia alivia a carga
física, mas por outro criam-se novas formas de
“carga” na esfera profissional.
Deu-se também uma globalização do trabalho, sobretudo porque cria outro tipo de
dependências, numa esfera mais alargada que
não corresponde apenas às fronteiras da unidade

O debate científico da informatização do
trabalho, iniciado nos anos 1990, menciona
também as fronteiras ténues que se criaram entre
o lado profissional e a esfera pessoal, de forma
mais acentuada com o trabalho a sobrepor-se à
vida quotidiana. “A separação tradicional entre
o que era a vida pessoal e o trabalho é cada
vez mais difusa”. Um problema que afeta mais
homens do que mulheres embora este processo
tenha sido alterado recentemente.
Uma outra caraterística resultante da

organizacional, mas de outras cadeias de valor.
Diferentes estudos indicam que “há uma
grande influência da tecnologia no trabalho em
todos os sectores de produção”, refere ainda
António Brandão Moniz.
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Formas de encarar
a digitalização do trabalho
Do processo de digitalização do trabalho
surgem alguns problemas, nomeadamente os
relacionados com a proteção de dados, já que
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cada vez mais é possível identificar quem fez
o quê e quando, relativamente a um produto.
Por outro lado o investimento em tecnologia
implica a definição de políticas para esse
investimento. Há também uma intensificação
das tarefas, a flexibilidade do uso do tempo de
trabalho, que por sua vez liga à precaridade
dos contratos, assim como uma certa
“desqualificação” relacionada com tarefas que
implicam maior digitalização.
Ao contrário do que se antevia há 20
anos, os conteúdos de tarefas digitalizadas
são tendencialmente mais pobres e há uma
tendência para pensar a produtividade baseada
apenas na tecnologia.
“Estes são apenas alguns dos problemas que
têm sido identificados em muitos estudos”,
referiu António Brandão Moniz, alertando
para a necessidade de maior investigação e
análise sobre o tema.
Duas abordagens têm sido feitas relativamente à digitalização do trabalho. A mais otimista advoga que as velhas estruturas de trabalho tendem a desaparecer (sindicatos, relações
laborais, etc), que a maioria dos empregados
serão trabalhadores do conhecimento e grande
parte transformam-se em empreendedores ou
profissionais autónomos, antecipando-se que
muitos dos novos empregos criados são nos
sectores baseados no conhecimentos e em
indústrias de base tecnológica.
A visão mais pessimista sublinha a tendência
de desqualificação induzida pela automatização
ou mesmo do “fim do trabalho” na era da informação e da tecnologia. Defende-se igualmente
que o aumento de emprego nos serviços não levou
a uma melhoria das qualificações e condições
de trabalho, assim como o crescimento da
produtividade graças à tecnologia não se traduz
em melhoria da qualidade de vida.
Além disso, advoga-se que a crise global
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de emprego é mais profunda e complexa do
que aparenta e que, mesmo os trabalhadores
do conhecimento e os mais qualificados, irão
sofrer com a diminuição do valor salarial.

A caminho da computorização
Hoje em dia as visões mais recentes sobre
as alterações, como por exemplo a de Erik
Brynjolfsson e Andrew McAfee no livro
The Second Machine Age, apontam para

“As máquinas
passaram a substituir
a capacidade muscular
desde o séc. XIX,
e desde os anos 80,
progressivamente,
as máquinas começaram
a substituir
a capacidade de pensar”.
António Brandão Moniz
uma tendência de aumento da capacidade da
tecnologia em automatizar funções geralmente
realizadas por humanos.
“As máquinas passaram a substituir a
capacidade muscular desde o séc. XIX, e desde
os anos 80, progressivamente, as máquinas
começaram a substituir a capacidade de pensar”.
Acredita-se que o impacto deste processo
vai fazer-se sentir sobretudo nas nossas vidas
e no nosso trabalho.
Frey e Osborne também abordam este tema,
fazendo uma análise empírica com base nas
estatísticas e estudaram as profissões que
tendem a ser informatizadas, ou seja aquelas
que vão ficar obsoletas.

www.apdsi.pt
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Num primeiro passo, as profissões associadas aos transportes e logística, as de trabalho
administrativo e as de produção industrial
tenderão a ser substituídas por computadores.
Esta vaga de automação pode seguir-se de
uma diminuição de uso de computadores para
substituição de trabalho devido ao aumento
dos problemas técnicos em consegui-lo.
Existem ainda problemas técnicos de tal
ordem que a sua substituição total ainda não
é possível. “A substituição total dos postos
de trabalho com a automação vai levar mais
tempo do que muitos cenários construíram”,
referiu António Brandão Moniz.

No entanto, profissões que requerem conhecimento de heurística humana e profissões
especializadas que envolvam o desenvolvimento
de novas ideias e artefactos serão as menos
suscetíveis de serem computorizadas.
Do mesmo modo que o reconhecimento de
escrita manual por algoritmos informáticos
se desenvolveu recentemente, os dois autores
também preveem que as tarefas não-rotineiras
sejam passíveis de computorizar.
Graças à possibilidade de aumentar a
capacidade de computação, o big data também
contribui para automatizar tarefas cognitivas
não rotineiras, defendem.

Alguns desafios da automatização relacionam-se com dificuldades na perceção e
manipulação, sendo que o trabalho humano
tem ainda vantagens comparativas com as
máquinas em tarefas que requerem perceção e
manipulação complexas.
De acordo com o modelo de Frey e Osborne,
a resolução das dificuldades de computorização
da inteligência criativa e social vai ser
conseguida com machine learning.

“Uma das tendências é que,
mesmo as tarefas que são
menos qualificadas passam
a ser desempenhadas
por pessoas com níveis
educacionais mais
elevados”
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A navegação de veículos autónomos, a
tradução automática, os sistemas de base de
conhecimento são exemplos de uma evolução
técnica que pode trazer alguma vantagem
comparativa em relação aos humanos. “São
elementos que ainda estão no início do seu
desenvolvimento, na sua infância. Já foram
dados alguns passos interessantes, mas
ainda com muitos limites”, notou António
Brandão Moniz.

O computador substitui
todas as tarefas humanas. Ou não
Aplicações possíveis de serem automatizadas
são por exemplo o diagnóstico médico,
os serviços financeiros ou o tratamento
informático de enorme quantidade de documentos legais que permitam apresentar informação para a tomada de decisão jurídica
em tempos reduzidos.
Há contudo algumas questões técnicas que
podem limitar o desenvolvimento tecnológico
associado ao trabalho humano, nomeadamente
a dificuldade em igualar a capacidade de

limites, sobretudo a tradução de emoções, que
ainda é difícil de ser “algoritmizada”.
Na opinião de António Brandão Moniz,
o que se pode traduzir dos estudos feitos é
a necessidade de aumentar a qualidade dos
conteúdos de trabalho. Prevê-se também que a
informatização de tarefas possa originar mais
tempo livre, pois permite atingir os mesmos
níveis de produtividade com a mesma unidade
de tempo.
O professor de sociologia na FCT
Universidade Nova de Lisboa considera
ainda que a chave para a resolução dos novos
problemas diz respeito, por um lado, ao modo
de distribuição da riqueza e, por outro, ao
acesso ao conhecimento.
Por último, acredita que o trabalho
menos qualificado poderá não implicar
desemprego se o conteúdo das tarefas revelar
a necessidade de inteligência criativa e
social. “Uma das tendências é que, mesmo as
tarefas que são menos qualificadas passam a
ser desempenhadas por pessoas com níveis
educacionais mais elevados”.

“A substituição total dos postos de trabalho
com a automação vai levar mais tempo
do que muitos cenários construíram”.
António Brandão Moniz
perceção humana, sobretudo em ambientes
não estruturados.
Sem uma capacidade de perceção desenvolvida, as tarefas de manipulação têm
limites e isso coloca problemas de segurança
na interação com humanos.
As tarefas de inteligência criativa,
como a produção de música, são de difícil
automatização, sublinhou. As tarefas de
inteligência social também têm ainda muitos

16 de outubro de 2015

E usar as máquinas para pensar?
À intervenção de António Brandão Moniz
seguiu-se um período de debate onde foram
apontadas várias ideias. Comparando dados
entre o Reino Unido e Portugal, sugeriu-se num
primeiro momento que a taxa de desemprego
poderá estar mais associada à capacidade
organizacional do que à automatização.
Em consequência, mencionou-se o papel do
Estado e de que forma este pode intervir neste
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“desalinhamento”. O Estado deve ser mais
empregador ou menos empregador? Como é
que o Estado pode ele próprio ser um elemento
indutor para resolver este desalinhamento?
O papel do Estado na definição de políticas
de emprego é muito importante. “Quaisquer
iniciativas nesse sentido serão sempre bemvindas”, afirmou-se.
Em termos de intervenção a nível organizacional “nada é feito”, foi defendido. “Salvo
raras exceções, não existem medidas a nível
organizacional nas empresas”. Considera-se
que a maior parte das empresas não sabem o que
fazer com a destruição dos postos de trabalho.

“Quando têm de automatizar tarefas, as
empresas não sabem como reorganizar os
postos de trabalho, então simplesmente
eliminam esses postos de trabalho”.
No período de debate surgiu também a
ideia de que “o trabalho entrou em casa”,
mas continuamos a deslocar-nos todos os dias
para o emprego, por isso que contrapartidas
existem?
No ar ficou a chamada de atenção para o
facto de vivermos num mundo cada vez mais
automatizado em que ensinamos os nossos
jovens na forma do “fazer” até à exaustão,
“mas não estamos a ensiná-los a pensar”.

