
Repensar o Futuro 
da Sociedade da Informação

Uma Agenda para o Crescimento 
e a Coesão Social

Documento final

Fórum da Arrábida
12  e 13 de Outubro de 2012 

Com o patrocínio da ANACOM





12 e 13 de Outubro de 2012 www.apdsi.pt

11º Fórum da Arrábida

Página 3 de 46

O recato e recolhimento do Convento 
da Arrábida acolheu mais uma vez o 

Fórum da Arrábida, que reuniu novamente 
um conjunto alargado de personalidades com 
diferentes perspetivas com o objetivo de refletir 
e explorar novas ideias e entendimentos sobre 
o futuro da Sociedade da Informação e do 
Conhecimento em Portugal, num mundo onde 
a complexidade e incerteza são crescentes. 

José Dias Coelho, presidente da APDSI, abriu 
os trabalhos da 11ª primeira edição do Fórum, 
salientando a importância dos debates realizados 
desde 2002, e apresentando aos participantes 
o livro que sumariza as conclusões obtidas 
nos últimos dez anos. A publicação, revelada 
pela primeira vez no Fórum aos participantes, 
conta com o contributo de centenas dos mais 
relevantes agentes da Sociedade da Informação 
em Portugal e será lançada em breve. 

Este ano o processo de análise dá continuidade 
às edições já realizadas, abordando um tema que 

tem agitado de uma forma marcante as agendas 
públicas, privadas, nacionais e internacionais: 
Uma Agenda para o Crescimento e a Coesão 
Social. É nesta área que se pretende juntar 
reflexões sobre o caminho para desenvolver e 
endogeneizar os benefícios de uma sociedade 
baseada na informação e no conhecimento, 
analisando as políticas públicas e a posição 
dos cidadãos neste processo.

A questão colocada a todos os participantes 
pretende ajudar a perceber de que modo 
podem as políticas e iniciativas associadas à 
Sociedade da Informação e do Conhecimento 
contribuir para o crescimento económico e a 
coesão social. 

E nas mãos de todos ficou o desafio de 
identificar oportunidades e atuações concretas, 
se possível quantificadas, contribuindo para 
um significativo crescimento económico e 
acelerando o processo de saída da crise em que 
atualmente nos encontramos.

Fotos: Filipe M
arcelino

Uma Agenda 
para o Crescimento e a Coesão Social
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também crítico encontrar respostas que ajudem 
a preservar o tecido empresarial, defende.

Pelo peso fundamental das pequenas e 
médias empresas na economia portuguesa, 
e pela relevância que assumem na criação de 
emprego, qualquer estratégia de crescimento da 
economia terá de colocar em lugar de destaque 
este universo de empresas. Mais uma vez, as 

TIC podem ser determinantes nessa missão.
“Como colocamos as TIC a ser úteis nesta 

área?”, questionou José Perdigoto. É importante 
encontrar respostas que atuem ao nível dos 
principais desafios enfrentados por estas 
empresas: a racionalização de custos e procura 
de eficiência; e a inovação, nomeadamente no 
que se refere à criação de novos produtos e 
serviços, ou novos processos de gestão.

Portugal surge bem classificado nos rankings 
internacionais que avaliam a disponibilidade 
de tecnologia e infraestruturas, mas falta 
desenvolver a capacidade para aplicar esses 
recursos, um gap que é percetível em várias 
áreas, como o comércio eletrónico, exemplificou 
o responsável. “Não conseguimos transferir essa 
apetência [pela tecnologia] em oportunidades de 
negócio”, sublinhou José Perdigoto, apontando 
para os baixos índices de concretização e 

A abertura da 11ª edição do Fórum da Arrábida 
coube a José Perdigoto, vice-presidente da 

ANACOM, que deu os parabéns à direção da 
associação pela escolha do tema, “revelador 
de um sentido de grande oportunidade, 
mas também de grande responsabilidade”, 
considerou. “O fórum reúne um conjunto de 
grandes competências que é importante neste 
momento conseguir pôr ao serviço do país”, 
acrescentou José Perdigoto.

Durante a apresentação introdutória o 
responsável destacou o crescimento como 
principal problema do país no momento 
atual, considerando fundamental a definição 
de uma agenda que identifique como podem 
a tecnologia, as telecomunicações e a 
Sociedade da Informação alavancar este 
problema e contribuir para a implementação 
de estratégias de crescimento económico.

José Perdigoto defendeu que o processo 
de ajustamento que Portugal está a atravessar 
deve assegurar a coesão social algo que, na sua 
perspetiva, pode ser desafiado por influência de 
fatores como o desemprego, ou a desertificação 
do interior e das oportunidades existentes nessa 
faixa do país, que introduzem fortes assimetrias 
na sociedade. Encontrar respostas nas TIC para 
os fenómenos geradores de assimetrias é crítico 
numa agenda para o crescimento. Como é 

“Não conseguimos transferir 
essa apetência [dos portu-
gueses pela tecnologia] em 
oportunidades de negócio” 
José Perdigoto

“O país hoje precisa de ações 
e medidas que possam ser 
concretizadas já”
José Perdigoto

TIC: um ingrediente fundamental 
para um Portugal menos assimétrico
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incontornável para diminuir o fenómeno do 
desemprego, sobretudo entre as gerações mais 
novas. As TIC têm aqui, mais uma vez, um 
papel determinante. Um conjunto de projetos já 
no terreno mostra como. As redes rurais de fibra 
ótica incluem-se neste leque de projetos.

A implementação destas infraestruturas, 
co-financiada com fundos europeus, está em 
marcha e vai assegurar a disseminação da fibra 
ótica pelo país. A obrigatoriedade imposta aos 
operadores móveis de comunicações, com 
a atribuição de licenças para operar a quarta 
geração móvel, de levar a tecnologia a um 
conjunto de zonas menos apelativas do ponto 
de vista comercial, concorre para o mesmo 
objetivo e está também já a avançar.

Num e noutro caso, para que o esforço ao 
nível das infraestruturas produza efeitos é 
preciso que se encontrem formas de criar valor, 
voltou a frisar José Perdigoto, assim como 
estratégias que potenciem a sua utilização ao 
serviço do desenvolvimento económico das 
regiões onde se inserem.

José Perdigoto terminou a apresentação com 
um desafio: que o fórum trabalhe no sentido de 
produzir ideias e resultados concretos.

“O país hoje precisa de ações e medidas 
que possam ser concretizadas já”. Defende 
o responsável que seria importante que “os 
resultados, as ideias e as medidas tivessem 
em conta a urgência do país em encontrar 
soluções e medidas”.

negócio pela via eletrónica e sublinhando que a 
tecnologia é um elemento chave no desafio de 
criar valor e abrir caminho a novos negócios.

Uma área em que o responsável da 
ANACOM considera haver casos de sucesso 
nesse desígnio é a da energia, no qual muitas 
empresas portuguesas, impulsionadas pelas 
políticas públicas que procuraram fomentar o 
investimento no sector, criaram nos últimos anos 
tecnologias e soluções inovadoras, que hoje são 
exportadas e reconhecidas fora do país.

Atuar ao nível do empreendedorismo é 
igualmente fundamental para promover o 
crescimento da economia, o que foi apontado 
por José Perdigoto como mais um aspeto 

“Encontrar respostas nas 
TIC para os fenómenos 
geradores de assimetrias é 
crítico numa agenda para o 
crescimento.“
José Perdigoto
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quais as soluções concretas dependerão sem-
pre das opções políticas e ideológicas de cada 
partido ou cidadão, assume o economista. As 
áreas em questão são a justiça; educação; a 
situação financeira do Estado e da economia; 
e o sistema político.

Na justiça Luís Campos e Cunha consi-

Ocrescimento é possivelmente a ideia 
fundadora da ciência económica ao 

tentar perceber porque há países ricos e 
pobres, defendeu Luís Campos e Cunha, que 
abriu assim a sua intervenção no 11º Fórum 
da Arrábida, onde falou sobre Políticas de SI 
na criação de valor económico.

A combinação de fatores que promovem o 
desenvolvimento é complexa e vai para além 
de uma simples soma de indicadores positivos, 
como mostra a realidade de países como a Ar-
gentina, exemplifica, que na década de 50 che-
gou a assegurar um nível de desenvolvimento 
mais elevado que o do Canadá e que hoje está 
longe dessa posição. Os critérios necessários, 
do ponto de vista teórico, para que a Argentina 
seja um país rico, continuam preenchidos, mas 
as instituições e a governação não permitem 
concretizar esse potencial, defende.   

O professor de economia, que é também 
presidente da SEDES, usou a intervenção no 
evento para analisar a situação de Portugal 
e identificar um conjunto de grandes temas 
onde considera que é crucial evitar erros para 
não comprometer a imagem do país no exte-
rior e as suas oportunidades de crescimento. 
São áreas a precisar de mudanças “que de-
correm de alguns impasses e bloqueios que 
temos vindo a experimentar no país”, para as 

“Sem uma governação 
calma os mercados também 
não acalmam”
Luís Campos e Cunha

TIC: um ingrediente fundamental 
para um Portugal menos assimétrico
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porque o seu posicionamento nos rankings 
internacionais que permitem tirar conclu-
sões a este nível está até em linha com as 
posições conseguidas pelos “concorrentes 
europeus mais diretos”: os países do sul, 
como Espanha, Itália ou Grécia, apontou 
Luís Campos e Cunha. (Slide 1)

Números de 2008 mostram igualmente que 
Portugal compete favoravelmente com os no-
vos países da União Europeia em matéria de 
governação (Rule of Law) e está bem posicio-
nando na mesma matéria comparativamente a 
Itália, Espanha ou Grécia.(Slide 2)

Revelam-se menos bons os índices relativos 
à corrupção, indicador sempre relevante numa 
perspetiva de investimento internacional, onde 
Portugal tem vindo a perder lugares distancian-
do-se de outros países europeus. Portugal surgia 

derou que o cenário atual representa para 
Portugal um problema sério a nível econó-
mico e de cidadania, para o qual é preciso 
encontrar novas soluções.

O economista recordou que os investimen-
tos internacionais - sejam feitos por empresas 
estrangeiras ou empresas portuguesas com 
interesses internacionais - tendem a localizar-
se em países nos quais o sistema de  justiça 
funciona normalmente.

Para atrair mais investimento, Portugal 
terá  por isso de ser capaz de melhorar o 
funcionamento da justiça e a imagem ex-
terna a este nível. A tarefa é demorada mas 
não é impossível. Primeiro porque Portugal 
não é o único país com problemas ao nível 
do funcionamento da justiça, muito pelo 
contrário sublinha o economista, e depois 

Slide 1

Slide 2
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que o problema não está na quantidade. Está na 
qualidade dos recursos e na qualidade técnica 
das leis que privilegiam o recurso a tribunal na 
esmagadora maioria das situações, beneficiando 
o infrator e arrastando a resolução dos proces-
sos, defende. Resolver os problemas da justiça 
impõe, assim, que se adote uma estratégia de 
longo prazo, pelo menos a 10 anos.

Relativamente à educação a primeira nota 
de Campos e Cunha foi para a alfabetização. 
Há mais de um século que Portugal está longe 
dos países mais avançados da Europa a este 

em 2001 na 25ª posição. Passou em 2009 para 
29º e em 2011 voltou a descer para a 31ª po-
sição.  Ainda assim, a corrupção surge apenas 
na 8ª posição da lista de obstáculos apontados 
à realização de negócios em Portugal. No topo 
desta lista está a burocracia e logo a seguir a le-
gislação laboral complexa e as dificuldades de 
acesso a financiamento. (Slide 3)

Com estes indicadores, Campos e Cunha 
pretendeu sublinhar que a resolução das princi-
pais falhas da justiça portuguesa tem solução. É 
preciso mudar a abordagem ao tema e assumir 

Slide 3

Slide 4
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das avulsas, que se opõem aos programas es-
truturados e planeados. Estas medidas avulsas 
trazem instabilidade à economia e “sem uma 
governação calma os mercados também não 
acalmam”, nota. Outras tentações da crise 
com potencial efeito negativo na economia, 
defende, são os cortes cegos ou o desrespeito 
pelo Estado de direito (com medidas incons-
titucionais, por exemplo).  

