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Mobilizar Portugal

Pela sétima vez consecutiva, o Convento da 
Arrábida recebeu este ano mais um Fórum 

promovido pela APDSI – Associação para a Pro-
moção e Desenvolvimento da Sociedade da In-
formação, com o objectivo de repensar o Futu-
ro da Sociedade da Informação, desta vez tendo 
como mote o tema “Como Mobilizar Portugal”. 
“Perspectivar a Mobilização para uma Mudança 
Efectiva”, a “Responsabilidade das Instituições” 
e “O Papel das Novas Gerações” foram os subte-
mas escolhidos.

Contando com o patrocínio exclusivo da Ana-
com, o encontro continuou um processo de análi-
se e reflexão sobre o que se considera ser o cami-
nho para desenvolver uma Sociedade baseada na 
Informação e no Conhecimento, reunindo nova-
mente um conjunto de personalidades de diferen-
tes sectores que enriquecem com a sua experiên-
cia e conhecimento a reflexão dos vários temas.

Trazendo as suas diferentes perspectivas sobre a 
matéria, Carlos Magno, Luís Nazaré e Rogério Ca-
rapuça forneceram o ponto de partida para um dia 
e meio de saudável debate sobre alguns dos assun-
tos na ordem do dia da Sociedade da Informação.

Mudar o discurso público
Louvando a iniciativa da APDSI, por promover 

o diálogo, Carlos Magno iniciou a sua intervenção 
tecendo críticas à agenda pública actual. Na opi-
nião do jornalista, Portugal necessita de um gran-
de confronto civil que obrigue à produção de uma 
agenda pública que ponha na mesa o que realmente 
interessa. “Perante a crise mundial que se faz sen-
tir, em Portugal havia recentemente duas questões 
‘na mesa’: o casamento homossexual e o reconhe-
cimento do Kosovo”, lamentou.

Para a interrogação “Como mobilizar Portu-
gal” que serve de tema ao Fórum Arrábida de 

2008, Carlos Magno defende que é altura de re-
gressarmos às palavras, mais especificamente às 
palavras certas. “Portugal precisa de mudar ra-
dicalmente de linguagem e de discurso público, 
porque este não está a ter qualquer eficácia no 
dia-a-dia”, defende.

Por outro lado, chama a atenção para os vá-
rios discursos que estão a emergir entre as ca-
madas mais jovens. Mais do que ler jornais ou 
ver televisão, Carlos Magno considera que vale 
a pena ouvir os discursos “irónicos” e “práticos” 
dos Gato Fedorento e do grupo musical Deolin-
da, nomeadamente o tema “Movimento Perpétuo 
Associativo”, que há já quem denomine de novo 
Hino Nacional. 

Confessa-se fascinado pelas palavras “porque 
têm substância, podendo funcionar como rastilho”.

Além da atenção que deve ser dada ao discurso 
que está a surgir entre as camadas mais jovens, 
há alguns poemas que podiam muito bem ser re-
cuperados, porque são profetas/poetas a falarem 
do passado para o presente.

Para o jornalista, as gerações de agora estão 
completamente surdas ao discurso público con-
temporâneo, pelo vazio que este transporta.

Devolver a agenda mediática 
aos jornalistas

Carlos Magno defende que para mobilizar Por-
tugal seria importante saber quem no país con-
trola a agenda mediática, uma vez que esta dei-
xou de ser gerida pelos jornalistas. Os jornalistas 
deixaram de “falar” para passar apenas a “repro-
duzir”, acusou o keynote speaker. Advoga, por 
isso, a necessidade de restaurar o poder editorial, 
e abandonar qualquer outro que não lhes compi-
ta. “São os jornalistas que têm de decidir o que é 
notícia, e não andarem a reboque daquilo que os 
outros decidem ou que os mandam fazer”. 

Com a sua postura, os jornalistas estão a “ma-
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tar” as notícias, refere, acrescentando que as sur-
presas e a curiosidade desapareceram porque a 
agenda “está na rua”. A este aspecto acrescenta-
se o facto de existir um grande frenesim relativa-
mente à agenda pública, embora andemos sempre 
em redor dos mesmos temas.