O papel do Estado na definição de políticas de emprego
é muito importante. “Quaisquer iniciativas nesse
sentido serão sempre bem-vindas”.
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Mudanças estruturais
e mudanças organizacionais

O

mercado único digital europeu, as
implicações das emergências de novas
formas de emprego e economia digital deram o mote para a apresentação de Jorge
Cabrita, Gestor de projectos de investigação
na Eurofound, a Fundação Europeia para a
Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho
no espaço comunitário, que apresentou, no
14.º Fórum da Arrábida, um relatório deste ano

sobre o assunto, que permitiu tirar conclusões
e fazer perspetivas políticas para a discussão
que os grupos participantes levaram a cabo
durante a tarde.
A Eurofound é um organismo da União
Europeia a funcionar desde 1975, enquanto
agência tripartida, cuja administração agrega
governos, entidades empregadoras e sindicatos,
com sede em Dublin e escritório em Bruxelas.

“Temos vindo a assistir
a um desenvolvimento
sem precedentes na
capacidade de processar
e divulgar informação”.
Jorge Cabrita
A missão da Eurofound é informar sobre
as condições de vida e trabalho no espaço
comunitário, como melhorá-las tendo por base o
desenvolvimento, e ainda disseminar e produzir
conhecimento nas diversas áreas das condições
de trabalho. Mudanças organizacionais e
estruturais, condições de trabalho e relações
industriais, condições de vida e gestão da
mudança, quer dentro das organizações, quer
no mercado de trabalho, são tudo motivos de
interesse da Fundação, que tem um orçamento
anual de cerca de 20 milhões de euros. Os
estudos, realizados por uma equipa composta
por cerca de 40 profissionais, cobrem toda a
área geográfica da União Europeia.
A maneira como os novos modelos de
trabalho têm vindo a ser delineados em
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Nos próximos anos
a tendência é para que
aumente este novo tipo
de emprego assente
no digital.
termos legais, quer no que concerne a
produtos e serviços mas também a novas
formas de emprego, são o foco das conclusões
mais recentes que comprovam que “temos
vindo a assistir a um desenvolvimento sem
precedentes na capacidade de processar e
divulgar informação”, diz Jorge Cabrita,
que destaca as “importantes implicações”
socioeconómicas da economia digital. Os
novos produtos e serviços foram apontados
como tendo uma relação direta com as novas
condições de trabalho, como é desenvolvido
e aplicado na prática, e como, relativamente
aos novos empregos, os mesmos são tratados
em termos legais.
No contexto social europeu, crescimento
e desenvolvimento económicos têm que ser
acompanhados de uma melhoria das condições
de trabalho, a par da estratégia Europa 2020 que,
no entender do representante da Eurofound, é
“muito debatida ao nível europeu porque se
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entende que é a base para um crescimento
sustentado e inclusivo que delineia uma
estratégia e formata as intervenções que vão
sendo feitas ao nível europeu e depois ao nível
nacional”. O mercado único digital europeu,
que surgiu em maio deste ano através da
comunicação de uma estratégia publicada
pela Comissão Europeia, introduz o tema das
tecnologias nesta forma dual de “crescimento
económico mas também de coesão social ao
nível europeu”.

Trabalho móvel e crowd employment
Os trabalhos para o estudo que Jorge Cabrita
apresentou no Fórum da Arrábida começaram
em 2013, no qual foram identificadas nove
novas formas de emprego no contexto
europeu, que têm vindo a emergir nos últimos
cinco a dez anos. “O trabalho móvel assente
nas tecnologias de informação e comunicação
e o crowd employment são os focos mais
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discutidos nesta altura”, afirma o especialista.
Por crowd employment entende-se uma
plataforma digital (Internet e redes de computadores) de correspondência de interesses
de clientes e um grupo de trabalhadores,
indefinido, que tem interesse nalgumas tarefas.
Com base nesta plataforma estabelecemse acordos para o trabalho ser desenvolvido
online, através de pequenas tarefas. Para já
não existe enquadramento legal específico,
em nenhum país, nem monitorização ou
administração central. As plataformas são
de diferentes tipos (baseadas na competição,
em concursos ou iniciadas pelos próprios

Vantagens e desvantagens
das condições de trabalho
Outra das conclusões do recente estudo da
Eurofound é que há trabalhadores muito jovens,
com competências mais ou mais elevadas,
mas também alguns com qualificações
mais baixas. Frequentemente, esta é uma
atividade complementar ao orçamento, diz o
especialista: “É algo considerado divertido,
tem um interesse particular, ou permite
conquistar mais experiência”.
Naturalmente que a opção por um tipo de
trabalho fora do convencional também tem
implicações nas condições de trabalho.

O trabalho móvel assente nas tecnologias de
informação e comunicação e o crowd employment são
os focos mais discutidos nesta altura ao nível europeu.
trabalhadores), há liberdade de acordo sobre
pagamentos na maioria das plataformas, e as
responsabilidades fiscais e de proteção social
cabem aos trabalhadores. “Há uma transferência
da responsabilidade pelas condições de trabalho
que encontramos no emprego-padrão para os
trabalhadores”, explica Jorge Cabrita.
Há, ainda, uma tendência para cobertura
nacional, com grupos de trabalhadores alemães
a fornecerem o mercado alemão, por exemplo,
mas é expectável a possibilidade de passar a
existir cobertura internacional. A maior parte dos
clientes destas plataformas está relacionada com
a web, webdesign, serviços criativos e bases de
dados, sendo que muitos já estão a operar em
Portugal. Há vantagens associadas a este novo
tipo de trabalho, como refere o responsável de
investigação na Eurofound: “Uma das vantagens,
para os ‘clientes’, que foi identificada é que é
possível completar tarefas ou trabalhos mais
rapidamente e com menor custo”.
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Se, por um lado, tem efeitos positivos
como uma maior flexibilidade, autonomia,
ganhos de produtividade individuais, desenvolvimento de competências ou melhoria
de conciliação com a vida familiar, por
outro há aspetos negativos a ter em linha de
conta: os pagamentos ou salários tendem a
ser muito baixos, há insegurança na relação
laboral, até quanto à forma dos pagamentos
serem feitos, ausência de proteção social,
assimetria de informação (os trabalhadores
não sabem para que serve a tarefa que lhes
foi solicitada), ausência de enquadramento
contextual, risco de violação de privacidade,
isolamento social (com o tédio derivado do
afastamento da instituição), o stress gerado
pela obrigatoriedade da auto organização
e sobreposição das esferas profissional e
privada porque “trabalhando a partir de casa
é difícil perceber quando se começa e acaba
de fazer uma tarefa”.
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O Mercado Único
Digital Europeu - impacto
Os impactos são, maioritariamente, positivos,
como apresentou Jorge Cabrita. O acesso a
novas oportunidades de trabalho surge no
topo da lista das vantagens, juntamente com
“a oportunidade de criar alguma mobilidade
social”, destaca o responsável, ao mesmo tempo
que podem surgir melhorias de competências.
O que também merece destaque é a
“reorganização do mercado de trabalho que
deixa de estar orientado para os empregos
e passa a estar orientado para a negociação
de tarefas. Isto é uma alteração dos padrões
existentes e leva à diminuição do emprego
tradicional”, diz. Grande parte dos EstadosMembros é palco do surgimento deste tipo de
emprego. Nos próximos anos a tendência é
para que aumente.
Relativamente às novas formas de emprego
que estão a surgir, é de referir, ainda, as
alterações profundas que estão a verificar-se nos
trabalhos ditos tradicionais, como o trabalho
móvel assente nas novas tecnologias (fora das
instalações do empregador; não há um sítio
fixo para a pessoa desenvolver o seu trabalho).
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Neste novo modelo, quer a localização do
trabalho, quer o tempo de trabalho, estão ambos
em jogo e existem précondições para a sua
implementação. Nota-se uma tendência para
atrair trabalhadores jovens do sexo masculino
e os próprios funcionários de empresas já
vão procurando este tipo de trabalho, o que
se traduz em “ganhos de competitividade por
parte das empresas”.
Para os chamados “nómadas eletrónicos”,
que não têm um posto de trabalho fixo mas
têm uma entidade patronal definida, há uma
transformação no método de organização do
trabalho, que pode ter efeitos no rendimento
laboral e financeiro, maior flexibilidade e
autonomia que trazem aumentos de produtividade individuais. No reverso da medalha
surge a sensação de isolamento social,
porque há menor proximidade com colegas
de trabalho, e a questão da disponibilidade
24 horas por dia para o trabalho que estão a
desenvolver, resultando na sobreposição das
esferas privada e profissional. Para minimizar
os impactos negativos deste cenário, Jorge
Cabrita deu como exemplo uma medida que
uma empresa alemã de fabrico de automóveis
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91%

das empresas
oferecem dispositivos
móveis para os
trabalhadores “como
parte das ferramentas
de trabalho”.
Jorge Cabrita
implementou no ano passado, na qual
“ninguém tem acesso ao email de trabalho a
partir das 18h00 porque a empresa entendeu
que isso levava a uma intensificação da carga
de trabalho que estava a gerar desconforto e
mal estar”.