Neste cenário e olhando para o mercado 
internacional, Campos e Cunha defendeu que 
nada está garantido e deixou um alerta e uma 
esperança: a história mostra que os sinais de 
recuperação económica nem sempre se tradu-
zem numa inversão consistente de tendência, 
como mostrou o percurso do mercado bolsis-
ta nos anos 30. Por outro lado, a ciência eco-
nómica sabe mais hoje que há 80 anos e esse 
ensinamento é um instrumento útil para gerir 
a situação atual. (Slide 5)

Aprendeu-se com a experiência de crises 
anteriores que, embora nada esteja garantido a 
nível internacional, as perspetivas de saída da 
crise são “razoáveis”. A nível nacional tornou-
se evidente que há um conjunto de problemas a 
resolver. É preciso travar o deficit orçamental; 
crescer; combater o desemprego e não compro-
meter o médio prazo. Os riscos são elevados, 
admitiu Campos e Cunha, apontando os indica-
dores que se começam a alinhar para o segundo 
semestre do 2012, ao nível do crescimento e do 
emprego. Mas também há oportunidades.

Portugal tem alguns trunfos que deve va-
lorizar e que a médio prazo garantem alguma 
esperança: o país é o 16º com um índice de 
paz social mais elevado. Está igualmente bem 
posicionando em termos de qualidade de vida 
e de governance, defendeu Campos e Cunha. 
“O mau funcionamento das instituições po-
líticas é o grande problema e a crescente de-
gradação na qualidade da governação”, des-

nível. Os níveis de alfabetização na Europa em 
1900 ilustram como este factor tem  impacto 
no nível de desenvolvimento de um país mais 
de 100 anos depois. (Slide 4)

Hoje Portugal paga as consequências desse 
afastamento e continuará a pagar nos próximos 
anos. Não sendo possível voltar atrás e emendar 
a estratégia, a solução passa por queimar etapas 
e apostar em medidas que permitam compensar 
o atraso. Mais uma vez, Campos e Cunha de-
fende que o problema não está na quantidade 
dos recursos, mas na sua gestão e organização.

As condicionantes 
económicas e financeiras
Já no que se refere aos problemas económicos e 
financeiros, o destaque do economista vai para 
a competitividade e para a capacidade nacio-
nal para atrair investimento internacional. Os 
últimos dados do Word Economic Forum posi-
cionam Portugal na 49ª posição do seu ranking 
mundial. Nos sub-índices desta avaliação é 
possível perceber que Portugal pontua bem ao 
nível da disponibilidade das infraestruturas e da 
preparação tecnológica, mas muito mal no que 
se refere ao ambiente macro económico ou à 
eficiência do mercado laboral, por exemplo.     

Na mesma dimensão de problemas econó-
micos e financeiros, Luís Campos e Cunha 
destacou a crise financeira do Estado e subli-
nhou o impacto negativo que aí têm as medi-

“O mau funcionamento 
das instituições políticas 
é o grande problema 
e a crescente degradação 
na qualidade da governação”
Luís Campos e Cunha



11º Fórum da Arrábida

   12 e 13 de Outubro de 2012www.apdsi.ptPágina 10 de 46

tacou o economista, que fechou a intervenção 
no 11º Fórum da Arrábida abordando a neces-
sidade da reforma do sistema politico.

“As mudanças necessárias na justiça, na edu-
cação, na economia ou na governação do Estado 
dependem de incentivos e da vontade dos agen-
tes políticos. Para que tal aconteça a reforma do 
sistema político é urgente”, acredita Campos e 
Cunha, que defendeu um esforço adicional para 
atrair os melhores para a governação. 

O economista referiu ainda algumas me-
didas que na sua opinião seriam importantes 
neste domínio, onde se incluem mais transpa-
rência no financiamento dos partidos; a refor-
ma do sistema eleitoral; a publicação de forma 
acessível de todos os apoios públicos conce-
didos às empresas ou a passagem de todos os 
grandes projetos públicos pela Assembleia da 
República para aprovação, entre outras.

Slide 5

“As mudanças necessárias 
na justiça, na educação, na 
economia ou na governação 
do Estado dependem de 
incentivos e da vontade dos 
agentes  políticos. Para que 
tal aconteça a reforma do 
sistema político é urgente”
Luís Campos e Cunha
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A participação do Professor Mendo Hen-
riques, da Faculdade de Ciências Sociais 

e Humanas da Universidade Católica, e 
presidente do Instituto da Democracia 
Portuguesa (IDP), parte da constatação de 
que vivemos uma situação sem precedentes 
do ponto de vista do conhecimento. Todas as 
fronteiras que conhecíamos, que estabelecem 
oposições tradicionais, esbatem-se com o 
avanço do conhecimento, da tecnologia e de 
“horizontes que não dominamos”.

Esta nova Era do Conhecimento esbarra, 
de acordo com o professor, nos “desastres 
humanos e sociais que hoje vivemos, guer-
ras civis e sociais, não necessariamente en-
tre Estados, pandemias, corrupção e polui-
ção” que são inevitáveis e que a sociedade 
tecnológica ainda não aprendeu a dominar, 
pelo que salienta ainda existir, apesar de 
todos os avanços, “uma rutura espantosa 
entre os meios de ação que estão ao nosso 
alcance e as situações sociais com que nos 
defrontamos”.

Falando sobre alguma desinformação e 
ausência de moral e ética nos nossos dias, 
Mendo Henriques culpa os chamados opi-
nion makers que acusa de estarem numa fase 
de “negação”, ao não fazerem a distinção 
entre aquilo que é conhecimento e opinião, 
salientando que “é preciso haver um esfor-
ço para separar aquilo que cada um pensa e 
aquilo que apresenta como sendo válido”.

Como a filosofia 
vê a revolução tecnológica
Para não sermos influenciados por estas opi-
niões, o professor recomenda que se recorra 
à filosofia. “Há pensadores do século XX 
que devemos lembrar porque estamos numa 
fase de transição cultural. Vivemos numa Era 
de detritos ideológicos onde os dados do co-
nhecimento ainda se acumulam sem ordem”. 
Esta transição cultural pode ser perturbadora 
na medida em que “há expectativas não fun-
damentadas que não têm em conta a nossa 
experiência humana”.

Mendo Henriques foi buscar o exemplo 
de Lavoisier que, se estivesse vivo em 1910, 
ficaria, na perspetiva deste keynote speaker, 
completamente espantado porque a ciência 
da sua época não conseguia prever as siner-
gias que se realizaram no século XX. Por ou-
tro lado, o professor sublinhou que se Edis-
son estivesse vivo em 2010 não se espantaria 
demasiado porque a maioria das máquinas já 
lhe seriam percetíveis. “Isto significa que o 
século XX é superior em progresso material, 

“O século XX é superior 
em progresso material, 
a todos os séculos anteriores 
reunidos. Um facto que 
tem a ver com o enorme 
crescimento tecnológico 
que vivemos” 
Mendo Henriques

O Papel da Sociedade da Informação 
e do Conhecimento na coesão social 

e no exercício pleno da cidadania
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a todos os séculos anteriores reunidos. Um 
facto que tem a ver com o enorme cresci-
mento tecnológico que vivemos”, resume, 
sem esquecer que há dúvidas sobre as van-
tagens deste progresso. O isolamento a que 
cada um pode estar condenado é uma das 
desvantagens apontadas sobre os avanços 
tecnológicos a que estamos sujeitos.

Para ajudar a explicar os fenómenos so-
ciais que resultam dos avanços tecnológi-
cos, o professor socorreu-se de alguns au-
tores e pensadores que se debruçaram sobre 
esta matéria. Uma delas é Dominique Sch-

napper, uma socióloga que esteve há pou-
cos anos em Portugal, e que já antevia o 
problema do desemprego em larga escala: 
“O desenvolvimento das tecnologias pode 
levar a que as sociedades pós industriais 
precisem só de 15% da população para as-
segurar a produção para todos os outros”, 
dizia a socióloga, citada por Mendo Henri-
ques, que conclui assim que “o desemprego 
é uma fatalidade do progresso tecnológico 
e outras formas de ação humanas terão que 
vir para o substituir”.

Hans Jonas, filósofo alemão, foi também re-

ferido pelo facto de ter alertado para a extinção 
dos valores tradicionais: “Até ao século XX 
toda as éticas recomendavam bondade, justiça 
e respeito, eram estes os princípios morais va-
lorizados. No século XX os desenvolvimentos 
tecnológicos em vários domínios fizeram com 
que as éticas antigas passassem a estar todas 
ultrapassadas. Agora o princípio é o de que o 
Ser Humano tem que se manter vivo porque as 
ameaças são assustadoras e interferem com as 
condições sociológicas e ambientais”.

Outro nome citado pelo professor foi Frie-

“O desenvolvimento das 
tecnologias pode levar 
a que as sociedades pós 
industriais precisem só de 
15% da população para 
assegurar a produção 
para todos os outros”
Mendo Henriques
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do pós guerra, também citado pelo keynote 
speaker, considera que o nosso horizonte de 
expectativas é muito deformado pela expe-
riência da tecnologia que acaba por ser uma 
incorporação de potencialidades do ser huma-
no benéfica mas que não esgota todas essas 
potencialidades. A manipulação da genética é 
uma das áreas que Mendo Henriques destacou 
como preocupante e onde é preciso haver “um 
princípio de humanismo. Podemos e devemos 
perguntar-nos quem sou eu e quem somos nós, 
a nossa situação, a nossa existência, as nossas 
circunstâncias e o que é a natureza”.

Mendo Henriques acusa a comunicação 
social de ter um “pensamento débil” em que 
pouco mais existe que um jogo com a realida-
de humana, sem qualquer visão interpretativa 
dos factos e das situações, confundindo ética 
com moralismo. “A comunicação social não 
tem em conta os avanços do conhecimento”, 
diz o professor, enquanto defende uma aposta 
nas conquistas humanas, sem esquecer o que 
corre menos bem: “O novo humanismo tem 
que insistir nas nossas fragilidades e nos de-
sastres sociais que fabricámos embora se con-
tinue a apostar no Homem”.

As três orientações 
do novo humanismo
No âmbito deste novo humanismo que con-
sidera um elemento chave para compreender 
as mudanças inerentes à Sociedade da Infor-
mação, o professor Mendo Henriques des-
tacou três orientações. A primeira tem a ver 
com o facto de cada um de nós permanecer 
aberto ao Mundo. “Não estamos determina-
dos por nenhum outro fator que não seja a 
nossa liberdade e a nossa escolha, embora 
condicionados pela natureza e por condições 
sociais e económicas”, começou por salien-
tar o orador. A historicidade foi outro fator 

drich August von Hayek, que dividiu o Pré-
mio Nobel da economia em 1974 com o seu 
rival ideológico Gunnar Myrdal, e que refe-
ria que “todos os eleitorados das democra-
cias ocidentais estão mal informados sobre 
o que é um Estado, que não pode ser apenas 
uma agência de promoção económica dos 
seus habitantes. Há outros ingredientes que 
é preciso ter na raiz do Estado”.

Avanço tecnológico: 
bom ou mau?
Ao falar sobre as correntes de pensamen-
to apresentadas, Mendo Henriques defende 
que é preciso fazer um balanço equilibra-
do: “Entre otimistas e pessimistas podemos 
considerar que a expansão da democracia, 
os direitos humanos e a economia de mer-
cado se vão globalizar. Hegel já falava da 
caminhada para uma nova ordem”. Na fi-
losofia mais pessimista seguida por alguns 
pensadores o progresso tecnológico é visto 
como potenciador de desemprego, degrada-
ção ambiental e doenças de origem social. 
“A previsão mais certa é que nunca nada 
vai acontecer como se prevê. A liberdade 
vai-nos surpreender a nós mesmos” refere, 
em jeito de balanço.

