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Comunidades de Prática no Espaço Digital
Nos últimos anos tem-se assistido a um aumento significativo na utilização de
tecnologias da sociedade da informação na criação de Comunidades de Prática, ou
seja, grupos de pessoas de uma mesma área de conhecimento que compartilham
experiências na solução de problemas, ideias e melhores práticas, visando
preservar e melhorar as suas competências.
Estes grupos são constituídos por pessoas e/ou instituições que possuem
objectivos, interesses, preocupações ou problemas comuns e que voluntariamente
decidem compartilhar e trocar ideias, experiências e conhecimentos. Nas
organizações (públicas e privadas) as comunidades de prática garantem cada vez
mais o fluir do conhecimento através das diversas unidades organizacionais,
promovendo o seu funcionamento colectivo integrado.
Elas facilitam e aceleram a partilha de Melhores Práticas, de Lições Aprendidas e
de qualquer outro conhecimento, rompendo as fronteiras formais da organização.
A APDSI pretende desenvolver um estudo sobre a situação das comunidades de
prática no nosso país, analisando os benefícios e os riscos associados à sua
utilização cívica e empresarial.
APDSI, Plano de Actividades, 2007
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À partida…
• o envolvimento dos cidadãos em comunidades de prática é
algo de vantajoso, nomeadamente para a faceta profissional
dos cidadãos, para as organizações e também para a
sociedade em geral;
• o nível de envolvimento dos cidadãos portugueses em
comunidades de prática está aquém do possível e desejável;
• as tecnologias da informação disponibilizam meios que
facilitam a dinâmica das comunidades de prática,
ultrapassando limitações de espaço e tempo, constituindo-se
como um precioso meio de interacção entre membros das
comunidades de prática, complementando as formas
tradicionais de interacção, em particular a baseada na
interacção presencial.
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Recomendações
• Indivíduos
– Seniores

• Empresas/organizações
– Instituições da Administração Pública

• Escolas
• Instituições de Ensino Superior
(RH, Inovação, GC)

• Governo
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Indivíduos

Participar em CdP na instituição em que
trabalha, envolvendo-se no estabelecimento de
CdP quando elas ainda não existem

••Aumento
Aumento do
do número
número de
de CdP
CdP ee do
do número
número de
de
profissionais
profissionais activamente
activamente envolvidos
envolvidos em
em CdP
CdP
••Obtenção
Obtenção dos
dos benefícios
benefícios das
das CdP
CdP ao
ao nível
nível dos
dos
indivíduos
indivíduos ee da
da organizações
organizações
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Indivíduos

Participar em CdP promovidas por associaç(ões)
profissional(is) em que se enquadra(m), envolvendo-se
eventualmente no estabelecimento de CdP quando elas
ainda não existem

•• Aumento
Aumento da
da participação
participação associativa
associativa
•• Aumento
Aumento do
do número
número de
de CdP
CdP ee do
do número
número de
de profissionais
profissionais
activamente
activamente envolvidos
envolvidos em
em CdP
CdP
•• Obtenção
Obtenção dos
dos benefícios
benefícios das
das CdP
CdP ao
ao nível
nível do
do indivíduo
indivíduo
•• Melhoria
Melhoria das
das práticas
práticas profissionais
profissionais ao
ao nível
nível da
da classe
classe
profissional
profissional
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Indivíduos seniores

Manifestar disponibilidade para dinamizar CdP na instituição a
que esteve vinculado no exercício de actividade profissional,
no âmbito de associação profissional, nacional e/ou
internacional, de que tenha sido membro activo, ou noutros
âmbitos de intervenção social ou cívica

•• Aumentar
Aumentar oo conhecimento
conhecimento inter-geracional
inter-geracional
•• Facilitar
Facilitar aa transferência
transferência do
do conhecimento
conhecimento prático
prático ee experiencial
experiencial
•• Aumento
Aumento do
do sucesso
sucesso das
das CdP
CdP através
através do
do aumento
aumento da
da vitalidade
vitalidade
desta
desta
17 Março 2009