Percentagens de “nómadas eletrónicos”
Jorge Cabrita referiu, igualmente, os dados
do ano de 2003 que mostravam que já havia
5% de teletrabalhadores móveis em 13 países
Europeus. Em 2012 um projeto europeu
mostrou que 81% dos trabalhadores tinha
interesse em trabalhar à distância. Já em
2013 um inquérito mostrou que 91% das
empresas oferecem dispositivos móveis para
os trabalhadores “como parte das ferramentas
de trabalho” e 62% das empresas produzem
documentos compatíveis com dispositivos
móveis. Mais de 50% dos/as respondentes do
Inquérito Europeu às Condições de Trabalho
de 2015 afirma trabalhar com computadores,
laptops e/ou smartphones.
Outros dados de 2012, estes do Eurostat
também apresentados pelo responsável da
Eurofound, apontam para um crescimento
da digitalização do trabalho, embora ainda
insuficiente porque, nomeadamente no que
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diz respeito à introdução de tecnologia digital e competências nessa matéria, a Europa
apresenta números baixos: as competências
digitais são insuficientes para 32% dos europeus e inexistentes para 13% (pessoas que
ainda não estão aptas a abraçar os desenvolvimentos da tecnologia). Em Portugal, as
competências digitais da mão-de-obra são
insuficientes para 40% das pessoas o que
“significa que há trabalho a fazer em termos
de gerar competências digitais”. O “trabalho
a fazer” no nosso país não se resume à criação
e infraestruturas mas também no facilitar de
competências necessárias para as utilizar
e na criação de mecanismos que permitam
desenvolver e implementar a economia digital.
Estas transformações, segundo Jorge Cabrita, correm melhor se houver participação
direta dos trabalhadores, ou seja, “se as
pessoas afetadas por essas transformações
forem informadas e consultadas no processo
de mudança”.

Conclusões e perspetivas políticas
Os dois grupos de trabalhadores referidos ao
longo da apresentação, os crowd employees
e os que desenvolvem trabalho móvel com
base nas TICs, têm ganho muito dinamismo
e apresentam capacidades para promover
grandes mudanças na estrutura do mercado
de trabalho.
No primeiro caso, é de salientar a ausência
de enquadramento regulatório, não havendo
qualquer proteção dos trabalhadores, há problemas nas questões dos direitos intelectuais e
de propriedade, há um potencial para a mudança
de estrutura de “empregos para tarefas”, ou seja,
não se discutem postos de trabalho mas sim
tarefas. Tudo pode resultar numa “deterioração
da qualidade de bens e serviços produzidos e
das condições de trabalho”.

www.apdsi.pt
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Já o trabalho móvel com base nas TICs surge
muito associado ao outsourcing, o que faz
com que o trabalhador seja responsável por si
próprio e pelo local onde está a desempenhar as
suas funções. Questões como a disponibilidade,
a duração e a intensidade do trabalho com
“impacto alargado na saúde e bem-estar dos
trabalhadores”, têm vindo a ser estudadas
pela Eurofound que já concluiu que “as horas
excessivas de trabalho, por períodos muito
prolongados, tem implicações graves e sérias
na saúde dos trabalhadores”.
Os limites a serem estabelecidos nas esferas
de vida privada e profissional são um problema
que tem vindo a ser mais estudado nos países
nórdicos. “A ideia de teletrabalho mudou.
Agora não é a partir de casa; é a partir do
carro ou do comboio e isso está a transformar

o que é tido como trabalho nos dias de hoje”,
conclui o responsável da Eurofound.
As novas formas de emprego mencionadas
na apresentação de Jorge Cabrita fazem parte
do relatório comparativo com casos de estudo
intitulado “New Forms of Employment”.
A digitalização da economia é algo que
também faz parte das discussões da Eurofound
até 2020, num programa que vai delinear o foco
no futuro em grandes linhas programáticas.
O debate sobre o tema prolongou-se no período
de almoço, onde os participantes discutiram as
várias questões num ambiente mais informal.
As diferentes abordagens anteciparam um
período de análise e troca de ideias mais aceso
que se estendeu nos três grupos de trabalho em
que foram organizados os participantes, e cuja
estruturação esteve a cargo dos moderadores.

Verifica-se uma mudança
de estrutura de
“empregos para tarefas”,
ou seja, não se discutem
postos de trabalho
mas sim tarefas.
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Grupo de trabalho I
eSkills - Competências digitais precisam-se

O

s dados existentes são pouco favoráveis
na caraterização de uma Europa
“digitalmente competente”. De acordo com o
mais recente EU Digital Agenda Scoreboard,
47% dos europeus possuem baixas ou nenhumas competências digitais e 23% dos
europeus não possuem qualquer tipo de competência digital.
Em termos de emprego, as contas de
Bruxelas apontam para a falta de 700 mil
profissionais nas áreas de TIC na Europa em

Moderador
Luís Borges Gouveia
Participantes
António Bob Santos
António Murta
Filipa Fixe
Filipe Montargil
João Correia de Freitas
João Miguel Monteiro
Jorge Pereira
José Almeida Mota
José Dias Coelho
José Gomes Almeida
José Maria Pedro
Júlio Rafael António
Mário Rui Gomes
Pedro Veiga
Ramiro Gonçalves
Rui Baião
Sandra Miranda Ferreira
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2015, valor que se prevê que aumente para
1milhão em 2020, referiu o moderador, Luís
Borges Gouveia, traçando o cenário atual para
o grupo responsável por debater o tema das
eSkills no 14ª Fórum da Arrábida da APDSI.
Nestes 300 mil profissionais em falta está
equacionado o aumento produtivo que se
prevê que aconteça nas TIC nos próximos
cinco anos, sublinhou, ou seja, vai existir uma
grande transferência do mercado de trabalho
para as áreas mais tecnológicas.
Apesar de estar a registar-se um crescimento
expressivo do número de alunos inscritos em
cursos TIC, devido ao potencial de emprego
associado aos mesmos, “é uma área onde
continua a faltar gente”, alertou o moderador ao
dar o ponto de partida para a reflexão em grupo.
A intenção passou primeiro por realizar
um diagnóstico para que depois pudessem
ser inventariadas algumas propostas de ação
concretas, quer de políticas públicas, quer de
intervenções da sociedade civil.

Vale a pena falar de eSkills
ou as skills bastam?
O conceito de skills engloba um leque alargado
de capacidades (conhecimento, qualificações
e competências) e tem repercussões nas dimensões económica e social. E será de skills
que deve falar-se em primeiro lugar, e não
necessariamente de eSkills.
A ideia foi defendida por vários participantes
do grupo nas suas intervenções ao longo da
reflexão de mais de duas horas, entre os quais
Ramiro Gonçalves, que acha que as compe-
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tências necessárias são as atuais, “por isso a
diferenciação não faz sentido”, ou Pedro Veiga,
que admitiu não gostar muito “do ‘e’ nas skills”.
Foi no entanto António Murta quem abordou
primeiro o assunto ao referir que o problema
na Europa não será a falta de eSkills, mas sim a
falta de skills, introduzindo a expressão “skills
descompensadas”, para caraterizar o facto de
numas áreas haver falta de qualificações, como
é o caso das TIC, e noutras haver excesso.
Pegando no exemplo da Ordem dos
Engenheiros e da representatividade dos
engenheiros informáticos na Ordem, que é
mínima, Mário Rui Gomes chamou a atenção
para a questão da regulação das habilitações
e da certificação ainda ser pouco valorizada.
“Não há propriamente um “certificador” que
case a oferta com a procura”.
Dias Coelho pensa que a certificação é
fundamental. “Todas as certificações deviam ser
generalizadas, públicas ou privadas”, defendeu.
Dias Coelho também concorda que, principalmente em Portugal, não há só uma carência
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em eSkills, o país “tem carências em todas as
skills”, e por isso deviam existir políticas para
aumentar as skills a todos os níveis.
Para Ramiro Gonçalves a falta de skills deve
ser encarada de dois prismas: aquilo que ainda
é possível fazer para quem está a entrar no
sistema e aquilo que temos de fazer para quem
já está no sistema. Um aspeto a ter em atenção,
alertou, é o facto de muitos professores não
terem, eles próprios, competências digitais.
Faltam, inclusive, eSkills até para os gestores
de topo da administração pública, considera
José Gomes Almeida. “Quem está em posições
de gestão não tem de saber programar, mas tem
de saber o que está em causa com os sistemas

Skills ou Qualificações:
“Coisas que a pessoa
consegue fazer,
resultado do treino ou da
sua capacidade natural”.
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“É importante pegar
nos jovens à saída da
universidade e ajudá-los
a organizarem-se para
venderem serviços para
o mundo e não a fugirem
para o mundo”.
José Maria Pedro
de informação, para saber planificar”.
Jorge Pereira defende que não chega dizer
que é preciso apostar na programação. “Temos
de ser mais específicos, ir ao detalhe para
ver as skills que estão a ser pedidas e formar
aspessoas nessas tecnologias”. As soft skills
também são muito importantes. “Precisamos
de engenheiros que saibam comunicar”.
As eSkills podem ser divididas em dois
níveis, sugere Dias Coelho: o nível básico cada
vez mais necessário em todas as profissões, e
um nível mais avançado, que está associado
a 5 a 10% do emprego, um número que já é
significativo. “Em nenhuma das situações
podemos prescindir das pessoas que estejam em
condições de responder a essas necessidades”.