Reinhart Koselleck, um historiador alemão 

Três orientações 
do novo humanismo:

1.  Abertura ao mundo

2.  Historicidade

3.  Erradicação de males maiores 
     da humanidade
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apontado como prioritário a ter em conta 
quando se projeta o futuro: “A nossa situa-
ção é intrinsecamente histórica, somos nós 
que vamos construindo a nossa história. A 
história não é só para ser compreendida, é 
para ser feita. Este poder ajuda a libertar-
nos das propostas apocalípticas recorrentes 
na cultura ocidental; devemos procurar sen-
tido no que fazemos”. Simbiose entre o ser 
humano e o ser tecnológico parece ser o ca-
minho mais razoável para que o progresso 
não seja completamente desprovido do sen-
tido de coesão social que tanto preocupa a 
Sociedade da Informação neste contexto de 
evolução tecnológica”.

A terceira e última orientação a ter em 
conta no novo humanismo prende-se com 
todas as áreas sobre as quais o avanço tec-
nológico ainda não tem qualquer interfe-
rência. São elas os males que enfrentamos, 
desastres, calamidades naturais ou da saúde 
pessoal. A estes males físicos juntam-se os 

males morais, os tráficos de drogas, armas 
e pessoas, a corrupção, a criminalidade e 
a doença congénita. Nada disto é, ainda, 
evitável. O envelhecimento tardio também 
continua a ser uma utopia embora cada vez 
mais estudado. Há males que são impos-
síveis de erradicar da espécie humana e é 
nesse sentido que o professor alerta para 
uma intervenção da tecnologia: “O novo 
humanismo tem que ter em atenção que é 
impossível erradicar estes males da condi-
ção humana. Não podemos levar a nossa a 
vida sem ter em conta estes males enormes 
senão continuamos com soluções ideológi-
cas fechadas para estes problemas. Temos 
que trazer as nossas soluções para a políti-
ca e conseguir que sejam tidas em conta na 
feitura dos programas políticos”.

 No final da sua intervenção, o professor 
resume que a sociedade está a mudar mas vai 
ter que procurar a coesão social e de entu-
siasmar as pessoas.

“O novo humanismo 
tem que insistir nas nossas 
fragilidades e nos desastres 
sociais que fabricámos 
embora se continue 
a apostar no Homem”

“Não estamos determinados 
por nenhum outro fator 
que não seja a nossa 
liberdade e a nossa escolha, 
embora condicionados pela 
natureza e por condições 
sociais e económicas”
Mendo Henriques



11º Fórum da Arrábida

12 e 13 de Outubro de 2012 www.apdsi.pt Página 15 de 46

Jaime Quesado, membro do Grupo 
Estratégico do Governo para os Clusters, 

foi o terceiro keynote speaker da manhã do 
primeiro dia da 11ª edição do Fórum da 
Arrábida, promovido pela APDSI.

 Abordando o tema “Os Clusters e a Nova 
Agenda de Crescimento”, Jaime Quesado 
começou por enquadrar o problema atual 
da Europa numa base sociológica e política. 
“A questão do crescimento tem vindo a mu-
dar muito”, introduziu, defendendo que, no 
contexto atual, este é um tema fundamental, 
numa fase de grande declínio na Europa.

O que permite a Portugal crescer é a sua ca-
pacidade competitiva. Neste capítulo, o orador 
apresentou as conclusões de um estudo de 2010 
– não muito distantes da realidade atual –, que 
alinhou os países segundo um conjunto de fato-
res competitivos com pior prestação. O estudo 
coloca Portugal entre a 50ª e a 60ª posições em 
indicadores como o empreendedorismo (58º 
no mundo), a adaptação das empresas (57º), a 
experiência internacional (57º), a eficiência das 
PME (56º), a responsabilidade social das em-
presas (54º) ou as práticas éticas (55º). Ainda 
assim, naquele ano o nosso País ocupou a 37ª 
posição no ranking final dos países com pior 
prestação nos chamados fatores competitivos.

Na questão da competitividade, as empre-
sas são os agentes económicos que ocupam 
um lugar central e decisivo na economia. E 
são também aqueles – especialmente as PME, 
as start-ups e as que resultam de atitudes em-
preendedoras – que melhor podem sobreviver 
à crise económico-financeira global.

Talentos: 
um contrato de missão estratégica
“Há quem defenda que se deve alocar um 
investimento para uma missão cívica de um 
conjunto de talentos”, explicou Jaime Que-
sado à plateia presente na sala principal do 
Convento da Arrábida. Na prática, trata-se 
de criar um contacto cívico entre os talentos 
nacionais, de modo a promover a sua manu-
tenção profissional no território nacional e 
evitar a sua saída para o exterior.

Do lado dos empregadores, o especialista 
abordou a premência da introdução de novos 
processos, enquanto nova cadeia de valor in-
trínseca às empresas e demais organizações. 
No caso das TIC, continua a ser imprescindí-
vel avaliar o seu papel na economia. “Tere-
mos de ver de que forma as fileiras se podem 
reposicionar para contribuir mais eficazmente 
para a criação de riqueza”, afirmou.

Também o conceito de inovação aberta foi 
introduzido como instrumento de promoção 
da competitividade, numa perspetiva de 
nova base colaborativa entre os players das 
TIC e os agentes económicos em geral. Se-

“Teremos de ver de que 
forma as fileiras se podem 
reposicionar para contribuir 
mais eficazmente para a 
criação de riqueza”
Jaime Quesado

Os Clusters e a Nova 
Agenda de Crescimento
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gundo o membro do Grupo Estratégico do 
Governo para os Clusters, “temos de con-
seguir uma nova produtividade baseada na 
capacidade de ir buscar lá fora, ao mundo, 
quem tenha as competências necessárias” 
para operar e investir em Portugal. Parale-
lamente, o País tem de conseguir mostrar/
demonstrar que os seus projetos “têm capa-
cidade para criar valor”.

Com a crise instalada no mercado nacio-
nal, as empresas deixam de ter uma base 
de crescimento no nosso território. No caso 
das empresas internacionais, estas não têm 

hoje o mercado que tinham, num passado 
recente, em Portugal. No presente, estas 
mantêm-se cá na perspetiva de aproveitar e 
utilizar o nosso mercado como plataforma 
para operarem – ou virem a operar – em 
mercado emergentes com ligações lusófo-
nas, especialmente o Brasil e África. “É 
preciso um efeito de alavancagem nos mer-
cados emergentes nos quais Portugal pode 
crescer”, defendeu Jaime Quesado, refe-

rindo-se ao Brasil, China e Médio Oriente. 
Nestes, reitera, há ainda grande margem de 
crescimento, sendo que as TIC “podem de-
sempenhar um papel de relevo”.

O diagnóstico
Chegados à realidade de 2012, o orador ad-
vertiu que a sociedade portuguesa ainda não 
está preparada para os desafios que se colo-
cam. E lembrou que Portugal é marcado por 
enormes assimetrias sociais e territoriais – é 
mais desigual hoje do que num passado re-
cente. “Houve, de facto, uma modernização 

“É preciso um efeito de 
alavancagem nos mercados 
emergentes nos quais 
Portugal pode crescer... 
e onde as TIC podem 
desempenhar um papel 
de relevo”
Jaime Quesado
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do País e investimentos territoriais”, concor-
dou, sobretudo no interior. Mas que, ainda 
assim, não foram suficientes para equilibrar 
as referidas diferenças/assimetrias geográfi-
cas e regionais de cariz sócio-económico.

Portugal foi, entre os países da União 
Europeia, um dos que teve mais oportuni-
dades para fazer a mudança na Sociedade 
da Informação. “Tivemos recursos finan-
ceiros, agindo ao nível das infraestruturas 

básicas, mas falhámos nos principais ob-
jetivos em termos de literacia e cidadania 
digital”, destacou o economista. No fundo, 
resumiu, falhámos na vertente do “levar as 
TIC às pessoas”.

Quanto ao que deve ser feito, e com ur-
gência, Jaime Quesado sublinha que não se 
podem cometer os erros do passado. Deu os 
exemplos da floresta e do mar como temas 
discutidos há mais de uma década, embora 
sem sabermos ainda hoje o que são ao cer-
to, quais as potencialidades reais do País, o 
que deve e como deve ser feito nesses seto-
res. “Temos de perceber, de uma vez por to-
das e forma consistente e estratégica, quais 
são as nossas competências principais”. E, 
só depois disso, pensar em como as TIC po-
dem contribuir para o seu desenvolvimento 
e criar valor na economia.

“Temos de conseguir uma nova produtividade baseada 
na capacidade de ir buscar lá fora, ao mundo, quem tenha 
as competências necessárias” para operar e investir 
em Portugal. Paralelamente, o País tem de conseguir 
mostrar/demonstrar que os seus projetos “têm capacidade 
para criar valor”
Jaime Quesado
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Aos pontos de partida já definidos juntaram-
se as ideias deixadas durante a manhã pelos 

vários oradores, que ajudaram a organizar os 
desafios impostos aos participantes nos debates 
dos três grupos de trabalho que se reuniram 
em nas salas do Convento da Arrábida para dar 
continuidade à análise e elaborar as conclusões 
e recomendações em cada uma das áreas.

Primeiro momento de 
debate e partida para 

os grupos

Nesta edição do Fórum já havia sido in-
troduzido um elemento inovador, pela ante-
cipação das ideias principais em discussões 
prévias, em linha, geridas e organizadas 
com tópicos lançados pelos moderadores 
aos diversos participantes, o que ajudou a 
estruturar os temas e as ideias.

Primeiro momento de debate 
e partida para os grupos
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Moderador
Ramiro Gonçalves

Participantes
António Maio
António Pina
Arminda Neves
Eduardo Fonseca
Fernando Freire
Gomes Almeida
Henrique Mamede
João Barreira
Joaquim Alves Lavado
Jorge Pereira
José Dias Coelho
José Martinho
José Miranda
Luis Borges Gouveia
Manuel Barros
Nuno Matos

Partindo de uma revisão dos objetivos 
alcançados com o Plano Tecnológico e 

revendo as metas europeias da Agenda Digital 
para 2020, o Grupo I entrou na discussão do tema 
Criar Valor Económico pela Via da Sociedade 
da Informação com duas questões lançadas 
pelo moderador, Ramiro Gonçalves. Porque é 
que tendo metas como as que foram definidas 
no âmbito da Agenda Digital não conseguimos 
gerar vantagem competitiva? O que podemos 

fazer para alcançar este desígnio de criar de 
facto valor tirando partido das TIC?

“Somos um país de infraestruturas com 
uma das maiores redes de fibra ótica da 
Europa, que é também uma das menos 
usadas”, sublinhou Ramiro Gonçalves, 
aludindo aos investimentos que têm sido 
feitos nesta área pelos operadores com ob-
jetivos comerciais, mas também aos pro-
jetos co-financiados por fundos europeus 

para levar a banda larga às zonas fora dos 
principais centros urbanos.

As linhas mestras foram traçadas pela 
Comissão Europeia, que tem centrado uma 
parte importante da sua política de desen-
volvimento da Sociedade da Informação na 
questão da infraestrutura. É isso que revela 
a Agenda Digital e é também isso que deno-

Pontos de Partida:

1.  Os e-dreams da Economia Digital
- O que falhou, os desafios e as 
oportunidades emergentes 

2.  O papel da SI na transparência 
e na eficácia de funcionamento 
dos mercados locais e globais

3.  SI, produtividade, inovação, 
empreendedorismo 
e criatividade dos negócios

Grupo de Trabalho I 
Criar valor económico pela via da Sociedade 

da Informação debate e partida para os grupos
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ta a orientação dos investimentos realizados 
um pouco por toda a Europa nesta área, não 
apenas em Portugal, destaca António Maio, 
que identifica consequências a uma escala 
europeia. “Criámos um mercado apto para 
as consumir [às infraestruturas de banda 
larga] que depois vai comprar tecnologia e 
conteúdos aos americanos”, defende.