8

4

Empresas/Organizações

Estimular o estabelecimento de CdP

•• Aumento
Aumento do
do número
número de
de CdP
CdP ee do
do número
número de
de profissionais
profissionais
activamente
activamente envolvidos
envolvidos em
em CdP
CdP
•• Obtenção
Obtenção dos
dos benefícios
benefícios das
das CdP
CdP ao
ao nível
nível dos
dos indivíduos
indivíduos ee da
da
organizações
organizações
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Empresas/Organizações

Estimular os seus colaboradores a participarem
em CdP no âmbito das respectivas associações
profissionais, nacionais e/ou internacionais

•• Aumento
Aumento do
do número
número de
de profissionais
profissionais activamente
activamente envolvidos
envolvidos
em
em CdP
CdP
•• Obtenção
Obtenção dos
dos benefícios
benefícios das
das CdP
CdP ao
ao nível
nível dos
dos indivíduos
indivíduos ee da
da
organizações
organizações
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Empresas/Organizações

Proporcionar acções de sensibilização e de
formação relacionadas com as CdP e com as
respectivas plataformas informáticas de
suporte
•• Aumento
Aumento do
do número
número de
de CdP
CdP ee do
do número
número de
de profissionais
profissionais
activamente
activamente envolvidos
envolvidos em
em CdP
CdP
•• Melhoria
Melhoria da
da vitalidade
vitalidade de
de CdP
CdP existentes
existentes
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Empresas/Organizações

Considerar as CdP nas iniciativas de gestão do
conhecimento e da inovação

•• Aumento
Aumento do
do número
número de
de CdP
CdP ee do
do número
número de
de

profissionais
CdP
profissionais activamente
activamente envolvidos
envolvidos em
em CdP
•• Obtenção
Obtenção dos
dos benefícios
benefícios das
das CdP
CdP ao
ao nível
nível dos
dos
indivíduos
indivíduos ee da
da organizações
organizações
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Empresas/Organizações

Disponibilizar plataformas e ferramentas informáticas
susceptíveis de dinamizarem a dimensão espaço digital das
CdP e promover uma atitude de aceitação relativamente a
plataformas e ferramentas informáticas propostas por membros
das CdP

•• Aumento
Aumento do
do número
número de
de CdP
CdP ee do
do número
número de
de profissionais
profissionais
activamente
activamente envolvidos
envolvidos em
em CdP
CdP
•• Melhoria
Melhoria da
da vitalidade
vitalidade de
de CdP
CdP existentes,
existentes, nomeadamente
nomeadamente na
na
dimensão
dimensão espaço
espaço digital
digital
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Instituições da AP

Estimular os seus colaboradores a participarem
em CdP no âmbito das respectivas associações
profissionais, nacionais e/ou internacionais

•• Aumento
Aumento do
do número
número de
de profissionais
profissionais activamente
activamente envolvidos
envolvidos
em
em CdP
CdP
•• Obtenção
Obtenção dos
dos benefícios
benefícios das
das CdP
CdP ao
ao nível
nível dos
dos indivíduos
indivíduos ee da
da
organizações
organizações
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Instituições da AP

Participar no estabelecimento e dinamização de
CdP multi-institucionais e estimular os seus
colaboradores a participarem nas mesmas

•• Alargar
Alargar aa dimensão
dimensão das
das CdP
CdP relevantes
relevantes para
para aa instituição
instituição
•• Aumento
Aumento da
da cooperação
cooperação inter-organizacional
inter-organizacional
•• Promover
Promover uma
uma visão
visão comum
comum ee práticas
práticas partilhadas
partilhadas aa nível
nível de
de várias
várias
instituições
instituições da
da Administração
Administração Pública
Pública ee procurando
procurando contrariar
contrariar uma
uma
tendência
tendência para
para oo isolamento
isolamento que
que estas
estas instituições
instituições frequentemente
frequentemente
manifestam
manifestam
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Associações empresariais