Continuar a aprender sempre
A questão das skills também não pode ser
discutida sem que seja abordado o tema da
obsolescência do conhecimento. “Um curso
tem cinco anos e o diploma da licenciatura

caduca ao fim de três (…) e a sociedade e o
sistema educativo ainda não perceberam isso”,
alertou António Murta.
O paradigma da educação contínua surge
como um aspeto crucial da atualidade, com a
formação a deixar de ser uma opção para passar
a ser uma obrigação. A formação contínua é
um problema individual, mas é suposto que
as empresas ajudem os seus trabalhadores a
serem “empregáveis”, defende.
A importância da aprendizagem ao longo
da vida foi ponto da assente na reflexão sobre
as qualificações, sejam elas digitais ou não.
Deve ser usada como referencial, defendeu
José Maria Pedro, “porque o conhecimento
desatualiza-se num instante”.
Será igualmente desejável criar condições
para incentivar os jovens em Portugal a
optarem por cursos ligados à área tecnológica.
Depois, é importante pegar nesses jovens à
saída da universidade e ajudá-los a criarem
empresas globais, “a organizarem-se para
venderem serviços para o mundo e não a
fugirem para o mundo”.
Seriam empresas sediadas em Portugal,
tributadas em Portugal, com as vantagens
associadas para a economia portuguesa, lembrou José Maria Pedro.
No campo da aprendizagem, mais especificamente no campo da formação, Júlio Rafael
António recordou que em matéria de skills não
devemos preocupar-nos apenas com os jovens,
e tomou por referência o quadro de desemprego

“Falta uma estratégia a nível nacional que determine
para onde queremos ir, porque há competências
a mais numas áreas e falta de competências noutras,
e isto não faz sentido”.
Jorge Pereira

16 de outubro de 2015

www.apdsi.pt

Página 23 de 44

14º Fórum da Arrábida

de longa duração que carateriza o mercado
português. Neste sentido, propõe um plano de
cursos de ensino profissional e especializações
em três áreas que marcam a tendência:
programação, internet das coisas e big data.
Deixou também a sugestão de desenvolvimento de uma universidade verdadeiramente
aberta, com um sistema de ensino de formação
contínua. Todos os aspetos mencionados podiam ser impulsionados se as dificuldades de
acesso à Internet acabassem e existisse Internet
pública em todo o país, acrescentou.

À procura da melhor estratégia

A falta de definição de uma estratégia global
no país, aplicada a vários níveis, foi uma das
questões abordadas por vários participantes do

“Estamos no top cinco
das infraestruturas de
telecomunicações, mas
isso não nos colocou
no top cinco das
competências digitais”.
José Almeida Mota
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grupo de reflexão eSkills nas suas intervenções.
Segundo João Miguel Monteiro, deve
apostar-se mais na formação da matemática
e em formações mais específicas desde tenra
idade, com competências que promovam a
aptidão “para a programação e outras questões
funcionais”. Será igualmente importante que
exista uma camada na sociedade que promova
o acesso ao mercado de trabalho, “porque
podemos tirar muitos cursos, mas se não
apostarem em nós não servem de nada”.
Para Jorge Pereira, “falta uma estratégia
a nível nacional que determine para onde
queremos ir, porque há competências a mais
numas áreas e falta de competências noutras, e
isto não faz sentido”.
Neste âmbito, as universidades têm de estar
alinhadas com os desígnios nacionais e com
aquilo que as empresas precisam, considera.
As instituições de ensino superior poderão
também ter um papel complementar no
“refrescamento” de determinadas matérias de
forma regular.
A estratégia para Portugal no campo das
eSkills deve considerar medidas de longo,
médio e curto prazo, na opinião de Sandra
Miranda Ferreira. As de longo prazo são a
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educação desde tenra idade, “que estamos a
desconsiderar mais do que devíamos”.
Nesse sentido, “deve ser feita uma revisão
séria dos currículos desde o primeiro ciclo (…)
e tornar a programação básica tão normal como
a matemática ou o português”, sugere.
As medidas a médio prazo dizem respeito
aos jovens que optam por não ir para a universidade (os chamados nem-nens) e que deviam
sair da escola com um conjunto de skills que
lhes permita vingar naquilo que é o mundo
tecnológico de acesso mais fácil.
As medidas para o curto prazo envolvem a
introdução de conceitos tecnológicos em cursos
técnicos e não técnicos, algo que já está a ser
feito pelas universidades. “Não há razão para
uma pessoa de línguas ou de história não ser tão
proficiente em ferramentas de produtividade
básicas como é uma pessoa de engenharia”.
Ramiro Gonçalves partilha da mesma opinião. “Todos os cursos deviam aplicar as
melhores práticas do mundo digital, não apenas
as áreas ligadas à informática”.

referiu citando dados de um estudo de 2012.
“Com uma estrutura assim é muito difícil
exigir às empresas que adotem estratégias
de requalificação ou de contratação de trabalhadores mais qualificados, e aqui o Estado
pode ter um papel incentivador através dos
instrumentos fiscais e financeiros que tem ao
seu dispor”.
Além dos incentivos, o Estado pode ter um
papel determinante ao estabelecer parcerias com
a Sociedade Civil ou ao servir como exemplo,
apostando na qualificação e requalificação dos
funcionários públicos.
Na linha dos “incentivos”, António Murta
defendeu que o financiamento público das
universidades devia ter regras complementares
que considerassem a majoração ou a minoração
em dois domínios: o ensino profissional de
adultos e a transferência e conhecimento, distinguindo as instituições de ensino universitário

O Estado como incentivador,
parceiro e exemplo
As políticas públicas têm um papel fundamental
não só nas eSkills mas nas skills em geral, na
opinião de António Bob Santos, nomeadamente
em duas áreas: ao nível da regulação e ao
nível de uma ação mais empreendedora e
influenciadora.
Neste momento 60% das pessoas que estão
no mercado de trabalho têm no máximo seis
anos de escolaridade. As empresas também são
um desafio, numa altura em que perto de 90%
das empresas tem menos de 10 trabalhadores.
Muitas destas microempresas são familiares
e sem estratégia de gestão, em que 30% dos
donos têm apenas quatro anos de escolaridade,
um terço o 12º ano e um terço são licenciados,
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que o fizessem e as que não o fizessem.
“As universidades têm uma oportunidade
enorme de requalificação de adultos. Deviam
ser obrigadas a dedicarem uma percentagem do
seu orçamento nesta componente”.
Pedro Veiga lembra que o sistema de
ensino tem o problema de ter sido criado
para formatar pessoas para a sociedade
industrial. “Eram trabalhos que raramente
mudavam e na Sociedade da Informação é
tudo muito diferente, é tudo muito rápido com
a obsolescência das tecnologias”.
Há obsolescência das tecnologias mas não
há a obsolescência de todos os conhecimentos.
Alguns são fundamentais, como a visão sistémica das coisas e a orientação aos processos
nas organizações. “O problema é que as universidades também não ensinam muito bem essas
coisas, porque a maneira como são avaliadas
está orientada para a produção de papers”.
Pedro Veiga propõe a criação de uma STEM
Alliance (Science, Technology, Engineering,
Mathematics), um programa que envolva as
áreas fundamentais para o desenvolvimento
de uma sociedade e que promova a qualidade
do ensino.

Embora defenda a responsabilização das
escolas, João Correia de Freitas considera
necessário ter cuidado com a adoção de
algumas medidas. “A questão de nortear a
evolução estratégica do ensino, nos mais
diferentes níveis, à empregabilidade é muito
perigosa”.

Muita infraestrutura
mas poucas vantagens
Embora Portugal tenha das melhores infraestruturas de telecomunicações da Europa,
não soube aproveitar os benefícios que
daí poderiam advir, na opinião de José
Almeida Mota. “Estamos no top cinco
das infraestruturas de telecomunicações,
mas isso não nos colocou no top cinco das
competênciasdigitais”, sublinhou.
Que espaço é ocupado com base nos
interesses nacionais? Quais os atores internacionais a considerar? Qual a investigação
e o desen-volvimento a considerar? Existe
espaço para “encher” a capacidade existente
de comu-nicação? A infraestrutura existente
tem de ser revista num período que vai
exigir a sua sustentabilidade. Quanto tempo

“As universidades têm
uma oportunidade
enorme de
requalificação de
adultos. Deviam
ser obrigadas a
dedicarem uma
percentagem do seu
orçamento a
esta componente”.
António Murta
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temos? Estas são algumas das questões que
é conveniente colocar.
O subaproveitamento das infraestruturas
também se faz sentir noutra dimensão, lembra
João Correia de Freitas, que tem uma linha
de pensamento idêntica, mas relativamente
ao “desinvestimento assassino” do setor
público nas tecnologias, nestes últimos anos.
“Adquirimos equipamentos, mas depois
não temos professores que saibam usar as
tecnologias em termos pedagógicos. E os
jovens também não sabem usá-las para
aprender”, considera sugerindo que devia
reinvestir-se numa utilização significativa e
académica dos vários equipamentos.
Ramiro Gonçalves faz a ligação entre as duas
visões ao falar num problema de digital divide
até porque “temos infraestrutura e equipamentos
que permitem o acesso, mas falta-nos ensinar as
pessoas para que possam usá-los”.
O diagnóstico é claro e demonstra que
as falhas estão essencialmente ao nível da
coordenação e planeamento, na opinião
de Rui Baião. A criação de uma entidade
coordenadora, a nível nacional, responsável
por planear as políticas nesta área, deverá por
isso ser um recurso a considerar fortemente
como forma de resolução de muitas das
matérias mencionadas. Uma espécie de Chief
Information Officer nacional, figura que existe
noutros países.
José Gomes Almeida considera que há dois
aspetos que marcam a atualidade, aspetos a
que Portugal deve dar a maior atenção e que
é necessário ter em conta no delineamento de
qualquer estratégia nacional: o Mercado Único
Digital em desenvolvimento, por um lado, e por
outro lado, o acordo de parceria transatlântica
entre os Estados Unidos e a União Europeia,
que vai contribuir para derrubar muitas das
barreiras alfandegárias atualmente existentes.
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Depois de contextualizar o tema e
identificar as principais ideias chave, o grupo
moderado por Luís Borges Gouveia delineou
algumas recomendações e propostas de ação
concretas para apresentar na sessão plenária
aos restantes participantes do 14º Fórum da
Arrábida da APDSI.

www.apdsi.pt

Grupo I
Recomendações

• Requalificar e incentivar

a contratação para as maiores
qualificações

• Criar um Sistema de certificação
em TIC - ainda valerá a pena?