Na sua perspetiva, que foi partilhada pelo 
Grupo, as TIC podem criar valor económico 
por via do aumento das eficiências operacio-
nais; ou porque facilitam a criação de novos 
serviços e produtos. Sobretudo este segundo 
vetor, onde Portugal tem apostado pouco, po-
tencia a criação de riqueza interna e fornece 
matéria-prima para a exportação.

O trabalho que nesse domínio falta fazer 
para que o país (tal como a Europa) tire de 
facto partido das infraestruturas que já existem 
tem de ser realizado pelo mercado, pelo tecido 
empresarial, mas as políticas públicas podem 
influenciar positivamente esse caminho. A mo-
dernização do próprio Estado e a forma como 
tira partido das suas redes também.

À infraestrutura abrangente falta para isso 
capacidade de “governação, especialistas 
que assegurem a qualidade e promovam a 
maturidade dos sistemas de Informação”, 
defendeu Joaquim Alves Lavado, sublinhan-
do a exceção de alguns exemplos – no que se 
refere ao setor público – como as finanças, 
que já percorreram um longo e bem sucedido 
caminho na adoção das TIC como forma de 
criar valor para o Estado, para os cidadãos e 
para as empresas.

“Falta capacidade para gerir e ter informa-
ção”, continuou. Colmatar estas lacunas e po-
tenciar o valor das TIC passa pela aposta em 
normas e estratégias alinhadas entre os diver-
sos atores, acrescentou.

Para o mesmo interveniente, a capacidade 
para Portugal tirar mais e melhor partido das 
suas redes de nova geração passa por mais in-
vestimento em TIC, mas tendo em conta que a 
grande aposta até agora tem estado centrada nas 
infraestruturas. No futuro é necessário privile-
giar o software seguindo, aliás, a tendência pa-
tente nos países mais desenvolvidos da OCDE.
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Problemas / Constrangimentos

•  Falta estratégia e planos de ação 
persistentes a médio prazo 
(independentes dos ciclos 
políticos)

•  Sustentabilidade 
(empresas, estado, social, ...)

•  Risco de perda da capacidade
 existente

•  Formação 
(Estratégia, Liderança, Gestão, TIC)

•  Colaboração e parcerias 
(cultura, atitude)

•  Infraestruturas não aproveitadas

•  Software/aplicações/conteúdos

•  Comunicação e transparência 
(informação)

•  Eficácia de Processos; 
Indefinição de prioridades

•  Capacidade de execução e 
responsabilização/reconhecimento

•  Análise de benefícios 
por cada investimento

•  Gerir, controlar e medir resultados

•  Existem dados 
mas não existe conhecimento

•  Interoperabilidade 
de sistemas de negócio

•  Dinâmica de território; 
Organização logística nacional

Outro vetor da estratégia, defende, terá de 
centrar-se nos esforços para melhorar a pene-
tração da banda larga, criando massa crítica 
e condições para rentabilizar as redes dispo-
níveis, mas também terá de dar prioridade à 
promoção das competências técnicas e dos 
empregos nas TIC, em áreas como as da cultu-
ra e da informação ou os serviços profissionais 
científicos e técnicos, conclusões que Alves 
Lavado aprofunda num Memorando sobre in-
vestimento em TIC para a APDSI.      

Criar emprego através das TIC
O tema das competências tem sido trabalha-
do pela associação em vários fóruns e mesmo 
em iniciativas que conjugam esforços com 
outras associações ligadas às TIC. Como po-
dem as políticas públicas incentivar a criação 
de negócios, de emprego e de dinâmicas que 
ajudem a potenciar os efeitos positivos das 
TIC e atenuar os efeitos negativos? Têm sido 
encontradas algumas respostas, que também 
tiveram espaço na discussão do Grupo.

Gomes Almeida referiu que uma das inicia-
tivas mais recentes nesta área materializa-se 
na Plataforma TIC Portugal. Esta plataforma 
une a APDSI, APDC, TICE e APO  na tare-
fa de alinhar um conjunto de 22 recomen-
dações com proposta de medidas concretas 
para transformar Portugal num centro near 
shore para a prestação de serviços de BPO 
(Business Process Outsourcing). Esta é para 
a associação, como explicou José Dias Coe-
lho, uma hipótese com elevado potencial para 
criar valor através das TIC, capaz de produzir 
resultados significativos ao nível da criação 
de emprego e que pode ter um impacto no 
PIB nacional da ordem dos 3%.

A capilaridade das redes de telecomunica-
ções pelo país e a disponibilidade de banda 
larga de forma abrangente asseguram ainda 
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que este tipo de atividade não precise de estar 
localizada nos grandes centros urbanos, po-
dendo dar um contributo ainda mais signifi-
cativo no combate ao desemprego. O facto de 
o BPO recorrer a mão-de-obra qualificada é 
outro argumento importante, destaca o presi-
dente da APDSI que, com as restantes asso-
ciações alinhou medidas que criam condições 
para posicionar Portugal como um destino eu-
ropeu para este tipo de serviço.

“Este é um exemplo claro de como as TIC 
podem criar valor mas é preciso apoios e 
estratégias”, sublinha Dias Coelho, acres-
centando que as recomendações já foram 
entregues ao Governo.

Uma das empresas que já está a explo-
rar este potencial é a IBM, que mantém um 
centro de BPO em Braga, a partir do qual 
assegura serviços a quatro multinacionais, 
exportados para outros países.

Eduardo Fonseca apontou o exemplo, para 
defender que a estratégia usada pela multina-
cional – de fixar um conjunto de competências 
onde estas existiam – deveria ser replicado 
amiúde pelo país, como forma de tirar partido 
das infraestruturas existentes, combinando-as 
com as competências de cada local.  

“Olhando para todo o país, que não é igual, 
é necessário perceber as competências e as 
valências de cada região e com base nisso 
criar clusters”. Seria uma forma de desen-
volver competências, promover a indústria 
e fixar as pessoas fora dos grandes centros, 
acredita Eduardo Fonseca que também abor-
da o foco excessivo dos investimentos em SI 
nas infraestruturas, para considerar que tem 
sido assim por ser essa a forma mais rápida 
e efetiva de gastar os fundos europeus dispo-
níveis. As estratégias para retirar valor desse 
espólio, desenvolvendo indústrias ou crian-
do conteúdos que deem uso às redes disponí-
veis, continuam por implementar.  

Um dos exemplos que aponta para ilustrar 
essa falha é o da Justiça, onde considera que 
os milhões gastos na informatização dos ser-
viços não tiveram consequências na alteração 
de processos, nem da própria cultura organi-
zacional. A ditadura dos ciclos políticos e a 
falta de estratégia não deixaram, defende. A 
falta de uma lógica empresarial, que respon-
sabilize pessoas e adote métricas para validar 
resultados, também não facilita, acrescenta.  

O caso da Justiça, como um exemplo de 
baixo sucesso na criação de valor pelas TIC 
não foi consensual no grupo. José Miranda su-
blinhou aliás o efeito transformador em toda 
uma classe (a dos advogados) que foi obrigada 
a modernizar-se e a adotar tecnologia quando 
lhe foi imposta a utilização de certificado di-
gital para a entrega de peças processuais.

O tema acabou por dar mote a um tópico de 

Visão e Conceitos

Durante toda a reflexão do grupo foi 
possível identificar quatro conceitos 
fundamentais que suportam todas 
as recomendações.

•  Mudança
•  Sustentabilidade
•  Produtividade
•  Integração

Como validação do pensamento 
obtido foi possível construir uma 
representação das recomendações 
distribuídas pelas 3 dimensões 
fundamentais, Infraestrutura, 
Aplicações de Negócio e Sociedade.



11º Fórum da Arrábida

12 e 13 de Outubro de 2012 www.apdsi.pt Página 23 de 46

discussão que seria identificado como crítico e 
central no processo de mudança que é preciso 
fazer para potenciar resultados nos investimen-
tos já concretizados: falta em Portugal a capa-
cidade para definir estratégias de longo prazo 
e aguardar pelos resultados, concordaram os 
participantes. É preciso tempo para avaliar re-
sultados e sobretudo é preciso compreender 
que pode ser mais fácil construir uma mudan-
ça corrigindo pequenos erros, que reescrever 
constantemente a história, do início.

 O e-escolinhas, programa que visava dis-
seminar as TIC nas escolas e que tinha como 
um dos eixos a distribuição de portáteis nas 
escolas (Magalhães), foi o exemplo aponta-
do por Arminda Neves. O projeto atacou de 
forma estruturante o problema do uso das tec-
nologias nas escolas. Visou os mais novos - 
que já no tema da reciclagem se revelaram o 
elemento crítico para uma mudança de men-
talidades na sociedade, como se frisou - e os 
mais desfavorecidos, com maiores dificulda-
des de acesso às ferramentas tecnológicas.

“Somou falhas? Muitas!”, reconheceu 
Arminda Neves, e nas mais variadas verten-
tes. Para além disso as metas relacionadas 
com a produção de conteúdos pedagógicos 
e a formação dos professores não foram al-
cançadas, mas a continuidade da experiência 
permitiria aprender o suficiente para corrigir 
trajetórias e seguir em frente, considera.

Ao contrário do que muito se refere – e 
como também foi apontado neste fórum –, 

o que faz Portugal falhar nos seus objetivos 
de crescimento não é a falta de avaliação dos 
projetos, acredita Arminda Neves. “O nosso 
problema não é de avaliação. Gastamos mi-
lhões nisso. A questão é saber se essa infor-
mação se torna de facto um instrumento de 
gestão”, defende a mesma participante, con-
siderando que predomina em Portugal uma 
cultura de avaliação que é “destrutiva” que 
não aponta erros em busca de formas de os 
corrigir. Destrói para recomeçar do zero.    

Alterar este paradigma passa por melhorar 
a qualidade da implementação dos projetos e 
garantir a sua sustentabilidade, defendeu ain-
da. São indispensáveis as já referidas estraté-
gias de longo prazo, apoiadas por avaliações 
que se transformem em instrumentos estraté-
gicos, aplicadas a projetos que demonstrem, 
à partida, capacidade para viver para além do 
período em que são apoiados por subsídios.

Criar e valorizar competências  
Criar e valorizar as competências que condu-
zem a um melhor aproveitamento do potencial 
das TIC na criação de valor económico tam-
bém foram temas de discussão do Grupo, ten-
do em conta o previsível efeito de destruição 
do emprego que decorre da automatização de 
processos e sistemas. “Quando mexemos com 
TIC estamos sempre a construir e descons-
truir”, como destaca Ramiro Gonçalves.

Conter estes efeitos exige medidas e João 
Barreira sugeriu uma: que não seja o Esta-

“Somos um país de 
infraestruturas com uma das 
maiores redes de fibra ótica 
da Europa, que é também 
uma das menos usadas”
Ramiro Gonçalves

“O BPO é um exemplo claro 
de como as TIC podem criar 
valor mas é preciso apoios 
e estratégias”
José  Dias Coelho
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do um agente ativo na destruição do valor do 
trabalho e das competências na área das TIC, 
ao promover – como tem feito - um esmaga-
mento de margens e de preços nos serviços 
que contrata, mais severo que o tentado pelos 
privados. “Há uma desvalorização do traba-
lho nesta área. O Estado lança concursos que 
têm como único critério o preço”, nota.

Mais na área da formação, o Grupo consi-
derou também importante que se afinem es-
tratégias para trazer das escolas os recursos 
necessários para potenciar o valor económi-
co das TIC, algo que continua a não funcio-
nar bem. Ficaram por preencher vagas nos 
cursos de engenharia de norte a sul do país 
no ano letivo 2012/2013. O país continua à 
espera de colmatar a falta de recursos nessa 
área, defende Ramiro Gonçalves.

Ao nível do ensino, outra sugestão de mu-
dança apontada no Grupo, por Manuel Bar-
ros, foi a necessidade de uma maior promo-
ção de lógicas de criação em grupo. Estas 
práticas são hoje pouco incentivadas nas 
escolas e a sua disseminação seria útil para 
situações que, como a atual, carecem de uma 
solução coletiva, acredita este participante.  