Nas suas considerações finais, Carlos Mag-
no quis sublinhar que os “poetas de hoje” estão 
aí. “Há gente a fazer coisas muito interessantes, 
que usa uma linguagem mais próxima da reali-
dade no seu discurso”.

Não tem qualquer dúvida em afi rmar que os 
próximos líderes são aqueles que trouxerem no 
seu discurso palavras novas. “Bastam cinco”, su-
gere. 

“Desesperada esperança”
O tom provocatório de Carlos Magno colheu 

várias reacções entre a assistência, umas concor-
dantes, outras mais discordantes. Carlos Correia 
considerou o discurso do keynote speaker um 
pouco “desesperado”, fazendo uma chamada de 
atenção ao facto de não terem sido proferidos 
os termos “discurso político” e “quarto poder”, 
quando era disso que se falava. 

Paulo Veríssimo interrogou o keynote speaker 
acerca da possibilidade de compensar ou não dar 
respostas controversas em Portugal. “Será que re-
almente compensa ser líder? Não compensa mais 
ser chefe?”, perguntou, referindo-se especifi ca-
mente a uma parte do discurso de Carlos Magno 
onde este afi rmou muito raramente se ter surpre-
endido com as respostas dadas pelos políticos que 
entrevistou ao longo da sua vida.

Joaquim Alves Lavado deixou o seu testemu-
nho enquanto ex-emigrante, tecendo críticas ao 
jornalismo que se faz em Portugal “Falta rigor, 
falta verdade, falta imparcialidade e solidarieda-
de”, considera. Para o participante, não temos in-
formação sobre a realidade do país nos jornais.

Considera igualmente que o discurso político é 
complicado e muitas vezes se torna ambíguo por-
que tem de atingir diversos públicos, com conhe-
cimentos, interesses e preocupações muito varia-
dos, isto já não olhando ao interesse primeiro, o 

de conquistar votos.
Carlos Magno começou por responder aos 

seus interlocutores, e nomeadamente a Carlos 
Correia, afi rmando que se há desespero no seu 
discurso está relacionado com a confi ança que 
deposita nas camadas mais jovens. “Tenho uma 
espécie de ‘desesperada esperança’ de que existe 
um certo grupo de gente que vai conseguir virar 
isto do avesso”, afi rmou.

Atendendo à faísca que se faz sentir entre o 
afectivo e o público, alguma coisa vai ter que 
acontecer e mobilizar Portugal não vai ser difícil, 
considera o keynote speaker. “Vivemos tempos 
interessantes que o discurso público não apro-
veita. Podemos colocar a crise actual [resultado 
da globalização] numa espécie de dinâmica dos 
tempos: é a nossa oportunidade para abandonar 
esta desfocagem da realidade e mudar”.

A SI como elemento chave de 
uma nova ambição para Portugal

A participação de Rogério Carapuça no Fórum 
da Arrábida parte da constatação de que nos dias 
de hoje deixou de fazer sentido pensar a forma 
como devem as sociedades mudar para a Socie-
dade da Informação. Para o presidente da Nova-
base essa mudança já aconteceu. “Hoje tudo o 
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que tem valor económico tem a Sociedade da In-
formação embutida”, defende. Exemplo disso é, 
na sua perspectiva, o facto de existirem empresas 
como a Google, responsável pelo popular motor 
de buscas na Internet com o mesmo nome, que 
tendo sido criada há apenas dez anos já superou 
em valor gigantes como a IBM, vendendo, basi-
camente, publicidade e capacidade de pesquisa.

Para o keynote speaker pensar a Sociedade da 
Informação deve por isso ser uma reflexão feita 
tentando compreender como esta pode evoluir, 
de que forma essa evolução vai acontecer em 
Portugal e como deve o país posicionar-se peran-
te essas expectativas de evolução. Relevante para 
reflexão acredita serem também questões como o 
papel dos agentes económicos, sociais e do Es-

tado ou a forma como devem as novas gerações 
ser preparadas para um futuro na Sociedade da 
Informação. Alinha como essenciais à reflexão 
algumas questões: 

• Como vai evoluir esta Sociedade da Infor-
mação?