• A coligação para o digital é um
bom exemplo. Também se podem
explorar as smart cities

• Todas as áreas devem
incorporar as melhores práticas
digitais
- O Estado tem um papel de
exemplo aqui?

• Produzir pessoas com

competências transversais
- A Universidade dos conceitos

• Estágios em empresas
- As empresas percebem o
valor social dos estágios?

• As escolas têm uma
responsabilidade enorme para
garantir a não exclusão

• Considerar uma maior partilha e
fomento da exploração dos meios
de comunicação que existem comum a outros setores
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Grupo I
Propostas de Ação

• Incentivar universidades com

• Criar uma STEM Alliance (Science,

alunos de formação avançada com
financiamento de empresas e não
das famílias

Technology, Engineering, Mathematics)

Pontos de Força

• eSkills para governantes e altas

• Apostar na formação a dois níveis:

direções
- Existe uma enorme fragilidade
na gestão de dossiers digitais e de
perceber as suas implicações
- A importância dos sistemas de
informação, como elemento crítico
no digital
- O recurso a conhecimento
numa grande quantidade de PMEs
e microempresas é esparso

- Para quem entra no sistema:
formação de base - Os formadores
necessitam de conhecimento tácito,
logo exige formação para estes
- Para as Universidades: alargar a
base de recrutamento

• Repensar as formações de DES /
QUA / RE qualificação

• Disseminar práticas de base
digital - exigir, por exemplo, no
turismo a existência do digital para
complemento da oferta, obrigando à
existência do recurso de meios
digitais complementares

• Dois níveis de eSkills:
- Aposta na formação básica para
o emprego
- Nível avançado - que estará
associado a cerca de 5 a 10% do
emprego, logo, significativo

• Definir uma nova estratégia
digital - existe a Agenda Digital em
função de um nível de maturidade
que, no entanto, não produz
mais-valia endógena, pelo contrário
desequilibra a balança. Ex. Taxa
sobre os dispositivos digitais

• A certificação deve ser

generalizada, tanto no público
como no privado

• O deficit de literacia nacional

• Apostar em políticas de educação

contínua
- Requalificar e valorizar a
experiência para permitir o acesso
a níveis de formação superior
- Exporar o life time value de um aluno
- Fazer educação contínua, por
desenvolvimento pessoal

• Explorar o potencial

de cobertura de meios de
telecomunicações numa lógica de
permitir viabilizar infraestruturas

• Criação da figura do CIO (Chief
Information Officer) nacional

• Ter em atenção os impactos e

• Impulsionar a Universidade
como espaço de conceitos e
desenvolvimento ético
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exige um esforço real e genuíno de
melhoria, porque o País tem
carência em todas as skills

desafios do acordo de parceria
entre UE e EUA
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Grupo de trabalho II
Ciberproletariado: uma nova realidade
que herda problemas antigos

A

definição do termo ciberproletariado
foi o primeiro foco de debate no grupo
que tinha como missão discutir o tema e os
impactos desta nova classe de trabalhadores
no mercado de trabalho e na sociedade. Como
ponto de partida da discussão aceitou-se que a
designação de proletariado, independentemente
das alterações que a evolução possa ditar,
aplica-se àquele que vive do seu trabalho.
“As pessoas, grupos sociais, integradas
nestas formas de emprego são as que dependem
do trabalho mal remunerado”, sugeriu António
Brandão Moniz.

“O mundo está a mudar
tão rapidamente que não
suporta mais a rigidez do
código do trabalho”.
José Matos Pereira

Moderador
Rita Veloso Mendes
Participantes:
Ana Maria Evans
António Brandão Moniz
Arminda Neves
Jorge Cabrita
José Amaral Gomes
José Matos Pereira
Luís Vidigal
Maria Joaquina Barrulas
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“Se considerarmos ciberproletariado aqueles
que dependem do trabalho cibernético devemos
considerar que estão um nível acima do nível de
pobreza”, acrescentou.
A definição foi acolhida pelo grupo que, em
traços gerais, considerou atual a abordagem de
Karl Marx. À distância de quase dois séculos, não
terá mudado assim tanto aquilo que define uma
franja alargada daqueles que hoje trabalham na
área das TIC, ou daqueles que ficam fora delas
por não reunirem as competências necessárias
para se adaptarem às novas oportunidades de
emprego. Como sublinhou Luís Vidigal, esta é
uma área também relevante neste debate e onde
se tem feito muito pouco a nível europeu, ainda
que os números comprovem que o problema
não é marginal. Dados do Eurobarómetro,
divulgados na primeira metade de 2015,
mostram que em Portugal 34% da população
nunca usou a Internet, uma percentagem
que fica significativamente acima da média
europeia, onde a infoexclusão chega quase a
um quinto da população (18%).
Neste quadro, o grupo considerou que a
definição adotada por Ricardo Antunes e Ruy
Braga no livro Infoproletários – Degradação
das Condições de Trabalho Virtual, faz
sentido e resume o essencial do que também
defenderam neste exercício de reflexão.
A publicação de 2009, que reúne contributos
de mais de uma dezena de autores, descreve
o trabalho ligado às TIC como algo que “é
de ponta, é moderno, mas é atrasado, porque
herdou as condições do século passado”. Está
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a cargo de recursos humanos qualificados, mas
que trabalham em situações de precariedade,
muitas vezes dispersos no ciberespaço, e não
raramente fora dos mecanismos tradicionais de
controlo das atividades económicas, nomeadamente do controlo fiscal.
Reconheceu-se que o uso das TIC e a
introdução da tecnologia na generalidade
dos domínios da economia tem ajudado a
combater desigualdades, numa perspetivam
global, mas alerta-se para o facto de estarem
simultaneamente a alimentar estratégias empresariais orientadas à produção de baixos custos.
É importante reconhecer que, pela primeira
vez na história, as TIC e o ciberproletariado,
conseguiram romper com o tradicional sistema
de castas e discriminação por género em
países como a Índia, promovendo um maior
nivelamento de oportunidades, como destaca
José Amaral Gomes. Geraram emprego e
substituíram trabalho no mundo rural, por
atividades melhor remuneradas, num efeito
comparável ao da revolução industrial.
Mas apertando a malha e afinando a análise,
sobressaem aspetos menos positivos na
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influência das indústrias ligadas às Tecnologias
de Informação no mercado de trabalho, que é
preciso saber ultrapassar para concretizar as
melhores expectativas face à globalização do
uso da tecnologia – mais eficiência e melhor
qualidade de vida.

“Tarefização”: as empresas seguem
cada vez mais a via da especialização

O que se assiste hoje nas profissões ligadas
às TIC, concordaram os participantes no
debate, é a um nivelamento por baixo do
rendimento. O salário médio de um engenheiro
desceu significativamente nos últimos anos, à
medida que as empresas adotaram práticas de
negócio globais, porque podem contratar o
desenvolvimento dos seus produtos em qualquer
parte do mundo, virtualmente, escolhendo para
cada componente a melhor proposta de valor.
O mercado adaptou-se e isso está patente
desde logo na educação. Hoje é comum ficarem
vagas por preencher nos cursos superiores
ligados às áreas tecnológicas, em favor da via de
ensino profissional e isso também contribui para
desenvolver o ciberproletariado. “Portugal está
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34%

da população portuguesa,
nunca usou a Internet.

18%

da população da União
Europeia está na mesma
situação.
(dados do Eurobarómetro)
também a ter um caminho de proletarização”
com a forte aposta nas competências de nível
intermédio, alerta Luís Vidigal.
Na Europa, e em Portugal mais especificamente, o cenário de competição global a que as
TIC abriu caminho trouxe oportunidades e abriu
mercados, como trouxe ameaças, e o grupo
defendeu que a homogeneização de salários é
uma das mais relevantes.
Os países mais ricos e com custos de mãodeobra mais elevados exportam as más condições
de trabalho e deslocalizam tarefas para países
onde esses custos são mais baixos.
Estas políticas têm produzido efeitos mais
negativos nuns casos do que noutros, mas
em qualquer dos casos têm um lugar central
na lista de transformações mais marcantes do
panorama laboral.
Um exemplo clássico desta deslocalização
mais radical na Europa, aqui citado por Jorge
Cabrita, foi o dos call centers de empresas
britânicas, transferidos para países como a
Índia, num esforço de poupança de custos que
acabou por levantar questões culturais e em
muitos casos beliscar os níveis de qualidade de
serviço que as empresas tinham como padrão.
Outro exemplo apontado no debate é o dos
centros de suporte deslocalizados para países
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na mesma esfera cultural, onde as empresas
continuam a conseguir poupar custos e pagar
salários mais baixos do que se estivessem
nos países para onde prestam os serviços,
mas que reúnem condições suficientemente
interessantes para atrair mão-de-obra nativa
dessas nacionalidades. Portugal tem-se posicionado nesse mercado do nearshoring e o
investimento estrangeiro deste tipo no país
tem-se multiplicado nos últimos anos. O caso
da Fujitsu foi o exemplo aqui referido.
Mas os serviços de suporte não são a única
área na atividade das empresas que passou a ser
gerida de forma diferente graças à tecnologia.
Os modelos de operação distribuídos estão
por toda a cadeia de valor. Promoveram a
especialização e tornaram menos clara a
visão do todo, em favor das partes – quem
desenvolve uma componente de um produto
em Portugal pode não conhecer todo o âmbito
do projeto em que se insere.
Como sublinhou Ana Maria Evans, as global
chains hoje já não obedecem aos padrões
tradicionais. Cada pedaço de um produto é feito
num local diferente e isso criou uma espécie
de “tarefização” – um fenómeno que adapta
as competências a esta nova realidade, quase
sempre numa perspetiva de desvalorização do
trabalho, concordou o grupo.
Quem se encarrega desta redistribuição das
partes faz pouca incorporação, para manter os
custos baixos e aposta antes na especialização
e numa segmentação, que é cada vez mais
estanque. Com um determinado leque de
competências é possível trabalhar hoje num
projeto numa área e amanhã responder a
uma proposta num domínio diferente, o que
introduziu uma complexidade de extratos que
veio dificultar classificações. Transformou o
grupo de profissionais que trabalham nestas
áreas num universo tão fluido que é difícil
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caraterizar, organizar e alinhar por interesses
comuns, o que dilui a consciência de direitos
e a capacidade de promover ações coletivas
para os defender.