O mesmo interlocutor aponta igualmente 
falhas nas competências do tecido macro-
económico, que na sua opinião está a mo-
ver-se de áreas tradicionais para áreas com 
regras de jogo completamente diferentes, 
neste esforço para tirar partido de novos 
mercados impulsionados ou criados pelas 
TIC. Falta preparação às organizações para 
explorar da melhor forma este novo mundo. 
Seria importante promover novas competên-

cias nesta área, que ajudem a perceber, por 
exemplo, como desenvolver I&D pode criar 
novas oportunidades de negócio. Ou como 
transformar essa inovação em produto e criar 
uma renda a partir daí.

“Estamos a acordar do deslumbramento 
da UE”, defende Manuel Barros, à procura 

“Há uma desvalorização 
do trabalho nesta área. 
O Estado lança concursos 
que têm como único 
critério o preço”
João Barreira
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de soluções para responder a um conjunto 
de novos desafios. A formação, ao nível da 
educação, que promova um entrosamento 
nas capacidades formativas será uma das 
respostas, a par de outras.

Pelo caminho e até reunir – e reconverter 
– todas as competências necessárias para co-
locar as TIC a operar mudanças, o país tem 
de “queimar etapas” e acelerar em direção 
ao objetivo de se tornar mais atrativo para 
quem investe.

Um caminho pode ser o recurso a pro-
gramas ao género dos que estão a realizar 
países como Chile ou a Bolívia, criando 
condições para atrair empreendedores, de-
fendeu Ramiro Gonçalves. Estes programas, 
que podem materializar-se em concursos de 
ideias ou noutros formatos, criam incentivos 
para captar talento para o país, promovendo 
condições para desenvolver novas ideias de 
negócio que, convertidas em projetos em-
presariais, ajudarão a criar valor económico 
e a trabalhar positivamente uma imagem do 
país ligada à inovação.   

Comunicar acelera processos     
Trabalhar a imagem explorando os bons 
exemplos foi mais uma das questões aborda-
das com insistência pelo Grupo, que conside-
rou ser indispensável seguir esta linha como 
um dos vetores críticos para o sucesso de uma 
estratégia de crescimento e criação de valor. 
É preciso assegurar que os bons exemplos 
são premiados e têm notoriedade, defendeu 
Manuel Barros. É crítico que se criem os me-
canismos para explorar melhor  as oportuni-
dades de sinergias ente departamentos que 
vivem fechados em si mesmos. Essa divulga-
ção pode ser feita através da imprensa, mas 
as próprias estruturas públicas e da sociedade 
civil têm a ganhar se garantirem um maior 

envolvimento na questão, seja no que se re-
fere à disseminação dos bons exemplos ou 
simplesmente do conhecimento, dos projetos 
e das iniciativas que mantêm no terreno.

Evitar a duplicação de esforços é um dos 
objetivos, criar as condições para que o en-
trosamento de esforços feitos em diferentes 
áreas ou quadrantes possam alcançar resul-
tados mais ambiciosos se explorarem (ou 
pelo menos souberem que há) a hipótese de 
trabalhar em conjunto, é outro.   

Fernando Freire apontou um exemplo de 
como esse maior esforço para fazer fluir in-
formação entre agentes económicos ou ser-
viços públicos poderia ser útil, ao sublinhar 
a tendência crescente de especialização das 
empresas, focadas nas suas áreas de core bu-
siness que as obrigam a deixar de lado co-
nhecimento relevante em outras áreas.

Uma maior aposta na convergência de 
estratégias poderia minimizar os impactos 
desta tendência para a especialização. Esse 
papel poderia ser assegurado por comunida-
des de interesse, ou por uma espécie de con-
selho geral, preconizou.   

Mas também é urgente comunicar melhor 
dentro da própria Administração Pública. 
As mudanças não se fazem sem que toda a 
máquina esteja alinhada nesse sentido. José 

“O topo não tem em conta 
os níveis abaixo e a vontade 
das pessoas que aí estão 
de participar na mudança”
José Martinho

“Trabalhar na certificação 
de processos é crítico”
Nuno Matos
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Martinho apontou falhas importantes a esse 
nível, que na sua perspetiva podem compro-
meter o sucesso de qualquer programa ou 
medida da Administração Pública, por mais 
promissora que seja. “O topo não tem em 
conta os níveis abaixo nem a vontade das 
pessoas que aí estão de participar na mudan-
ça”, sublinhou. Os funcionários não podem 
conhecer só pelo Diário da República os de-
talhes dos planos estratégicos que envolvem 

os seus departamentos, acrescentou.   
Foram discutidas as formas de colmatar 

esta questão, com uma nota para o papel que 
as ferramentas da web social podem hoje as-
sumir em qualquer área onde incrementar a 
comunicação seja uma prioridade. Debateu-
se a necessidade, ou não, de implementar pro-
gramas de formação, mas a ideia dominante 
acabou por ser a de que, também nesta área, é 
fundamental uma mudança de atitude, novas 
posturas de liderança e uma forte consciência 
da relevância, do alinhamento de vontades e 
estratégias para alcançar resultados.    

Como frisou Luís Borges Gouveia, criar 
as condições para uma mudança, que na sua 
perspetiva é essencial mas que não se deve 
fazer por rutura, exige uma equação que não 
pode deixar de fora três componentes es-

senciais: pessoas, atitudes e competências. 
Mudar a máquina do Estado – e eliminar 
barreiras ao aproveitamento do potencial 
das TIC no tecido empresarial - não pode 
ser visto apenas numa ótica de criar efici-
ência, mas deve sobretudo ter em conta a 
capacidade de criar eficácia, destacou.

Um exemplo positivo está nas medidas de 
simplificação introduzidas nos últimos anos, 
que têm ajudado a fazer esse caminho mas que 
não podem parar, como defendeu Nuno Ma-
tos. Estas são, do seu ponto de vista, cruciais 
para fomentar o desenvolvimento das empre-
sas e da economia. A área do licenciamento 
de atividades é uma das que aponta, conside-
rando que é um dos domínios onde “trabalhar 
na certificação de processos é crítico”.

Mais exemplos de serviços e projetos pú-
blicos com pontos a melhorar foram apon-
tados pelos participantes, que consideraram 
essa mudança indispensável para desenvol-
ver estratégias que permitam criar valor 
económico pela via da Sociedade da Infor-
mação. Estratégias que devem ser pensadas 
a longo prazo, de forma sustentada e desco-
lada dos ciclos eleitorais e políticos. Exem-
plos positivos e com resultados de sucesso 
na incorporação das TIC também tiveram 
espaço na discussão. 

“Olhando para todo 
o país, que não é igual, 
é necessário perceber 
as competências 
e as valências de cada 
região e com base nisso 
criar clusters”
Eduardo Fonseca



11º Fórum da Arrábida

12 e 13 de Outubro de 2012 www.apdsi.pt Página 27 de 46

Grupo I 
Criar valor económico pela via da Sociedade da Informação

- Constrangimentos e Recomendações

Linhas de Acção

A. Perseguir estratégias e planos 
de acção persistentes a médio prazo 
(independentes dos ciclos políticos)

B. Melhorar a eficácia e eficiência 
das organizações

C. Analisar resultados e avaliar 
o potencial para gerar valor e medi-lo

D. Explorar as Infra estruturas

Recomendações

1. Definir uma Visão e estratégia 
de médio/longo prazo e promover 
um Pacto Nacional para a SI

2. Melhorar as decisões sobre 
investimentos, avaliando 
os benefícios e o retorno;

3. Gerir projectos adequadamente

4. Alterar o paradigma 
de empregabilidade resultante 
da influência das TIC

5. Realizar análises baseadas nas 
competências adquiridas por quem 
utiliza as TIC e avaliar o potencial 
para gerar valor.

6. Criar novos produtos e serviços

7. Assegurar a continuidade dos 
projectos de médio prazo

8. Melhorar o ordenamento 
e a dinâmica do território

9. Promover uma melhor 
organização logística nacional

Como resultado do trabalho efetuado pelo grupo foi possível identificar alguns 
problemas e constrangimentos que têm dificultado a geração de valor pela via da 
Sociedade de Informação, tendo sido possível também identificar um conjunto de 
recomendações, destacando-se:
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Recomendações

10. Promover e desenvolver 
um mercado de conteúdos digitais 
em português

11. Promover o aparecimento 
de novos espaços que permitam 
incorporar as ideias de jovens 
empreendedores

12. Potenciar a utilização do comércio 
electrónico por empresas e pessoas

13. Continuar o esforço 
de simplificação de processos 
administrativos

14. Divulgar exaustivamente 
os casos de sucesso

15. Promover uma maior 
transparência e rigor na comunicação 
das decisões tomadas pelo Estado 
e empresas

16. Criar níveis de serviço dos 
serviços públicos e divulga-los 
publicamente

17. Promover parcerias 
e acompanhá-las adequadamente, 
visando o incremento das cadeias 
de valor

18. Re-industrializar a economia 
através das TIC

19. Incrementar níveis de segurança 
e de confiança nas plataformas digitais

Linhas de Acção

E. Manter a sustentabilidade das 
iniciativas promovidas por empresas, 
pelo estado e pela sociedade

F. Promover e desenvolver uma 
mudança de atitudes, incutindo 
nos líderes das organizações, 
conhecimentos e competências 
em Estratégia, Liderança, Gestão, 
TIC e Sistemas de Informação

Grupo I 
Criar valor económico pela via da Sociedade da Informação

- Constrangimentos e Recomendações (cont.)
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Como validação do pensamento obtido foi possível 
construir uma representação das recomendações 
distribuídas pelas 3 dimensões fundamentais, 
Infraestrutura, Aplicações de Negócio e Sociedade.
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aos locais de origem pode não ser uma so-
lução global para o problema mas é nalguns 
casos uma tendência”, exemplificou Filipe 
Montargil. O campo, por outro lado, implica 
o risco de um isolamento extremo pelo que 
é necessário que haja o tal equilíbrio sob o 
ponto de vista da coesão social. “Aí as TIC 
vão facilitar a capacidade de adaptação para 
as pessoas que são tecnologicamente mais 
letradas, a tecnologia vai ser fundamental no 
sentido da não frustração. Mas é preciso não 
esquecer que vai haver casos de sucesso, de 
subsistência intelectual, mas não serão to-
dos”, ressalvou Rui Baião.

Já Henrique O’ Neill notou que o êxodo para 
os locais de origem será uma tendência cres-
cente “porque o emprego tem estado altamente 
concentrado nas cidades e já não há mais”.

Segundo Filipe Montargil “os desafios da 
coesão social passam por saber se a capaci-
dade de atração das grandes cidades conti-
nua a existir ou se a ruralidade cosmopolita, 
a capacidade que o campo tem para criar al-

O território foi a questão que esteve sempre 
em pano de fundo durante toda a discus-

são do Grupo de Trabalho II, moderado por 
Filipe Montargil, e que reuniu participantes 
com diversas origens e papéis na sociedade.

Filipe Montargil começou por agradecer 
a oportunidade que classificou como “de-
safiante e estimulante”. O grupo não foi 
dos maiores, o que permitiu uma discussão 
mais “condensada”.

Sendo o território e a coesão social as 
temáticas centrais, a formação de comuni-
dades fora dos grandes centros urbanos foi 
uma questão que preocupou o grupo que, 
de alguma forma, pôs em causa o papel das 
tecnologias no minorar das necessidades da-
queles que estão mais desprotegidos: os que 
vivem no campo. “A saída da cidade rumo 

Moderador
Filipe Montargil

Participantes
António Vasconcelos da Cunha
Fernanda Morais
Henrique O’Neill
José da Costa Ramos
José Emílio Amaral Gomes
José Matos Pereira
Luís Vidigal
Maria Helena Monteiro
Mário Rui Gomes
Pedro Tavares
Rui Baião

Pontos de Partida:

1.  Reforço da cidadania, 
coesão e maior sentido de 
participação dos cidadãos

2.  Empobrecimento generalizado

3.  Trabalho fragmentado e precário

4.  Relação das TIC com o desemprego

5.  Alteração da estrutura produtiva

Grupo de Trabalho II 
Sociedade da Informação para uma maior coesão social
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A discussão do grupo tornaou-se mais 
acesa quando se começou a falar dos ris-
cos e cenários possíveis, onde veio ao de 
cima um tom mais pessimista com o risco 
da rutura, do ponto de vista político, sendo 
o risco mais otimista o do empobrecimento 
generalizado “o que, por si só, não encerra 
grande positivismo”.

