APDSI REALIZA WEBINAR / MEETON PARA APRESENTAÇÃO
DO SEU ESTUDO SOBRE “COMPETÊNCIAS E QUALIFICAÇÕES
TICE EM PORTUGAL”
Inscrições abertas
Lisboa, 09 de novembro de 2020 – A APDSI dá continuidade aos seus eventos online e realiza
o seu próximo MeetOn no dia 19 de novembro, às 18:00 horas, intitulado “Competências e
Qualificações TICE em Portugal”. Inscrições aqui: https://pt.surveymonkey.com/r/meetonapdsi-competencias-qualificoes-tice

A APDSI desenvolveu, no primeiro semestre deste ano, um estudo encomendado pelo Cluster
TICE.PT (Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica), a partir de uma perspetiva
profissional e do mercado, analisando o contributo da formação académica para a aquisição
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das competências necessárias ao desempenho das várias atividades que compõem o ciclo
de vida dos projetos TICE, baseados em alguns dos frameworks de competências mais
consagrados internacionalmente.
No seu próximo Webinar / MeetOn, a APDSI fará a apresentação pública deste estudo e conta
com as participações de Luís Vidigal, Coordenador do Estudo da APDSI “Mapeamento das
necessidades de competências na área das TICE visando o ajuste da oferta formativa”, de
Vasco Lagarto, Diretor da Equipa Técnica do TICE.PT, de Nuno Feixa Rodrigues, Coordenador
da Iniciativa nacional INCoDe.2030 e Vogal do Conselho Diretivo da Fundação para a Ciência
e Tecnologia, e de Tiago Barroso, CEO da Everis Portugal e patrocinadora desta iniciativa. A
moderação estará a cargo de Miguel Brito Campos, Vogal da Direção da APDSI.
O mundo tem assistido nos últimos anos a uma “explosão do conhecimento” não apenas a
partir de fontes científicas e académicas, mas sobretudo com origem em grupos de empresas,
associações de boas práticas, instituições públicas, dificilmente acompanhada pela dinâmica
e capacidade de adaptação das instituições académicas e das entidades que regulam a
credenciação e a avaliação das escolas e respetivos cursos.
No estudo “Mapeamento das necessidades de competências na área das TICE visando o
ajuste da oferta formativa” desenvolvido pela APDSI, destacaram-se deficiências flagrantes
no contributo da formação académica para a aquisição de competências em metodologias e
boas práticas concebidas de forma cooptada pelo mercado e em uso nas empresas, assim
como muitas linguagens e ferramentas de conceção e desenvolvimento de soluções digitais
mais centradas nas tecnologias emergentes.
Cada vez mais os profissionais TICE desenvolvem uma atitude proactiva de busca de soluções
online para a obtenção ou melhoria de competências, demonstrando uma nova perspetiva de
diálogo e descoberta, muito para além da aprendizagem formal em meio académico ou
profissional, revelando uma nova postura pessoal de continuidade e autonomia na
aprendizagem, com uma atitude de aprendizagem permanente ao longo da vida.
Por tudo isto, o estudo da APDSI considera que há muito trabalho a fazer no alinhamento
entre as necessidades de competências TICE nas empresas e a qualificação académica dos
profissionais, tendo em consideração a aprendizagem ao longo da vida que começa na escola
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numa função essencialmente didática e fundamental, passando pela descoberta profissional
e contínua nos recursos online, nas redes de entreajuda e na aprendizagem no próprio local
de trabalho.
Por último, este estudo propõe que seja criada uma plataforma transversal de informação
para o planeamento e aquisição de competências TICE, capaz de integrar de forma dinâmica
toda a informação relevante atualmente dispersa em 4 áreas ministeriais: Educação, Ensino
Superior, Trabalho e Economia. Acredita-se que esta plataforma trará relevantes contributos
para a aproximação da oferta formativa às necessidades do mercado, traduzindo-se num
motor importante para a transformação digital do mercado de trabalho português e
contribuindo para a diminuição de algumas divergências semânticas entre os atuais sistemas
ministeriais que não falam entre si, nem com os profissionais e as empresas do setor.
Neste Webinar / MeetOn, para além da apresentação do estudo, a APDSI convida alguns dos
responsáveis e dirigentes de topo de algumas das instituições e empresas mais relevantes
nesta área, para debater a situação atual e os caminhos para o futuro na melhoria das
competências e qualificações TICE no nosso país.
A APDSI dará sempre palco à partilha de experiências e de boas práticas.
Reserve o dia na sua agenda e faça a sua inscrição aqui.

Esta nova modalidade digital de evento permite à APDSI dar continuidade à sua missão de promoção e
desenvolvimento da Sociedade da Informação e Conhecimento em Portugal, servindo como plataforma
agregadora, de proximidade e de contacto entre os seus diversos stakeholders.
Os MeetOn são eventos curtos, informais e direcionados para uma temática específica – à semelhança dos
MeetUp – mas com participação a distância, através de uma plataforma de videoconferência (Zoom).

Esta ação é realizada no âmbito do projeto ÁGORA do TICE.PT cofinanciado pelo COMPETE2020,
Portugal 2020 e União Europeia.
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Patrocinador da iniciativa

Patrocinadores Globais da APDSI

Para mais informações, por favor, contactar:
Bruna Martins | APDSI
m: 925002121
e: secretariado@apdsi.pt

SOBRE A APDSI
Criada em 2001, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) tem por
objetivo a promoção e desenvolvimento da transformação e inclusão digital em Portugal, reunindo com este
interesse comum profissionais, académicos, empresas, organismos públicos e cidadãos em geral.
Na linha destes propósitos a APDSI tem vindo a desenvolver diversas atividades em torno de causas tecnológicas
e societais, que se traduzem num conjunto de eventos, recomendações e estudos realizados por grupos de
trabalho multidisciplinares em diversas áreas de intervenção, como a Segurança, os Serviços Públicos Digitais, a
Saúde, a Cidadania e Inovação Social, o Território Inteligente, a Governação das TIC, a Inteligência Digital, a
Política Digital e Governança, os Futuros da Sociedade da Informação e as Competências digitais.
Em todos estes trabalhos a APDSI procura identificar as tendências de evolução e também as interações entre as
tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais aberta para a discussão
e tendo como meta a eficaz perceção e implementação destes conceitos na Sociedade Portuguesa. A APDSI tem
o Estatuto de Utilidade Pública e foi em 2008 reconhecida como ONGD.
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