Auto-organização dos ciberproletários
Ao lado do trabalho por conta de outrem,
emerge a realidade do trabalho por conta própria, da prestação de serviços de forma direta
a empresas que podem estar em Portugal ou
nos Estados Unidos, sublinhou Rita Veloso
Mendes. A competição deixou de existir
apenas entre empresas, para passar a ser uma
realidade entre profissionais na mesma área.
O mundo do trabalho atomizou-se, e isso
dificulta a convergência necessária para fazer

O trabalho nas TIC “é de
ponta, é moderno, mas é
atrasado, porque herdou
as condições do século
passado”.
livro Infoproletários –
Degradação das Condições
de Trabalho Virtual.

Página 32 de 44

representar interesses coletivos.
Quem deve agir e como deve fazê-lo são
perguntas sem uma resposta fácil, debateuse no grupo, considerando que os sindicatos,
que historicamente têm um papel central
na expressão dos interesses coletivos dos
proletários, nestas novas dinâmicas perderam
força. Continuam a orientar os seus modelos
de atuação para os “proletários tradicionais” e
não têm mecanismos para assumir este papel.
Há exceções. Em alguns países nórdicos já há
estruturas sindicais a olhar para essas questões
e a fazerem esse papel – mas o grupo concordou
que é preciso encontrar outros caminhos.
Um instrumento que pode caber neste desafio,
sugeriu Arminda Neves, são as redes sociais,
que hoje ocupam um espaço tão relevante
noutras dimensões da vida em sociedade e
que podem também ter um papel interessante
na busca das sinergias que ajudem a dar uma
identidade comum aos trabalhadores das TIC.
Também José Matos Pereira considerou que
“só situações/organizações de rutura podem
ter o papel que procuramos. Os sindicatos
estão orientados para a defesa dos interesses
instalados e dificilmente podem desempenhar
esse papel”.
A partir das redes sociais, de outros fóruns
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ou de estruturas sindicais, foi consensual
que há um enorme desafio por resolver, para
organizar este grupo profissional e trazer as
condições de trabalho do sector para o século
XXI. Qualquer ação coletiva precisa de uma
base comum de ação, de uma liderança e de
um destinatário, frisou Ana Evans. E todos
estes elementos são difíceis de identificar
nesta nova realidade do ciberproletariado.
Porque vale a pena unir esforços num
mundo em que todos concorrem com todos?
Porquê cooperar num mundo onde o trabalho é cada vez mais individualizado? Porquê
alinhar interesses com quem pode vir a disputar comigo o próximo projeto?
As questões foram exploradas e houve
consenso em relação à urgência de encontrar
mecanismos que ajudem a ultrapassar a degradação das condições de trabalho nas TIC e a
imprevisibilidade de um mercado de trabalho
que se tornou global e que já não pode ser gerido
apenas com as regras vigentes em cada país.
Como sublinhou Jorge Cabrita “a sustentabilidade do sistema depende da estabilidade”. Não a ter, produzirá efeitos que em
poucos anos se estenderão aos mais diversos
domínios da vida em sociedade, como a
natalidade. Sem empregos estáveis os planos
de médio/longo prazo dão lugar à gestão
do dia-a-dia e “daqui a 30 anos isso refletese numa geração que não se renova e criou
problemas de demografia”.

O papel das políticas públicas
As políticas públicas são relevantes nesta área
e devem contribuir para amortecer os efeitos da
perda de valor do trabalho e instabilidade.
Devem promover a adequação do direito
laboral e do enquadramento fiscal, destacouse. Como sublinhou José Matos Pereira “o
mundo está a mudar tão rapidamente que não
suporta mais a rigidez do código do trabalho”.
Mas o Estado também deve ter um papel mais
ativo nos esforços de regulação/monitorização
e promovendo uma regulação negociada com
os parceiros sociais, uma tarefa que se admite
será complexa numa realidade tão fluida.
A favor desse movimento de regulação/
monitorização estão as próprias entidades empregadoras, que reconhecem a importância do
tema e a necessidade de medidas, um sinal que
o grupo encara como positivo, recordando que
historicamente os movimentos de ação coletiva partiram dessa base.
A introdução de políticas de rendimento
mínimo que assegurem uma base de igualdade

As global chains hoje já
não obedecem aos padrões
tradicionais. Cada pedaço de
um produto é feito num local
diferente e isso criou uma
espécie de “tarefização”.
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destes ciberproletários foi outro tema debatido,
e a medida encarada como um instrumento que
poderia contribuir para promover estabilidade,
ainda que nos primeiros anos de implementação
se traduzisse numa despesa adicional.
Mas o grupo defendeu que, num cenário
como o atual, em que é possível trabalhar
em Portugal a prestar serviços para qualquer

As políticas públicas são
relevantes nesta área e
devem contribuir para
amortecer os efeitos da
perda de valor do trabalho
e instabilidade.

país do mundo, e vice-versa, são necessárias
mais do que medidas de âmbito nacional
para corrigir os efeitos desta globalização do
mercado de trabalho.
Há outros grupos profissionais que têm
mostrado que é possível encontrar pontos de
convergência para promover uma identidade
comum e agir a partir daí, na procura de benefícios coletivos e os ciberproletários devem olhar
para esses exemplos e automobilizarem-se. Os
jornalistas, os tradutores, os webdesigners, ou
mesmo os profissionais de call centers foram os
grupos apontados.
Na mesma lógica transnacional também há
políticas europeias que podem ter um papel
fulcral. E aí o principal destaque vai para a
iniciativa do Mercado Único Digital. Será que

Grupo II - Resumo
Ciberproletariado e (ciber) excluídos
Políticas Públicas
- O que podem os Estados fazer?

Ações
- Promover a identidade do
grupo profissional. Como?

• Regulação e monitorização

• Associações já existentes
(como a APDSI e outras) devem
dinamizar ações nesse sentido

(fiscal e laboral)

• Políticas de rendimento mínimo
• Promover o acesso a serviços

• Explorando modelos que alguns

grupos profissionais estão a adotar
numa abordagem transnacional
(jornalistas, tradutores, webdesigners,
motoristas da Uber)

públicos

• Promover a cidadania
• Promover a investigação

científica / conhecimento científico

• Organizações sindicais têm de se
adaptar a novos papéis para uma
nova realidade

• ONGs, movimentos sociais

(ex: precários inflexíveis) podem
ter um papel relevante
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Grupo de trabalho III
Empregabilidade: um desafio a enfrentar
numa economia cada vez mais digital

O

Mercado Único Digital Europeu e
as suas transformações económicas,
competências e empregabilidade, inspiraram
a reflexão de todos os grupos de trabalho
reunidos na segunda metade do Fórum da
Arrábida. Coube ao Grupo III, moderado por
Etelberto Costa, focar-se na questão da empregabilidade,o que resultou em conclusões
bastante uniformes, uma vez que o grupo
era composto por elementos com diferentes
experiências profissionais, desde a área académica à sociologia, passando também pelos
agentes que lidam diariamente com questões
como a criação e destruição de emprego.
Lançando o repto da discussão, Etelberto

Moderador
Etelberto Costa
Participantes:
Ana Neves
António Vasconcelos da Cunha
Carlos Costa
Glória Rebelo
João Álvaro Carvalho
João António Tavares
João Martins
Jorge Gaspar
José Carlos Nascimento
Maria João Simões
Paulo Rupino da Cunha
Vera Gouveia Barros
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Costa assumiu que, antes de se tomarem quaisquer decisões ou iniciativas, é fundamental fazer
a identificação dos grupos sociais bem como a sua

Tópicos de debate e
desafios identificados pelo grupo

Empregabilidade digital:

• Estaremos a assegurar a inclusão
digital de todos?
• Haverá forma de garantir a
reconversão profissional da
geração menos digital em
mão-de-obra qualificada?
• Num mercado digital, continua
a ser possível a criação líquida
de emprego?
Competências sociais e cívicas:

• Necessidade de formação para o
digital desde os primeiros anos de
escolaridade até idades mais avançadas.;
• Como atrair investimento
para Portugal?