O estado - providência foi o outro foco 
de atenção com as TIC a surgirem como 
eventuais substitutas do provimento do Es-
tado Social.

“A grande conclusão a que chegámos é 
muito clara: é preciso prescrever a adoção e 
divulgação do conceito empreendedorismo 
de cidadania. Também estamos a falar do 
voluntariado. O conceito surgiu primeiro 
na discussão como empreendedorismo po-
lítico, mas havia o risco de ser mal inter-
pretado. Fica o desafio para a APDSI ado-

ternativas, é uma nova solução ou apenas o 
é para um conjunto de indivíduos que tem 
acesso às novas tecnologias”. Ligação, coe-
são, território e mobilidade ficaram, assim, 
encerrados neste paradigma do crescimento 
da qualidade de vida.

Empreendedorismo de cidadania
Ultrapassada a questão territorial, a discussão 
focou-se numa expressão que rapidamente se 
tornou consensual – a de empreendedorismo 
de cidadania. O grupo entendeu que a cidada-
nia muitas vezes já é exercida com consciên-
cia, mas precisa de ser estimulada.

Ligação, coesão, território 
e mobilidade encerram o 
paradigma do crescimento 
da qualidade de vida.
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localização de cidadãos e de capital eventual-
mente os incentivos começam a funcionar de 
maneira diferente”, questionou Filipe Mon-
targil, acrescentando que o objetivo é preser-
var a coesão ao nível macro, micro e local: “O 
navio está a afundar e quando isso acontece é 
que haja um plano de contingência e não que 
hajam atropelos. Não devemos perder a linha 
do horizonte, ou seja, não devemos perder o 
rumo a longo prazo”.

 António Vasconcelos da Cunha vai um 
pouco mais longe e diz que esta é precisamen-
te uma altura de viragem no foco das nossas 
necessidades: “A necessidade é um ótimo es-
timulador. Houve uma época em que o poder 
local era visto como uma grande oportunida-
de e hoje em dia já não tem interesse. Agora 
são as necessidades individuais que vão ser o 
grande motor de desenvolvimento e de utili-
zação das TI, neste caso”.

Oportunidades 
para uma maior coesão social
Quase já no final dos trabalhos, o grupo deci-
diu apontar ideias que, no entender da maioria 
dos membros, não são difíceis de operacionali-
zar. A mais inovadora passa por promover uma 
parceria entre autarquias e o retalho alimentar. 
“Os supermercados têm uma enorme quanti-
dade de dados e conseguem perceber o que 
está a acontecer ao nível do consumo em de-
terminados locais. Devíamos aproveitar esses 
dados de quem está no ramo da distribuição 
para quem está nas autarquias”, concluiu-se.

 Esta questão está, de alguma forma, rela-
cionada com a oportunidade apontada segui-
damente para uma maior coesão social por 
intermédio da Sociedade da Informação: a 
generalização do orçamento com a mobili-
zação de diversos agentes. No total, há cerca 
de 20 municípios a fazer um orçamento par-

tar este conceito, divulgá-lo e estimulá-lo”, 
desafiou Filipe Montargil.

O barco está a afundar
As TIC como veículo de manutenção da 
qualidade de vida foi outra questão apontada 
como prioritária, seguindo-se a questão das 
TIC poderem estar a ocupar um papel políti-
co, através da sociedade, e não o contrário, 
como seria de esperar. “As TIC podem aju-
dar na comunicação e diálogo das pessoas 
numa perspetiva de procurarem o bem co-
mum”, opinou José da Costa Ramos.

O desaparecimento da classe média é 
igualmente visto como um risco que a Socie-
dade da Informação pode estar a criar e, nesse 
sentido, o grupo de trabalho considerou que 
a facilidade de deslocação das pessoas pode 
ser um fator primordial num futuro não muito 
longínquo: “Se por um lado os grandes agen-

tes económicos já estão no mercado global e 
conseguem mobilizar-se, a partir do momento 
em que também tenhamos cidadãos facilmen-
te deslocalizáveis, que olhem para o mercado 
como algo global, poderá isso significar um 
incentivo diferente por parte do Estado? Se 
houver um equilíbrio na capacidade de des-

“A grande conclusão 
a que chegámos é muito 
clara: é preciso prescrever 
a adoção e divulgação do 
conceito empreendedorismo 
de cidadania. Também 
estamos a falar do 
voluntariado” 
Filipe Montargil
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ticipativo mas há 308 concelhos no país, por 
isso “a questão é generalizar e bem”.

Princípios orientadores
Com os argumentos alinhados unanimemente 
entre todos os elementos do grupo, foi elaborada 
uma lista com os princípios que o grupo enten-
deu deverem ser orientadores das TIC enquanto 
facilitadores de coesão social, veículos de pro-
moção de desenvolvimento não só económico 
mas também humano, através de valores como 
a solidariedade e cidadania, sendo assim possí-
vel devolver à sociedade as mais-valias que as 
novas tecnologias têm para oferecer.

 As escolas devem também ser aproveita-
das, com todo o capital intelectual jovem que 
congregam, para dinâmicas digitais. Os inter-
mediários de cidadania surgem, na opinião do 
grupo, como outra ajuda essencial na medida 
em que são “alguém que pode ajudar a encur-
tar a distância entre oferta e procura nos es-
paços de administração pública. Pode ser um 
voluntário que ajuda a preencher uma decla-
ração de IRS, pode estar no espaço Internet, 
por exemplo”, ressalvou Filipe Montargil. 
Mais tarde, já na fase de debate, foi levan-
tada a possibilidade de os intermediários de 
cidadania também poderem vir a assegurar as 
questões de acessibilidade aos cidadãos com 
necessidades especiais.

A comunicação social local, nomeadamen-
te o papel dos jornais regionais, foi sublinha-
do por Maria Helena Monteiro, já quase na 
fase final do debate: “É preciso tirar partido 
da comunicação social. Temos que colocar os 
jornais a disseminarem informação e levar os 
intermediários de cidadania a também escreve-
rem com sugestões e a mostrarem exemplos de 
sucesso das TI no contexto regional e local”.

No campo das propostas e recomendações 
destaca-se a de abertura dos hotspots o que 

A facilidade de deslocação 
das pessoas pode ser um 
fator primordial num futuro 
não muito longínquo.



11º Fórum da Arrábida

12 e 13 de Outubro de 2012 www.apdsi.pt Página 35 de 46

“pode ser feito com incentivos ou através 
da obrigatoriedade mas a questão é apro-
veitar os pontos de acesso que já existem e 
dar-lhes abertura”.

Retomar ou reavaliar as propostas do li-
vro verde, de 1997, é outra das sugestões 
apontadas para “perceber o que não está 
feito e mantém a sua atualidade” e a fechar 
o leque de recomendações apresentadas 
pelo Grupo II ficou uma ideia já trazida a 
lume nas sessões iniciais de apresentação 
deste 11º Fórum da Arrábida. Tendo como 
ponto de partida a ideia do site fixmystre-
et.com o objetivo é fazer algo semelhante 

O grupo foi unânime ao considerar 
que a tecnologia não resolve 
a questão da justiça social mas 
pode e deve ser vista como 
potenciadora de incorporação 
de valor na coesão social e levando 
a sociedade num maior sentido 
de participação e cooperação

para “adotar rankings públicos de desempe-
nho. A partir do momento em que um con-
junto de entidades públicas é acompanhado 
e é objeto de rankings, o incentivo para que 
tomem medidas é maior. Claro que tem que 
se dar atenção à metodologia, como é feito, 
mas é uma ideia que pode funcionar”, resu-
miu Filipe Montargil.

O grupo foi unânime ao considerar que a 
tecnologia não resolve a questão da justiça 
social mas pode e deve ser vista como poten-
ciadora de incorporação de valor na coesão 
social e levando a sociedade num maior sen-
tido de participação e cooperação
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Grupo II
Sociedade da Informação para uma maior coesão social

Recomendações

20. Promover o aumento do uso das TIC 
no contexto social, em áreas como a Saúde, 
a Educação e o apoio à população sénior

21. As TIC devem ser como utilizadas como 
instrumento de ajuda contra o isolamento

22. Promover a preservação 
e o desenvolvimento de esquemas de 
coesão social aos níveis macro, micro e local

23. Promover e divulgar intensamente o 
conceito de empreendedorismo de cidadania

24. Elaborar um plano de contingência 
envolvendo todos os agentes

25. Assegurar a generalização da figura 
do orçamento participativo

26. Promover e acompanhar 
adequadamente parcerias entre agentes 
de distribuição e autarquias

27. Procurar devolver-se à sociedade 
as mais-valias da tecnologia para se 
aumentar a produtividade

28. Criar intermediários de cidadania e 
liga-los à comunicação social local e regional

29. Aproveitar e explorar a concentração 
de agrupamentos para dinâmicas digitais

30. Defender a Internet como espaço 
de liberdade

31. Retomar as propostas do livro verde 
de 1997

32. Criar ratings públicos de desempenho

33. Abrir hotspots

Linhas de Acção
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muitas variáveis e há que saber como está 
a liderança das empresas. A melhor forma 
de o Estado se relacionar com as empresas 
é através da Segurança Social, que é uma 
vertente que deve ser privilegiada em ter-
mos de debate”, apontou.

Já João Paulo Carvalho preferiu focar a 
questão da acessibilidade das empresas às 
TIC. Nesta matéria, confessou: “Fico assus-
tado quando oiço dizer que se vai ajudar as 
PME a usar as tecnologias de informação, 
é aqui que está o nosso problema atual”. 
E sustentou: “Passamos atestados de me-
noridade às PME, quando devíamos olhar 
para elas como fonte de saber, que podem 

Eduardo Pinto moderou a sessão paralela 
relativa a este tema do fórum – apoia-

do nessa tarefa por Jorge Coelho –, tendo 
iniciado os trabalhos do grupo com o lan-
çamento de duas questões essenciais: como 
é que as empresas podem inovar através da 
Sociedade da Informação e como é que as 
tecnologias podem servir de canais ou liga-
ções de network não globais.

Na opinião de Ricardo Andorinho, quan-
do se aborda o tema da competitividade 
das PME, há duas componentes distintas 
– uma de competências e outra de atitudes 
e comportamentos, sendo esta última uma 
variável difícil de controlar. “Oiço falar de 

Coordenador
Eduardo Pinto

Participantes
Ana Neves
Etelberto Costa
Fernando Resina da Silva
Fernando Rodrigues
Jaime Quesado
João António Tavares
João Matias
João Paulo Carvalho
Jorge Coelho
Luís Amaral
Miguel Dias Fernandes
Rafael António
Ricardo Andorinho

Pontos de Partida:

1.  A Sociedade da Informação 
na criação de melhores condições 
competitivas e de internacionaliza-
ção para as PME

2.  Prioridades estratégicas no domínio 
da Sociedade da Informação e do 
Conhecimento para responder 
às necessidades dos diferentes 
vetores em que assenta 
a competitividade das PME

3.  Novos modelos de negócio, formas
de organização e de gestão mais 
eficazes induzidas pelos mecanis-
mos da Sociedade da Informação 
e pela inovação tecnológica

Grupo de Trabalho III 
Competitividade das PME na Sociedade da Informação
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por meio de um conjunto de entidades, para a 
promoção dessa cooperação”. Neste contex-
to, Jaime Quesado lembrou que o tecido eco-
nómico nacional é constituído hoje por 300 
mil empresas, das quais 99,6% são PME e, 
destas, cerca de 100 mil têm capacidade para 
os novos desafios que se lhes colocam. Con-
tudo, reconhece que o seu principal problema 
reside no financiamento: a banca está e vai 
continuar a estar fechada ao crédito, enquan-
to os sistemas alternativos não estão a funcio-
nar – capitais de risco e business angels, por 
exemplo. Por outras palavras, o mercado por-
tuguês está esgotado nos próximos tempos e 
as PME, se querem ser competitivas, têm de 
ter a capacidade de aceder às redes interna-
cionais. “As PME vão ter de encontrar novas 
formas de capitalização”, conclui, a este pro-
pósito, Jaime Quesado.

