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Hipóteses 

Enquanto na sociedade industrial o trabalho se 
caracterizava pelo isolamento, a ausência de contexto, a 
rotina e a mecanização, na sociedade da informação e 
do conhecimento o trabalho é desempenhado em 
comunidade, em interacção e conhecendo-se o seu 
contexto global. 
Em vez de processos mecânicos, o trabalho em rede 
caracteriza-se por processos orgânicos, complexos e 
baseados em fluxos facilmente mutantes..
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Ambiente de trabalho e conteúdos 
profissionais

Os novos trabalhadores do conhecimento deixarão cada vez 
mais de usar canetas e papel, passando a autenticar 
trabalhos e decisões através de assinaturas electrónicas e a 
trabalhar lado a lado com processos decisórios 
automatizados por regras e algoritmos computacionais. 

O ambiente de trabalho destes novos trabalhadores será
maioritariamente o Portal da organização a que pertence, em 
qualquer momento e em qualquer lugar, onde para além da 
resolução dinâmica de algumas rotinas quotidianas, todos 
reconhecerão as tarefas substantivas e mais ou menos 
críticas que lhes são cada vez mais solicitados neste novo 
ambiente (electrónico) de trabalho
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Objecto de estudo 

O trabalho na sociedade da informação e do 
conhecimento tem-se caracterizado por uma 
mutação progressiva do análógico para digital e do 
paradigma da máquina para o paradigma da rede.

Este estudo pretende ser um contributo para a 
análise dos impactes dos novos ambientes digitais 
no mundo do trabalho e ajudar a ultrapassar 
barreiras e contextos desajustados ao 
desenvolvimento de novas formas de trabalho na 
sociedade da informação e do conhecimento. 
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Dificuldades na organização do 
estudo

O objectivo inicial seria o de desenvolver 
rapidamente um estudo que fizesse o ponto de 
situação das principais conclusões dos estudos 
então concluídos ou a decorrer em Portugal sobre 
o tema.
Seria fácil fazê-lo ois a actividade do painel 
basear-se-ia numa ferramenta digital para tentar 
desenvolver um conceito e uma ideia, 
concretizando aquele objectivo
O painel do estudo começou em 2004...
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Digitalização do trabalho?
Com base na experiência de construção de um pequeno conjunto de 
tarefas que levaria à elaboração deste estudo a minha conclusão é
que efectivamente não estamos ainda num processo de digitalização 
do trabalho. 

Ou, pelo menos, de uma digitalização total das nossas actividades 
laborais. 

Ao longo de 4 anos foi possível realizar uma compilação razoável de 
estudos, de relatórios de informações, de ligações a páginas de 
internet.

Mas “digerir” esses texto, referenciá-los e produzir pequenos textos 
de síntese requer outros sistemas de trabalho. A tecnologia não é
suficiente.

E como é com a estrutura de trabalho em Portugal. Digital? 
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Taxa de emprego a tempo 
integral

FTE employment rate (pop.
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Trabalho a tempo parcial

Trabalho a 
tempo parcial 
no conjunto do 
emprego

Esta forma de 
trabalho 
promove a 
utilização de 
ferramentas 
digitais?
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Uso de tecnologia no trabalho
mais de 40% dos 
trabalhadores têm o seu 
trabalho significativamente 
determinado pelo uso de 
maquinaria, 

a proporção de trabalho 
determinado pelo uso das TIC 
é de pouco mais de 35%. 

Comparando com outros 
países não estamos 
efectivamente num processo 
de digitalização do trabalho em 
Portugal
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Acesso a internet no trabalho
crescimento 
contínuo 

média Europeia é
muito mais elevada 
que em Portugal
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Perfil dos utilizadores do computador, 
2004 e 2007

Empregados
2002 - 31%
2003 - 42%
2004 - 44%
2005 - 47%
2006 - 51%
2007 - 55%

O número de utilizadores de computador com 
uma situação de dependência no trabalho 
(empregados) representa ainda um dos níveis 
mais baixos da Europa.

Em 2004

UE 27 – 64%
UE 25 – 67%
UE 15 - 70%

Em 2007 

UE 27 – 75%
UE 25 – 78%
UE 15 – 79%
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Evolução das taxas de qualificação* no sector TIC e 
na Economia Portuguesa, 1995-2002

Sectores 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 TMCA (%) 
Sector TIC 9.58 10.85 12.16 14.7 14.97 17.84 17.92 9.36 
Economia Portuguesa 3.43 3.73 3.99 4.61 4.93 5.74 6.42 9.37 

 • A taxa de qualificação resulta do 
rácio trabalhadores diplomados 
pelo total de trabalhadores.  
 