• Valorização da capacidade

de Portugal exportar conteúdos
em língua portuguesa numa
visão integradora;

• Como pode a APDSI contribuir
para preparar os empresários
portugueses?

www.apdsi.pt
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Será que
corremos o
risco de ter
da população ativa
portuguesa com
o seuemprego ameaçado
nos próximos cinco anos?

50%

intervenção na transformação e desenvolvimento
na Sociedade da Informação nos últimos anos.
Com base em vários estudos e trabalhos de cariz
científico, que têm sido realizados nos Estados
Unidos e na Europa nesta área, será que corremos
o risco de ter 50% da população ativa portuguesa
com o seu emprego ameaçado nos próximos cinco
anos? A estes desafios no arranque da discussão,
sucedeu-se a habitual troca de opiniões que, de
forma organizada, resumiu que a geração menos
qualificada precisa de mais atenção.
Na perceção de João António Tavares estamos,
atualmente, a enfrentar três problemas: o da
empregabilidade digital, o do envelhecimento
tardio e o surgimento de uma nova geração
extremamente mais flexível.
Estando a América do Sul, parte da Ásia e de
África ainda bastante fora da realidade digital,
é, contudo, necessário refletir no que vai mudar
no mundo com a integração destas regiões.
Para tal, João António Tavares alerta que a
empregabilidade tem de ser pensada noutros
domínios como “a saúde, a assistência social,
na investigação e ciência, no ambiente e na
economia do mar”.

Choque geracional e desemprego
Assim, o que fazer com a população envelhecida? Esperamos que todos morram ou
vamos tomar uma atitude? Ana Neves entende
que as pessoas não podem ser abandonadas no
processo de formação pelo qual a sociedade terá
de, inevitavelmente, passar. Estando o diálogo
tantas vezes circunscrito aos parceiros sociais,
Ana Neves acredita que a solução passa por
haver uma política de maior inclusão social: “Ao
excluirmos pessoas estamos a criar problemas
que podem reverter para nós próprios daqui a
20 ou 30 anos”. O problema da obsolescência
põe, novamente, a tónica da discussão na
reconversão da qualificação.

Página 36 de 44

www.apdsi.pt

16 de outubro de 2015

14º Fórum da Arrábida

António Vasconcelos da Cunha simplifica
a questão do desemprego eventualmente
provocado pelo avanço do digital ao apontar
que, antes de mais, é necessário caracterizar o
que está a provocar a destruição do emprego
e ter medidas de combate a esta questão. “Os
relatórios existem, é preciso tirar partido
deles”, recomenda.
Para fazer face ao desemprego de longa
duração, Jorge Gaspar recomenda uma maior
aposta nas competências em detrimento
das qualificações: “As pessoas têm que ter
novas competências, não propriamente mais
graduação ou formação escolar”.
João Carvalho associa alguma volatilidade
na abordagem mais tradicional ao emprego
na área do digital a uma questão do foro
psicológico: “trata-se de um conjunto de
profissionais que são lobos solitários, que
não têm noção de pertença a uma profissão;
têm, sim, uma ocupação”. Para solucionar
a questão dos trabalhos que nesta área são
melhor remunerados no estrangeiro do que
em Portugal, João Álvaro Carvalho entende
que, se os trabalhos em Portugal forem
desinteressantes, as pessoas não os vão querer
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A empregabilidade tem
de ser pensada noutros
domínios como “a saúde,
a assistência social,
na investigação
e ciência, no ambiente
e na economia do mar”.
João António Tavares

“As pessoas
têm que ter novas
competências,
não propriamente mais
graduação ou formação
escolar”.
Jorge Gaspar
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Cabe ao Governo garantir
a empregabilidade
através do apoio e da
criação de condições
«para as empresas
nacionais serem
competitivas no mercado
nacional e internacional».
José Carlos Nascimento

“Há pessoas que
passaram a idade
da empregabilidade
fácil, que têm iniciativas
próprias e criam
atividades com valor.
Isso precisa
de ser incentivado”.
António Vasconcelos da Cunha
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manter; só o vão fazer por uma questão de
subsistência e não de satisfação. A solução?
“A criação de unidades de trabalho que tragam
satisfação”.
Incentivar o mercado digital é, no
entender de João Martins, a solução para
dinamizar a criação de emprego na área do
digital sem esquecer, no entanto, que “o
direito ao trabalho e o direito ao emprego
são realidades diferentes”. Se Portugal
tem, comprovadamente, dos melhores
engenheiros informáticos da Europa, o que
temos de fazer para evitar que vão para
países como a Alemanha, por exemplo?
Temos que encontrar no digital forma de
nos empregarmos sem sair daqui, conclui
João Martins: “É preciso garantir que em
Portugal vou acrescentar valor ao trabalho.
Se somos bons a fazer sapatos caros e não
a fazer engenheiros informáticos caros, é
porque é preciso apostar no sector”. Ana
Neves continuou a dar exemplos concretos
desta valorização ao referir que o cacau vem,
barato, da Costa Rica e depois é transforma-

www.apdsi.pt

16 de outubro de 2015

14º Fórum da Arrábida

do em chocolates de luxo na Suíça.
Na sua primeira intervenção, Carlos Costa
deu o exemplo da Quidgest que, segundo
apresentou, cria software tão competitivo
quanto o da SAP ou o da Oracle, para lembrar
a importância da reconversão de profissionais:
“Começa a haver escassez de recursos fora das
áreas digitais. É preciso pegar nessas pessoas e
criar valor”. Enquanto reforça que há TICs de
elevada qualidade em Portugal, Carlos Costa
entende que boa parte do impulso poderia vir
do próprio Estado ao “recomendar tecnologias
só produzidas por cá”.

Empreendedorismo
como parte da solução
Se a formação de uma geração mais envelhecida
é um processo que pode demorar algum tempo,
a resposta está na requalificação de quem ainda
está no mercado de trabalho. Aproveitando
essa certeza partilhada por todos os membros
do grupo, José Carlos Nascimento lembra que
empregabilidade e desenvolvimento estão de
mãos dadas e que, por isso, cabe ao Governo
garantir a empregabilidade através do apoio e da
criação de condições “para as empresas nacionais
serem competitivas no mercado nacional e
internacional”. Para José Carlos Nascimento
empregabilidade de qualidade é um conceito
que varia de país para país, sendo que os mais
competitivos e, por isso, admirados globalmente,
são a Alemanha e o Reino Unido. “A nossa massa
cinzenta não é o nosso petróleo porque não
ganhamos mais nada depois de emigrarmos os
nossos engenheiros”, lamenta, enquanto refere
que, no ambiente digital, também se encontram
muitos trabalhadores “com tarefas repetitivas. O
trabalho na Era digital também depende muito
da formação e do emprego que se quer”.
António Vasconcelos da Cunha faz referência
ao empreendedorismo em idade adulta como
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solução para o combate ao desemprego de longa
duração. “Há pessoas que passaram a idade
da empregabilidade fácil, que têm iniciativas
próprias e criam atividades com valor. Isso
precisa de ser incentivado”, recomenda.
A produção de conhecimento digital pode
não se traduzir em habilitação digital para
o exercício de uma determinada área. Uma
das conclusões unânimes foi a de que são
fundamentais os conhecimentos tácitos em
determinada área para se conseguir o melhor
exercício possível de determinadas atividades
produtivas. Contribuir para integração e coesão
social com base nas tecnologias são objetivos
que sociedade, Governo e sector empresarial
devem perseguir num futuro próximo. Vera
Gouveia Barros vai mais longe e diz que é
preciso acabar com a Administração Pública “à
moda dos anos 70”: “É preciso começar pela
reconversão dentro dos serviços do Estado e
atacar vários problemas de uma assentada”.
Ana Neves concorda com este ponto de vista
e acrescenta que o empreendedorismo também
passa por “reinventar a nossa própria função

“Não se deve discutir
se há mais ou menos
mas sim a qualidade
do emprego que
é algo que parece estar
fora de moda”.
Maria João Simões

Empreendedorismo também
passa por “reinventar
a nossa própria função
dentro das empresas”.
Ana Neves
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dentro das empresas. As escolas deviam ensinar
a automotivação para se conseguir fazer mais”.
Paulo Rupino salienta que no caso dos
alunos que saem da Universidade de Coimbra
formados em engenharia informática, a taxa de
empregabilidade ronda os 98% mas também
assume que “as empresas fora de Portugal têm
salários e carreiras muito mais excitantes”.
Também lamentando alguma destruição de
emprego associada ao crescimento do digital,
Paulo Rupino refere a necessidade de preparar
os mais novos para o futuro, reconverter os
que são apanhados a meio do processo e os
que não conseguirem de todo, terem algum
outro tipo de apoio. “Vejo o digital com grande
otimismo e capacidade de desenvolvimento.
Se os portugueses são bem treinados e
são-lhes reconhecidas boas competências
relacionais, porque não conseguimos vingar
em Portugal?”, desafia.