Puxando os “galões” relativamente à sua  
posição de empreendedor, João Matias dis-
cordou de uma hipotética tentativa de “qua-
lificação” do setor empresarial: “Não estou 
a ver a APDSI a dar conselhos credíveis às 
PME e aos empresários e gestores, para se-
rem mais competitivos”, disparou. Pelo con-
trário, defendeu a delineação e prossecução 
de ideias/conselhos no sentido de promover 
políticas públicas destinadas a ajudar as em-
presas, as quais, lembra, “de forma sofrida 
tentam trabalhar e desenvolver-se com su-
cesso”. Por outro lado, João Matias conside-
ra difícil medir ou avaliar a competitividade 
em termos abstratos. Assim, há que definir 
previamente em que segmentos queremos 
ser competitivos, em que mercados e com 
que políticas públicas. “Não temos tido o 
cuidado de acarinhar o valor criado cá den-
tro pelo mercado nacional”, reiterou.

Voltando à questão da cooperação empre-
sarial, Eduardo Pinto defendeu a existência e 

ser competitivas lá fora”, referindo-se es-
pecialmente àquelas que oferecem bens e 
serviços transacionáveis.

Os problemas das empresas nacionais fo-
ram então colocados em cima da mesa. A 
falta de escala por parte das empresas e de 
qualificação por parte dos empresários (e co-
laboradores) são os problemas típicos da ma-
triz portuguesa no que diz respeito ao tecido 
empresarial. Nesta ótica, como é que a So-
ciedade da Informação pode ajudar a resol-
ver estas limitações? De acordo com Miguel 
Dias Fernandes, através de uma “aposta es-
tratégica que dê às empresas a capacidade de 
trabalhar em rede”, numa perspetiva de per-
ceberem, ao certo, quais as suas reais neces-
sidades. “Precisam também de ter capacidade 
para implementar a sua estratégia e trabalhar 
numa vertente de cooperação e internaciona-
lização”, acrescentou. Dando o exemplo da 
utilização de software, Miguel Fernandes de-
fendeu a importância de as empresas obterem 
as competências e conhecimentos necessários 

para que deixem de ser simplesmente enca-
minhadas para o respetivo tipo de tecnologias 
que devem usar – e passem a participar ativa-
mente nessa decisão. 

Fernando Resina da Silva concordou que o 
maior problema das PME portuguesas reside 
na sua dimensão e na falta de cooperação entre 
as mesmas. E sublinhou a existência de uma 
“grande dispersão de meios e investimentos, 

“Passamos atestados 
de menoridade às PME, 
quando devíamos olhar para 
elas como fonte de saber”
João Paulo Carvalho
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Segundo João Tavares, “num país onde a 
taxa de poupança está a aumentar, quem tiver 
poupanças não sabe que pode apoiar um pro-
jeto empresarial, e vai aplicar em certificados 
de aforro ou numa aplicação de poupança, 
com rentabilidades cada vez mais baixas”. 
Quanto à desejável cooperação empresarial, 
o participante identificou o problema de se 
“saber como é que as pessoas se podem jun-
tar”, referindo-se à cooperação e partilha de 
capacidade e de risco. Por isso, concordou 
ser indispensável a questão de como as TIC 
podem ajudar neste processo, mas defendeu 

promoção de um networking que desse apoio 
na ligação às redes globais – e não apenas em 
relação às grandes empresas nacionais, “que 
são poucas”. Para o coordenador do grupo, 
“existe conhecimento e tecnologia no País 
para irmos lá para fora, o que falta é sabermos 
exatamente qual a abordagem a encetar”.

O foco do empreendedorismo
O tema do empreendedorismo e da capaci-
dade empreender veio para a mesa de dis-
cussão, não fossem conceitos prementes na 
atual conjuntura económica do País. Consen-
sual foi a ideia de que o esforço de fomento 
do empreendedorismo deve ser permanente, 
até porque os casos de sucesso nem sempre 
são conhecidos – especialmente pelos jo-
vens, o principal público-alvo em termos de 
estímulo à sua replicação.

“Quem tiver poupanças 
não sabe que pode apoiar 
um projeto empresarial”
João Tavares
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vão ser utilizadas, “tornando-se obsoletas” 
– e transformando-se, consequentemente, em 
custos reais para quem investe, prejudicando 
ainda mais a competitividade das empresas.

No grupo de trabalho também se falou de 
esperança e de sinais positivos para o futuro, 
nomeadamente no potencial para o surgimen-
to de novas empresas. Luís Amaral assegu-
rou existirem, no espaço das PME, sinais de 
que “o paradigma da competitividade possa 
melhorar”. E avançou com o modelo “open 
source” (redes abertas globais) como ins-
trumento possível para tal desígnio. Como 
exemplo, têm surgido modelos “open source” 
bem-sucedidos na indústria automóvel norte-
americana, com a tecnologia livremente dis-
ponível à escala global – numa lógica contrá-

ria à indústria automóvel tradicional, muito 
baseada em registos e patentes.

Valorizando novamente o papel dos em-
presários, João Matias sublinhou que o 
mérito destes tem de ser elevado para que 
consiga vingar num mercado fechado e com-
petitivo. “Não são as grandes empresas que 

que, primeiro, “tem de se saber o que se pode 
fazer”, ou seja, que instrumentos e opções 
existem no mercado doméstico e global.

Também o aspeto familiar das organiza-
ções foi tocado, face à significativa parcela 
da realidade empresarial portuguesa na qual 
a sucessão da chefia/gestão se coloca. Jorge 
Coelho interveio e lembrou, como exemplo, 
que “o filho do dono de uma empresa pode 
não ser a pessoa certa para a área tecnoló-
gica”, seja para o planeamento estratégico (a 
montante), seja para a sua liderança e gestão 
(a jusante). Por isso, mais do que implementar 
as tecnologias nas empresas, torna-se fulcral 
posicioná-las na forma de definir os seus ‘dri-
vers’. Isto para evitar as situações frequen-
tes de investimento em tecnologias que não 

“As pessoas devem ser 
empreendedoras nas 
empresas em que já 
trabalham e não apenas 
para criar novos projetos”
Ana Neves
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organização dos processos na receita para a 
competitividade das organizações. Este é um 
instrumento cujo impacto se traduz na redu-
ção de custos e na melhoria da eficácia. “Há 
que definir novas formas de colaborar”, avan-
çou, sendo primordial perceber-se o que é o 
networking e como se o deve fazer. Na busca 
pela competitividade, Fernando Rodrigues va-
lorizou a qualidade enquanto fator crítico do 
negócio das empresas. Neste sentido, defendeu 
um processo de pré seleção de empresas neste 
indicador (qualidade), que permita chegar às 
soluções que promovam a sua competitivida-
de. E deixou a questão em cima da mesa: “Va-
mos impor níveis de qualidade às empresas?”.

Em jeito de conclusão e resumo das refle-
xões, Eduardo Pinto relevou a necessidade de 

cooperação entre os diversos players de mer-
cado. “Devemos agarrar no tema das redes de 
cooperação”, destacou. Na verdade, trata-se 
de um conceito que envolve a redução de cus-
tos, a partilha de informação e conhecimento, 
bem como a entrada em novos mercados. Em 
simultâneo, esta aposta deve ser acompanha-
da por uma promoção estratégica e adequada 
do que o nosso País cria, desenvolve, produz 
ou acrescenta valor. Para Ricardo Andorinho, 
“Portugal é muito mau a vender o que é nosso 
e o que fazemos bem”, incluindo nesse defei-
to o próprio capital intelectual. E que deve 
ser, urgentemente, invertido.

criam emprego, mas sim as iniciativas indi-
viduais e PME”, apontou.

Inovação e reorganização
A discussão centrou-se depois na liga-
ção estreita entre o empreendedorismo e 
a inovação. Esta pode (e deve) ser usada 
não apenas para criar novos produtos ou 
serviços, mas também para criar produtos 
complementares aos oferecidos pelas em-
presas estrangeiras – e que, por isso, po-
dem ser adquiridos por estas. E nesta árdua 
e complexa tarefa de se ser competitivo nos 
mercados, as ferramentas e infraestruturas 
são uma vertente fundamental.

Sobre este ponto, Ana Neves alertou que 
se confunde, muitas vezes, empreendedoris-

mo com criação de empresas. “Precisamos 
que as pessoas sejam empreendedoras no 
contexto das empresas em que já trabalham 
e não necessariamente para criar novos pro-
jetos empresariais”, considerou. Por outro 
lado, a inovação e o conhecimento também 
se confundem – e perigosamente, referiu – 
com tecnologia, sendo que essa diferença 
deve ser percetível para melhorar as PME. 
“É uma mudança que deve ser até cultural”, 
avisou Ana Neves, salvaguardando, contu-
do, que a tecnologia é um “elemento funda-
mental do conhecimento”.

Fernando Rodrigues juntou depois a re-

Em jeito de conclusão, Eduardo Pinto relevou 
a necessidade de cooperação entre os diversos players 
de mercado. “Devemos agarrar no tema das redes de 
cooperação”, destacou. Trata-se de um conceito que 
envolve a redução de custos, a partilha de informação 
e conhecimento, bem como a entrada em novos mercados. 
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Grupo III 
Competitividade das PME na Sociedade da Informação

Conclusões

Linhas de Acção

G. Cooperação 
-  Novos modelos de cooperação 
entre as empresas/organizações
-  Utilização das redes pelas 
empresas,complementares ou não, 
para ganhar escala

H. Atitude 
-  Divulgar/promover o que fazemos
-  Valorizar a criação de valor
-  Potenciar o espírito estratégico

Recomendações

34. Adaptação da lei de contratação 
pública, facilitando o procurement 
pré-comercial 

35. Política de clusters: promover 
a congregação de esforços das 
diversas associações

36. Dinamizar a partilha 
de conhecimento entre empresários

37. Promover / reforçar 
a cooperação entre a Administração 
Pública e as PME nos processos 
de internacionalização

38. Adaptação da lei de contratação 
pública, facilitando o o procurement 
pré-comercial

39. Criação da Provedoria das PME

40. Dinamizar um portal de inovação 
/ directório das PME nacionais

41. Incluir o tema do empreendedo-
rismo nos planos de estudos e curricu-
la do ensino secundário e universitário

42. Promover iniciativas de sucesso 
nos media

43. Dinamizar a partilha de 
conhecimento entre empresários

44. Orientar os processos de aquisi-
ção por critérios que valorizem a cria-
ção de valor nacional, a especializa-
ção, a qualidade e potenciem a escala
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Grupo III 
Competitividade das PME na Sociedade da Informação

Conclusões (cont.)