Sensibilizar as empresas suas associadas para os
benefícios das CdP , quer intra-empresa, quer
trans-empresariais

•• Aumento
Aumentodo
donúmero
númerode
deCdP
CdPeedo
donúmero
númerode
deprofissionais
profissionaisactivamente
activamente

envolvidos
envolvidosem
emCdP
CdP
••Obtenção
Obtençãodos
dosbenefícios
benefíciosdas
dasCdP
CdPao
aonível
níveldos
dosindivíduos
indivíduoseeda
daorganizações
organizações
••Aumento
Aumentoda
dacooperação
cooperaçãointer-empresas
inter-empresas
••Aumento
Aumentoda
dapartilha
partilhade
deboas
boaspráticas
práticasentre
entreempresas
empresasdo
domesmo
mesmosector
sector
••Aumento
Aumentoda
dacompetitividade
competitividadeinternacional
internacionaldo
dosector
sector
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Associações empresariais

Promover e divulgar acções de formação sobre o
estabelecimento e dinamização de CdP e as
respectivas tecnologias de suporte

•• Aumento
Aumentodo
donúmero
númerode
deCdP
CdPeedo
donúmero
númerode
deprofissionais
profissionaisactivamente
activamente
envolvidos
envolvidosem
emCdP
CdP
••Obtenção
Obtençãodos
dosbenefícios
benefíciosdas
dasCdP
CdPao
aonível
níveldos
dosindivíduos
indivíduoseedas
dasorganizações
organizações
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Associações empresariais

Disponibilizar meios informáticos que
possibilitem o funcionamento de CdP no
espaço digital

•• Aumento
Aumentodo
donúmero
númerode
deCdP
CdPeedo
donúmero
númerode
deprofissionais
profissionaisactivamente
activamente
envolvidos
envolvidosem
emCdP
CdP
••Aumento
Aumentoda
davitalidade
vitalidadede
deCdP
CdPexistentes
existentes
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Associações profissionais

Estabelecer CdP dirigidas às profissões dos seus
associados, assumindo o compromisso de
dinamização CdP

•• Aumento
Aumentodo
donúmero
númerode
deCdP
CdPeedo
donúmero
númerode
deprofissionais
profissionaisactivamente
activamente
envolvidos
envolvidosem
emCdP
CdP
••Aumento
Aumentodo
dovalor
valorda
daAssociação
Associaçãopara
paraos
osseus
seusmembros
membroseeconsequente
consequente
aumento
aumentoda
dasua
suaatractividade
atractividadeeereputação
reputação
••Aumento
Aumentoda
daconsciência
consciênciaeeparticipação
participaçãoassociativas
associativas
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Associações profissionais

Disponibilizar meios informáticos que
possibilitem o funcionamento de CdP no
espaço digital

•• Aumento
Aumentodo
donúmero
númerode
decomunidades
comunidadesde
deprática
práticaeedo
donúmero
númerode
deprofissionais
profissionais
activamente
activamenteenvolvidos
envolvidosem
emCdP
CdP..
••Aumento
Aumentoda
davitalidade
vitalidadede
deCdP
CdPexistentes.
existentes.
••Aumento
Aumentoda
davitalidade
vitalidadeeerelevância
relevânciada
daAssociação
Associação
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Associações profissionais

Sensibilizar os seus associados para os
benefícios das CdP

•• Aumento
Aumentodo
donúmero
númerode
deprofissionais
profissionaisactivamente
activamenteenvolvidos
envolvidosem
emCdP
CdP
••Aumento
Aumentoda
davitalidade
vitalidadede
deCdP
CdPexistentes
existentes
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Associações profissionais

Promover e divulgar acções de formação para os seus associados
sobre o estabelecimento e dinamização de CdP e sobre
plataformas e ferramentas informáticas de suporte às mesmas,
nomeadamente as que têm vindo a ser disponibilizadas em
regime de acesso livre

•• Aumento
Aumentodo
donúmero
númerode
deprofissionais
profissionaisactivamente
activamenteenvolvidos
envolvidosem
emCdP
CdP
••Aumento
Aumentoda
davitalidade
vitalidadede
deCdP
CdPexistentes
existentes
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Escolas