Educação e formação
Sendo a educação outro ponto fulcral, e talvez o
que motivou discussões mais acesas no seio do
grupo, António Vasconcelos da Cunha acredita
que só a formação contínua poderá assegurar
a manutenção dos profissionais no mercado
de trabalho. Vera Gouveia Barros detalha ao

“O reforço de competências
deve começar logo na
chegada da criança ao 1.º
ciclo de ensino. A formação
tem de ser contínua e
constante mas só terá
efeitos práticos se encontrar
resposta no tecido
empresarial português”.
Glória Rebelo
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dizer que as habilitações e qualificações são
importantes tanto para o indivíduo mais velho
como para a criança em idade escolar. “Temos
a geração mais qualificada de sempre mas acho
que o ensino desabilitou as pessoas de pensarem,
foram ensinadas apenas pela repetição”.
A capacidade de lidar com a novidade e a
flexibilidade de pensamento são prioridades
a fomentar na geração mais jovem no sentido
de a capacitar e integrar num universo e numa
realidade que está constantemente a mudar.
Relativamente à ideia de diferentes formações
poderem gerar diferentes empregos, Maria João
Simões põe a tónica da discussão numa perspetiva
mais sociológica: “Não se deve discutir se há
mais ou menos mas sim a qualidade do emprego
que é algo que parece estar fora de moda”. Se
a qualidade dos empregos depender das opções
que forem feitas, então uma má qualificação
irá, por lógica, conduzir a um trabalho mal
remunerado. Neste campo a desregulação também tem, em seu entender “culpas no cartório”.
“As capacidades relacionais também deviam ser
mais valorizadas porque são as mais importantes
num empresário”, advoga Maria João Simões.
Para Glória Rebelo, uma qualificação com
perspetivas de futuro é a que começa logo
no 1.º ano do ensino básico. “O reforço de
competências deve começar logo na chegada
da criança ao 1.º ciclo de ensino. A formação
tem de ser contínua e constante mas só terá
efeitos práticos se encontrar resposta no tecido
empresarial português”, explica Glória Rebelo,
enquanto defende que o ensino devia ser feito
por projeto, isto é, fazendo uma aposta no
multidisciplinar e no trabalho em equipa para
se acabar com a perspetiva individualista.
Enquanto Maria João Simões diz que a
capacidade de raciocínio, aliada às más notas a
Português e Matemática, são fatores impeditivos
de uma boa formação em TIC, Jorge Gaspar
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avalia essas lacunas como um problema no
sistema de ensino: “A grande responsável
dos desajustes é a má qualidade do ensino de
matemática. Se temos 98% de burros e 2% de
génios algo está errado, isto não pode ser!”.
O ensino da matemática deve, à luz da opinião
de Jorge Gaspar, ser alvo de melhoramentos
para começarem a nascer “bons profissionais
onde a matemática é uma ferramenta essencial”
e também deve valorizar-se mais o período
de estágio. “Em Portugal ou se louva ou se
critica. Se é a fazer que se aprende, não se
pode dizer depois que é exploração de mãodeobra”, lamenta Jorge Gaspar, que acredita
num futuro melhor a partir do momento em
que as empresas assegurem alguma formação
profissional aos seus colaboradores porque “são
elas que percebem como é que o mercado se
está a mover”. A reconversão profissional foi
também sublinhada na sua intervenção, mesmo
que tenha de ser numa área diferente àquela que
era a primeira opção ou a formação inicial do
trabalhador.
Sendo o desemprego uma questão que
também é fortemente influenciada pela localização geográfica, é importante esclarecer
que a dimensão territorial do salário deve ser
incorporada nas análises que, globalmente, se
fazem a este nível: “505 euros em Avelar não
são 505 euros em Queluz”, diz Jorge Gaspar.

Economia e educação:
as duas apostas de futuro
As soluções apontadas pelo grupo focam-se,
acima de tudo, numa economia que tenha
capacidade para atrair investimento para que os
nossos qualificados possam ficar em território
nacional, também numa política pública para
uma mudança na metodologia do ensino
focado nas novas competências digitais. A
continuidade das políticas públicas é apontada
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como uma urgência a ter em linha de conta e o
articular da economia com o emprego para que
os sectores com forte investimento consigam
gerar mais empregos.
Num ponto de vista mais abrangente, as
soluções que o grupo apontou também vão no
sentido de motivar as ONGs e Misericórdias
a apostar na formação de competências da
sociedade em geral e também um melhor
acompanhamento dos incentivos que Portugal
vai recebendo da União Europeia porque,
entenderam os 13 elementos do grupo, só é
feita uma avaliação da execução financeira; a
avaliação do impacto de determinada iniciativa
termina quando o projeto termina, não sendo
acautelada uma visão a longo ou a médio prazo.
O papel dos sindicatos e associações
profissionais, sociedade civil, Estado e
empresas, no estímulo dado às pessoas para
integrarem a empregabilidade na sua agenda,
também foi referido como parte da solução para
o problema da empregabilidade em ambiente
digital, através da atribuição de fundos e
estímulo fiscais, por exemplo. As iniciativas de
inovação social e o diálogo entre stakeholders,
fecham o leque de sugestões de contribuições
para a criação de políticas e incentivos
favoráveis à empregabilidade.

“A grande responsável
dos desajustes
é a má qualidade do
ensino de matemática”.
“Se temos 98% de
burros e 2% de génios
algo está errado,
isto não pode ser!”.
Jorge Gaspar
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Grupo III
Empregabilidade - Diagnóstico e Soluções
Soluções:

Diagnóstico
• Há um desajuste entre
oferta e procura de emprego;
• Há um desajuste entre educação
e realidade do mercado de trabalho;
• Há emprego no digital mas pode
não ter a qualidade
de que precisamos;

• Ensino focado na oferta de
conteúdos e no modo “pense
e resolve por si próprio”;
• Incentivos à criação de valor, tal
como acontece com o simples cacau
transformado em chocolate de luxo;

• O investimento de TIC em
Portugal está a limitar a nossa
capacidade de investimento
noutros mercados;

• Políticas de continuidade
na Administração Pública;

• Há uma “hemorragia de saída”
de bons profissionais
em informática para fora;

• Ajuda especializada às PMEs;
• Mais transparência sobre
empregabilidade e formação;

• As sociedades não estão
a ser capazes de gerar empregos
para toda a gente;

• Mais possibilidade de
empregabilidade às mulheres
em TIC;

• Os programas de avaliação são
valorizados apenas segundo
os resultados imediatos
de execução financeira;

• A APDSI deve continuar a batalha
de sensibilização e consciencialização
dos nossos pares e do Estado,
nomeadamente através de ações
relevantes em termos de intervenção
pública e junto dos gestores públicos.

• Há um défice de envolvimento
da sociedade civil;
• As políticas públicas são
muito volúveis.
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• Aposta na qualificação
dos jovens em situação de
desemprego e nos que são vítimas
do desemprego de longa duração;
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Futuro pleno de desafios

D

epois das intensas sessões de trabalho
de cada um dos Grupos de Reflexão foi
a vez dos moderadores terem o trabalho de
sistematizar a riqueza das ideias em formatos
apresentáveis a todos os participantes na última
sessão plenária. Recorrendo a Powerpoints,
notas manuscritas e a blocos de papel de
apresentações, os tópicos recolhidos serviram
de auxiliar de memória para transmitir os
diagnósticos feitos e as principais matérias
dos debates em cada grupo, assim como as
propostas de ação para cada área.
Como já é habitual, foi nesta última sessão que
se fez a “fusão” entre todas as perspetivas e se
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conjugaram os vários elementos que estiveram
em destaque à luz do tema do 14º Fórum,
dedicado ao Mercado Único Digital Europeu:
Transformações económicas, competências e
empregabilidade. Todas as preocupações se
centram nas pessoas, mas também na competitividade económica e na necessidade de olhar
para o futuro sem perder terreno no espaço
Euro-peu e face a outras regiões, como os
Estados Unidos e a Ásia.
Coube a António Brandão Moniz um comentário final das apresentações dos vários grupos
salientando as vantagens de modelos de reflexão
como o adotado nos Fóruns da Arrábida para se
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conseguir produzir conhecimento crítico sobre
esta matéria, mas destacando que continuam a
faltar trabalhos de investigação científica nesta
área. “Temos estudos internacionais mas não
são aplicados a Portugal. Não sabemos por
exemplo a posição portuguesa reativa ao estudo
de Oxford, e podemos ter 30% da população
portuguesa em risco de desemprego os próximos
anos”, referiu.
A questão das habilitações versus qualificações foi também destacada pelo coordenador científico do Fórum como muito
relevante para a definição de modelos a adotar,
mas António Brandão Moniz alerta para o facto
de que muitas vezes estamos limitados a nível
de interlocutores, perdendo o controlo sobre as
políticas e estratégias que passam a ser definidas
a nível internacional.
Luís Vidigal lembrou também que há uma
janela de oportunidade para intervir de forma
efetiva nesta área, através da Coligação da
Empregabilidade Digital, onde a APDSI
coordena uma das atividades relacionadas com
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a difusão do digital para Portugal. “A coligação
está verdadeiramente aberta à participação e
qualquer entidade pode entrar e participar nesta
missão”, sublinhou.
A experiência e partilha de conhecimento
dos participantes nos Grupos de Reflexão foi
louvada como de extrema relevância para o tema
e as conclusões alcançadas. Raúl Mascarenhas
agradeceu a todos a colaboração e apelou a
um empenho redobrado dos participantes nas
várias atividades da associação, até porque
a APDSI tem carência de cérebros. “Faltam
as cabeças, braços e tempo disponível” e é
importante não deixar cair o muito de reflexão
que se abriu e que é impossível abarcar de
forma completa.
O documento final que resume os principais
temas abordados será depois partilhado com a
ANACOM, os Grupos Parlamentares, Membros
do Governo com responsabilidades nestas áreas
e ainda empresas e instituições associadas,
promovendo-se igualmente a sua divulgação na
Internet e através da Comunicação Social.
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