TMCA – Taxa média de 
crescimento anual. 
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Locais de utilização de 
computador

(%) Indivíduos entre os 16 e os 74 anos que utilizaram computador no primeiro trimestre do ano
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Casa 70 71 70 73 76 79

Trabalho 56 54 54 54 51 48

Casa de familiares/vizinhos/amigos x 21 21 25 28 33

Escola/universidade 23 23 21 21 20 20

Outros 14 28 13 12 15 19

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas 
Famílias 2002 - 2007
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Utilização das TIC nas empresas, 2004

 2004 
 
 
Utilização das TIC 

TIC nas 
empresas c/ 

10 e mais 
de trab.

TIC nas  
empresas 
c/ menos 

de 10 trab.  
Empresas que utilizam computador (%) 92 60 
Empresas com ligação à internet (%) 78 45 
Empresas com ligação à internet através de banda larga (%)  50 28 
Empresas com presença na internet (%) 30 6 
Trabalhadores que utilizam computadores (%) 36 38 
Trabalhadores que utilizam computadores com ligação à 
internet (%) 

21 27 
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Estudo Fiolhais, 1998:conclusões
Desfasamento entre os actuais parâmetros jurídico-laborais e as 
práticas sociotécnicas que envolvem a teleactividade; o 
teletrabalho subordinado não assume ainda uma preponderância 
em Portugal;

o esquema técnico organizacional tira proveito do potencial 
inovador decorrente da difusão do paradigma técnico-económico 
das tecnologias da informação; 

balanço positivo da experiência telelaboral; 

impacto estratégico na evolução dos modos de gestão, nos 
desenhos e nas culturas organizacionais; 

algumas situações-problema que interrogam a validade prático-
normativa do direito são a atipicidade jurídico-laboral da figura, 
situações de precariedade, heterodisponibilidade e flexibilidade 
extrema da duração do trabalho.
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Estudo Fundetec, 2000
O estudo realizado pelo Fundetec (2000) intitulado “O teletrabalho 
em Portugal”

Neste estudo estima-se que no ano de 1997 havia um número 
aproximado de 12.000 teletrabalhadores em Portugal.

os factores determinantes para a implementação do teletrabalho 
em Portugal são: divulgação de boas práticas de teletrabalho; 
alteração dos modelos organizacionais existentes; políticas de 
formação/educação; políticas de orientação profissional; 
desenvolvimento coerente e profundo na educação em TIC’s; 
aparecimento de novas aplicações específicas para o teletrabalho; 
formação profissional que responda adequadamente às exigências 
do teletrabalho; política adequada de preços de telecomunicações; 
legislação laboral aplicável ao teletrabalho. 
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Tipos de teletrabalho em Portugal
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Resultados do projecto WORKS

Emprego no sector TI
O emprego no sector das TIC aumentou entre 1996 e 2004. 

O número de empregos no sector aumentou 106%, 
correspondendo a 1.19 milhões de novos postos de trabalho. 

O total do emprego duplicou de 0.7%  para 1.4%. 

Observamos também uma recente estabilização do emprego no 
sector das TIC na maioria dos países. 

O crescimento exponencial do emprego neste sector registou-se 
especialmente na última década do século passado, mais do que 
no último par de anos
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Profissões relacionadas com as 
TIC

Profissões centrais : especialistas das TIC em áreas de rede, 
software e serviços; produtos e sistemas;

Profissionais de multimédia e Internet : especialistas das TIC 
que combinam qualificações gráficas, artísticas e publicitárias, 
envolvendo design, implementação e manutenção de produtos e 
serviços on-line ou de multimédia;

Profissões ‘aplicativas’ : especialistas das TIC que combinam 
qualificações de negócio aplicadas, por exemplo no planeamento 
dos recursos da empresa (ERP), gestão de clientes (CRM), e 
comércio electrónico;

Profissões de utilizador avançado ou especializado : designers 
de e-learning, profissionais em bio-informática, bibliotecas virtuais, 
etc.
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Novas formas de trabalho
Nos países da EU-15, o trabalho em part-time cresceu 
ligeiramente entre 1995 e 2005 enquanto percentagem do emprego 
total, de 16% para 20%, mas a variação entre países é bastante 
maior do que a variação ao longo do tempo, com o trabalho em 
part-time tendo um peso de apenas 5% na Grécia em contraste 
com 46% na Holanda, no final desta década.

De 1995 a 2005 houve um aumento de cerca de 50% na proporção 
de empregados por turno na Europa dos 15. 

O emprego por conta própria é um potencial indicador da 
insegurança no emprego, sendo as pessoas forçadas a criar o seu 
próprio emprego. Por outro lado, pode ser também um indicador do 
aumento do empreendedorismo. 
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Conteúdo e intensidade do 
trabalho

Em média na EU-15, houve uma diminuição significativa na 
complexidade do trabalho entre 1995 e 2000. O trabalho envolve um 
menor grau de resolver imprevistos, tarefas complexas ou 
oportunidades de formação. Em resumo, os trabalhos tornaram-se 
em média mais rotineiros na Europa durante este período de cinco 
anos.