Adoptar práticas de ensino-aprendizagem que envolvam
comunidades de aprendizagem bem como fomentar a
participação de todos os parceiros interessados no processo
educativo (pais e encarregados de educação, antigos alunos,
autarquias, empresas, cidadãos) em comunidades de
aprendizagem alargadas
•• Desenvolvimento
Desenvolvimentode
decompetências
competênciasindividuais
individuaispara
paraaaparticipação
participaçãoactiva
activaem
emCdP
CdP
••Aumento
Aumentoda
damotivação
motivaçãode
deindivíduos
indivíduospara
paraaaparticipação
participaçãoem
emCdP
CdP
••Aumento
do
número
de
profissionais
activamente
envolvidos
Aumento do número de profissionais activamente envolvidosem
emCdP
CdP
••Enriquecimento
do
processo
de
ensino-aprendiagem
pelo
envolvimento
Enriquecimento do processo de ensino-aprendiagem pelo envolvimentode
de
entidades
relevantes
ao
processo
e
interessadas
no
resultado
do
processo
educativo
entidades relevantes ao processo e interessadas no resultado do processo educativo
••Aumento
Aumentoda
damotivação
motivaçãodos
dosalunos
alunoseeaumento
aumentoda
daeficácia
eficáciado
dosistema
sistemaeducativo
educativo
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IES (RH, Inovação, GC)

Organizar e leccionar acção de formação sobre como
estabelecer e dinamizar CdP

•• Desenvolvimento
Desenvolvimentode
decompetências
competênciasindividuais
individuaispara
paraaaparticipação
participaçãoactiva
activaem
em
CdP
CdP
••Motivação
Motivaçãode
deindivíduos
indivíduospara
paraaaparticipação
participaçãoem
emCdP
CdP
••Aumento
Aumentodo
donúmero
númerode
deprofissionais
profissionaisactivamente
activamenteenvolvidos
envolvidosem
emCdP
CdP
••Aumento
Aumentoda
davitalidade
vitalidadede
deCdP
CdPexistentes
existentes
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Governo

Promover no seio da Administração Pública o
estabelecimento de CdP, em especial as transdepartamentias e trans-organizacionais

•• Aumento
Aumentodo
donúmero
númerode
deCdP
CdPeedo
donúmero
númerode
deprofissionais
profissionaisactivamente
activamente
envolvidos
envolvidosem
emCdP
CdP
••Obtenção
Obtençãodos
dosbenefícios
benefíciosdas
dasCdP
CdPao
aonível
níveldos
dosindivíduos
indivíduoseeda
daorganizações
organizações
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Governo

Disponibilizar serviço de plataformas informáticas para
suporte a CdP

•• Disponibilidade
Disponibilidadede
demeios
meiosinformáticos
informáticosque
quepossibilitem
possibilitemoofuncionamento
funcionamentode
deCdP
CdP
no
noespaço
espaçodigital
digital
••Aumento
Aumentoda
dacompatibilidade
compatibilidadeeeinteroperabilidade
interoperabilidadeentre
entreas
asplataformas
plataformasee
ferramentas
ferramentasinformáticas
informáticasem
emuso
usoelas
elasCdP
CdP
••Aumento
do
número
de
CdP
e
do
número
Aumento do número de CdP e do númerode
deprofissionais
profissionaisactivamente
activamente
envolvidos
envolvidosem
emCdP
CdP
••Aumento
da
vitalidade
Aumento da vitalidadede
deCdP
CdPexistentes
existentes
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Governo

Promover que a participação activa em CdP seja
reconhecida e certificada como equivalente a acções
de formação

•• Aumento
Aumentoda
damotivação
motivaçãopara
paraaaparticipação
participaçãoem
emCdP
CdP
••Aumento
Aumentoda
daimportância
importânciada
daformação
formaçãoprática
práticaao
aolongo
longoda
davida
vida
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