Recomendações

45. Promover / reforçar 
a cooperação entre a Administração 
Pública e as PME nos processos 
de internacionalização

46. Adaptação da lei de contratação 
pública, facilitando o procurement 
pré-comercial

47. Promover iniciativas de sucesso 
nos media

48. Dinamizar a partilha de conheci-
mento entre empresários

49. Incluir o tema do 
empreendedorismo nos planos 
de estudos e curricula do ensino 
secundário e universitário

50. Promover iniciativas de sucesso 
nos media

51. Dinamizar a partilha 
de conhecimento entre empresários

52. Promover / reforçar 
a cooperação entre a Administração 
Pública e as PME nos processos 
de internacionalização

Linhas de Acção

H. Atitude (cont.)

I. Acesso ao conhecimento
-  Pensar e desenvolver soluções, 
com mentes abertas e através
-  Valorizar e reforçar as competên-
cias profissionais
-  Promover e replicar 
os casos de sucesso
-  Envolver a rede de parceiros

J. Sensibilização 
do empreendedor/empresário 
para o potencial estratégico 
da Sociedade da Informação

-  Pensar e criar o modelo 
de governação e a estratégia
-  Desenvolver a estratégia 
da organização
-  Definir o posicionamento 
da tecnologia na estratégia
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comendações. O Grupo deixou à APDSI o 
desafio para dinamizar o empreendedorismo 
de cidadania, adotando o critério e estimu-
lando o seu desenvolvimento, passando aos 
cidadãos a mensagem de que se pode fazer, 
realizar, concretizar, e que o voluntariado 
não está limitado às empresas.

Na dicotomia entre a visão de curto prazo 
e a estratégia necessária, o Grupo recomen-
dou ainda que não se perca a linha do hori-
zonte, aproveitando sinergias e necessidades 
convergentes entre os vários agentes do mer-
cado e mobilizando empresas, instituições e 
organismos públicos. 

Filipe Montargil destacou também as opor-
tunidades que existem nas dinâmicas territo-
riais na área digital, sugerindo a criação de 
intermediários de cidadania que encurtem o 
espaço entre a oferta e a procura nesta área.

Mais focado na competitividade e nas 
PMEs, o Grupo III apresentou as 10 medi-
das reunidas, conseguindo “depois do caos a 
convergência”, como salientou Eduardo Pin-
to, que moderou os trabalhos. A nomeação de 
um “senador”, um provedor, ou campeão das 
TIC, a quem as empresas possam recorrer, foi 
uma das ideias mais debatidas, mas também 
se deu destaque relevante à necessidade de 
partilhar ideias e esforços entre empresários, 
numa filosofia que ajude a transformar conhe-
cimento em novos produtos e serviços.

Os intervenientes no debate apontaram ain-
da alguns espartilhos que existem ao desenvol-
vimento mais célere da inovação e à competi-
tividade das empresas, nomeadamente a nível 
do código de compras públicas, que não está 

O tempo foi curto para condensar todas as 
análises e ideias cruzadas e transformá-las 

em conclusões e recomendações, um trabalho 
desenvolvido pelos três grupos e apresentado 
num debate final moderado por João Matias. 

Gerindo os trabalhos com a habitual so-
briedade e inteligência, João Matias, reser-
vou espaço para a apresentação dos mode-
radores de cada grupo e os comentários da 
plateia, ajudando na harmonização de pen-
samentos e posições bastante divergentes, 
que mais enriqueceram o debate.

As conclusões apresentadas pelo moderador 
do Grupo I, Ramiro Gonçalves, espelharam os 
pontos mais focados nos trabalhos, com a ên-
fase na necessidade de definir estratégias além 
dos ciclos políticos de quatro anos, e obrigar 
os atores públicos a perseguir os objetivos de-
finidos, para não se perder investimento e re-
começar de novo a cada Governo eleito. 

Arminda Neves acrescentou à apresenta-
ção a ideia da importância de se manter a 
sustentabilidade das empresas de TIC, atra-
vés da reindustrialização, do acompanha-
mento da internacionalização dos projetos e 
de novas dinâmicas territoriais, salientando 
ainda que é preciso disseminar as vantagens 
da sociedade da informação, um alerta que 
foi comum a várias intervenções, dentro dos 
grupos e nas sessões plenárias.

A convergência de ideias conseguida no 
segundo dia de trabalhos deu mote à apre-
sentação do Grupo II, liderado por Filipe 
Montargil, que recorreu aos post-its colo-
ridos onde foram sendo colocadas as ideias 
principais como ajuda para organizar as re-

Convergência de 
ideias

Convergência de ideias
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o facto de Portugal estar a deixar fugir os 
melhores profissionais, levou José Pina Mi-
randa a colocar o problema no debate final. 
Foi secundado por vários intervenientes que 
reconhecem a questão e suportam o alerta, 
tendo sentido diretamente nas suas empresas 
e organizações este dilema e identificando a 
necessidade de soluções que ajudem a reter 
e captar os melhores “cérebros”.

Em jeito de conclusão dos trabalhos, cou-
beram a Luis Vidigal as palavras finais. “Te-
mos todos a sensação de que ficou muito por 
fazer. É a sensação do copo meio cheio”, re-
feriu, lembrando porém que esta é a grande 
força da mudança. 

O sentimento de que os trabalhos no Fórum, 
e a introdução de novas metodologias de dis-
cussão prévia, ajudaram a construir recomen-
dações e conclusões mais concretas foi ainda 
partilhado pelo membro da direção da APDSI, 
recebendo a concordância do plenário. 

“Tivemos interdisciplinaridade, discussão 
intergeracional, mais participação de senhoras 
e da inteligência feminina, ideias ricas e até 
um momento ‘out of the box’”, sumarizou.

Luis Vidigal lembrou ainda que é neste am-
biente conventual que a APDSI pode contribuir 
com a capacidade de “sair da caixa” e acres-
centar valor ano após ano ao conhecimento já 
acumulado numa dezena de Fóruns cumpridos, 
abrindo espaço para as dinâmicas de mudança 
necessárias para o Futuro sustentável. 

Os resultados destas reflexões, sob a for-
ma de conclusões do encontro, serão entre-
gues aos Grupos Parlamentares, Membros 
do Governo, empresas e instituições asso-
ciadas, para além da divulgação através da 
Internet e da Comunicação Social, materia-
lizando um contributo da APDSI para que 
Portugal não desperdice as oportunidades 
emergentes.

preparado para permitir a compra de produtos 
e soluções inovadores, e nos apoios à interna-
cionalização, que são escassos. A sugestão de 
uma plataforma onde as empresas possam pro-
mover o seu know how, partilhando competên-
cias e divulgando necessidades, voltou a estar 
em cima da mesa, sendo considerada uma ideia 
que precisa de concretização urgente. 

Fernando Resina da Silva levantou ainda pe-
rante a plateia a questão do desemprego, lem-
brando que a Sociedade da Informação deve 
apoiar a qualidade de vida das pessoas que per-
deram o seu posto de trabalho, ajudando-as a 
valorizar-se e a aceder a informação e compe-
tências necessárias para voltarem ao mercado.

A preocupação com a fuga de cérebros, e 
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Anexo

Resumo das Recomendações produzidas

Repensar o Futuro da Sociedade da Informação

Uma Agenda para o Crescimento 
e a Coesão Social
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Criar valor económico pela via da Sociedade da Informação

Linhas de Acção

A. Perseguir estratégias e planos 
de acção persistentes a médio prazo 
(independentes dos ciclos políticos)

B. Melhorar a eficácia e eficiência 
das organizações

C. Analisar resultados e avaliar 
o potencial para gerar valor e medi-lo

D. Explorar as Infra estruturas

Recomendações

1. Definir uma Visão e estratégia 
de médio/longo prazo e promover 
um Pacto Nacional para a SI

2. Melhorar as decisões sobre 
investimentos, avaliando 
os benefícios e o retorno;

3. Gerir projectos adequadamente

4. Alterar o paradigma 
de empregabilidade resultante 
da influência das TIC

5. Realizar análises baseadas nas 
competências adquiridas por quem 
utiliza as TIC e avaliar o potencial 
para gerar valor.

6. Criar novos produtos e serviços

7. Assegurar a continuidade dos 
projectos de médio prazo

8. Melhorar o ordenamento 
e a dinâmica do território

9. Promover uma melhor 
organização logística nacional
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Recomendações

10. Promover e desenvolver 
um mercado de conteúdos digitais 
em português

11. Promover o aparecimento 
de novos espaços que permitam 
incorporar as ideias de jovens 
empreendedores

12. Potenciar a utilização do comércio 
electrónico por empresas e pessoas

13. Continuar o esforço 
de simplificação de processos 
administrativos

14. Divulgar exaustivamente 
os casos de sucesso

15. Promover uma maior 
transparência e rigor na comunicação 
das decisões tomadas pelo Estado 
e empresas

16. Criar níveis de serviço dos 
serviços públicos e divulga-los 
publicamente

17. Promover parcerias 
e acompanhá-las adequadamente, 
visando o incremento das cadeias 
de valor

18. Re-industrializar a economia 
através das TIC

19. Incrementar níveis de segurança 
e de confiança nas plataformas digitais

Linhas de Acção

E. Manter a sustentabilidade das 
iniciativas promovidas por empresas, 
pelo estado e pela sociedade

F. Promover e desenvolver uma 
mudança de atitudes, incutindo 
nos líderes das organizações, 
conhecimentos e competências 
em Estratégia, Liderança, Gestão, 
TIC e Sistemas de Informação

Criar valor económico pela via da Sociedade da Informação (Cont.)
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Recomendações

20. Promover o aumento do uso das TIC 
no contexto social, em áreas como a Saúde, 
a Educação e o apoio à população sénior

21. As TIC devem ser como utilizadas como 
instrumento de ajuda contra o isolamento

22. Promover a preservação 
e o desenvolvimento de esquemas de 
coesão social aos níveis macro, micro e local

23. Promover e divulgar intensamente o 
conceito de empreendedorismo de cidadania

24. Elaborar um plano de contingência 
envolvendo todos os agentes

25. Assegurar a generalização da figura 
do orçamento participativo

26. Promover e acompanhar 
adequadamente parcerias entre agentes 
de distribuição e autarquias

27. Procurar devolver-se à sociedade 
as mais-valias da tecnologia para se 
aumentar a produtividade

28. Criar intermediários de cidadania e 
liga-los à comunicação social local e regional

29. Aproveitar e explorar a concentração 
de agrupamentos para dinâmicas digitais

30. Defender a Internet como espaço 
de liberdade

31. Retomar as propostas do livro verde 
de 1997

32. Criar ratings públicos de desempenho

33. Abrir hotspots

Linhas de Acção

Sociedade da Informação para uma maior coesão social
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–

Competitividade das PME na Sociedade da Informação

Linhas de Acção

G. Cooperação 

H. Atitude 

Recomendações

34. Adaptação da lei de contratação 
pública, facilitando o procurement 
pré-comercial 

35. Política de clusters: promover 
a congregação de esforços das 
diversas associações

36. Dinamizar a partilha 
de conhecimento entre empresários

37. Promover / reforçar 
a cooperação entre a Administração 
Pública e as PME nos processos 
de internacionalização

38. Adaptação da lei de contratação 
pública, facilitando o o procurement 
pré-comercial

39. Criação da Provedoria das PME

40. Dinamizar um portal de inovação 
/ directório das PME nacionais

41. Incluir o tema do empreendedo-
rismo nos planos de estudos e curricu-
la do ensino secundário e universitário

42. Promover iniciativas de sucesso 
nos media

43. Dinamizar a partilha de 
conhecimento entre empresários

44. Orientar os processos de aquisi-
ção por critérios que valorizem a cria-
ção de valor nacional, a especializa-
ção, a qualidade e potenciem a escala
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Competitividade das PME na Sociedade da Informação (Cont.)

Recomendações

45. Promover / reforçar 
a cooperação entre a Administração 
Pública e as PME nos processos 
de internacionalização

46. Adaptação da lei de contratação 
pública, facilitando o procurement 
pré-comercial

47. Promover iniciativas de sucesso 
nos media

48. Dinamizar a partilha 
de conhecimento entre empresários

49. Incluir o tema do 
empreendedorismo nos planos 
de estudos e curricula do ensino 
secundário e universitário

50. Promover iniciativas de sucesso 
nos media

51. Dinamizar a partilha 
de conhecimento entre empresários

52. Promover / reforçar 
a cooperação entre a Administração 
Pública e as PME nos processos 
de internacionalização

Linhas de Acção

H. Atitude (cont.)

I. Acesso ao conhecimento

J. Sensibilização 
do empreendedor/empresário