Ao mesmo tempo, o trabalho na EU-15 tornou-se mais intenso. Esta 
intensificação é principalmente voltada para o mercado: o ritmo do 
trabalho é cada vez mais dependente das exigências dos 
consumidores e dos clientes. Em contraste, os constrangimentos
técnicos, que dependem directamente da velocidade automática de 
uma máquina ou de metas de produção numéricas, não mudaram 
significativamente. 
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Tendências 
A relação com a tecnologia também mudou. A orientação para a 
‘resolução de problemas complexos’ tornou-se mais importante do 
que o fascínio pela tecnologia pioneira. 

A tecnologia é cada vez mais vista como uma solução. Quanto 
mais o problema é complexo, mais poderosa tem de ser a solução. 
A identidade profissional depende da capacidade de desenhar e 
implementar soluções eficientes.

Muitas áreas de negócio são cada vez mais executadas por 
sectores especializados. Existem mudanças de áreas de negócio 
específicas de sectores onde eram ‘periféricas’ no processo de 
produção, para sectores onde constituem a actividade principal. 
O exemplo mais óbvio desta tendência pode ser encontrado nos 
‘serviços das TIC’ e nos serviços de logística, mas também no 
‘marketing e vendas’, e nos ‘serviços financeiros e jurídicos’.
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Evolução das qualificações dos profissionais 
de tecnologias de informação

Qualificações tecnológicas e metodológicas . Os profissionais 
de software devem actualizar as suas competências e o seu 
conhecimento continuamente, num ambiente de rápidas 
mudanças tecnológicas. A análise funcional, a metodologia e o 
desenvolvimento de software são um ponto crucial na maioria 
dos casos, assim como o controlo de qualidade e a segurança.

Qualificações de gestão de projectos . Estas qualificações são 
cada vez mais importantes à medida que a carreira possui mais 
responsabilidades. A gestão de projectos inclui competências 
técnicas (planeamento e especificação), competências 
económicas (controlo de orçamentos) e competências humanas 
(gestão de equipas). Tarefas puramente técnicas (codificação) 
estão a ser cada vez mais externalizadas, e a gestão de 
projectos torna-se cada vez mais importante.
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cont.

Qualificações orientadas para a comunicação com os clientes . Estas 
qualificações incluem diversos aspectos: a capacidade de 
comunicar com clientes, de perceber as suas necessidades ou 
problemas, de comunicar com eles ao longo do projecto, e de os 
formar enquanto utilizadores; a capacidade de traduzir as 
exigências complexas do cliente para especificações tecnológicas; 
um bom conhecimento do negócio do cliente. 

Qualificações sociais . Estas qualificações são chamadas por vezes de 
‘soft’ em oposição às qualificações técnicas ‘hard’. Qualificações 
sociais incluem assertividade, capacidade de trabalhar em equipa, 
integração numa atmosfera corporativa, participação em eventos de 
equipa.
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Profissões associadas à SI
As qualificações técnicas continuam a ser uma pré-condição para 
iniciar esta profissão mas competências de comunicação e de 
gestão têm vindo a ganhar importância. Este desenvolvimento teve
um efeito na proporção de mulheres dentro do grupo profissional.

Os padrões organizacionais e institucionais têm influência na 
mudança. Em alguns casos os efeitos individuais de ameaças e 
perdas são atenuados ou podem ser acentuados por isso.

A elevada identificação com o conteúdo de trabalho (função 
intrínseca) dentro do grupo profissional, assim com a reputação 
social continuam a ser consideradas como centrais no processo de 
adaptação.
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Conclusões do estudo
Há muito interesse por parte de vários especialistas consultados 
sobre esta matéria o que revela que o tema é efectivamente 
pertinente e a temática muito actual
Existe uma quantidade assinalável de estudos sobre este tema em 
Portugal, embora não se encontrem muito divulgados ou sequer 
conhecidos; existem publicações, mas a sua disseminação é
demasiado restrita.

É de referir o papel desempenhado pela DGEFP e do IEFP (ambos 
do MTSS) na edição de estudos sobre a temática.

Existe informação estatística disponível que permite a sua 
utilização como ponto de referência sobretudo pela UMIC e pelo 
GPEARI
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Mais conclusões
Verifica-se grande interesse por parte da comunicação social em 
aprofundar este tema associado à análise da evolução do trabalho 
(Visão, RTP, Público, DN, etc.)

Não existe ainda uma “massa crítica” de especialistas no tema.

O papel da APDSI é particularmente importante (estudos, encontro 
da Arrábida)

São necessários mais estudos e mais investigação sobre o tema.
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Muito obrigado pela vossa atenção
abm@fct.unl.pt
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