• Como vai ser em Portugal? Como nos deve-
mos posicionar?

• Qual o papel dos agentes económicos, so-
ciais e do Estado?

• Como preparar as novas gerações para o fu-
turo numa SI?

No âmbito das questões que considera chave para 
compreender as mudanças inerentes à Sociedade 
da Informação Rogério Carapuça identifica um 

conjunto de tendências que 
considera críticas no processo. 
Começa por sublinha o facto 
de existirem hoje movimen-
tos sociais inteiramente novos 
que se movem pela colabo-
ração online em massa como 
um dos sinais mais evidentes 
de que o consumidor de bens 
e serviços se tornou hoje um 
produtor, capaz de intervir na 
satisfação das suas necessi-
dades. Dá como exemplos a 
electricidade ou os conteúdos 
para explicar o movimento, 
que no primeiro caso se tor-
nou possível graças a mudan-
ças na legislação que regula 
o sector e no segundo pela 
disponibilização generalizada 
de um conjunto de ferramen-
tas online que caracterizam a 
chamada Web 2.0, onde o in-
ternauta deixa cada vez mais 
de ser um elemento passivo. 

Ainda ao nível da socie-
dade sublinha o impacto da 
reconhecida “aceleração da 
escala dos tempos” e a cres-
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cente exigência por parte dos cidadãos e das so-
ciedades em geral de serviços sempre disponí-
veis, capazes de responder às suas necessidades 
sem interrupções. 

“As pessoas hoje não esperam. Produzem coi-
sas antes inimagináveis e querem disponibilida-
de 24 horas em 7 dias”, refere.

A nível económico é para o gestor importante 
reflectir sobre o surgimento crescente de novos 
negócios, indiferentes da tecnologia que os su-
porta, baseados no uso cada vez mais inteligente 
da informação. Ao mesmo nível também subli-
nha o facto de ser cada vez mais fácil produzir 
informação e ter acesso à informação produzida 
por outros, com o aperfeiçoamento dos serviços 
de pesquisa ou a crescente segmentação da in-
formação. 

O crescimento exponencial da informação di-
gital e as expectativas de que essa tendência se 
acentue nos próximos anos são, aliás, possíveis de 
constatar em vários estudos. Rogério Carapuça cita 
uma previsão da McKinsey (de 2005) onde para 
2011 se estima um incremento das necessidades 
de espaço de armazenamento para toda a informa-
ção digital produzida na ordem dos 20 petabytes 
(1 quadrilião de bytes), face aos 5 petabyes que se 
estimavam necessários para este ano. 

Outra tendência apontada é a do “unbundling” 
nas actividades económicas. As empresas espe-
cializam-se cada vez mais numa parte específica 
da cadeia de valor e dão o seu contributo para a 
prestação de serviços que vão aumentando a sua 
complexidade e interligação entre si. O orador 
reconhece esta evolução em toda a economia e 
não apenas restrita aos serviços online. 

Esta interligação potencia a co-criação e al-
tera os limites de fronteira nas organizações, 
defende Rogério Carapuça, que aponta como 
exemplos as maiores empresas mundiais quan-
do se munem de parceiros e focam todos os es-
forços na gestão da marca. “As grandes marcas 
hoje especializam-se apenas numa coisa: gestão 
da marca, porque tudo o resto pode ser subcon-
tratado”, refere.   

SI transversal a todos os sectores
A banalização do uso de algumas tecnologias 

é também referida para sublinhar o potencial 
para revolucionar sectores como a logística e os 
transportes, provocando mudanças estruturais. O 
RFID, já hoje largamente usado nestes sectores 
para identificar e comportar informação dos pro-
dutos, tende a tornar-se cada vez mais barato e in-
vadir os supermercados, integrando soluções au-
tomáticas de pagamento de produtos e outras. A 
satisfação do cliente será, na visão de Carapuça, 
o limite para a automação e dependerá do tipo e 
valor de cada um, o que indicia uma segmentação 
cada vez mais vincada por parte das empresas.

Em sectores como a energia, banca e teleco-
municações Rogério Carapuça também vê uma 
revolução em marcha ou prestes a ter início. Su-
blinha o facto da SI há muito ter chegado ao sec-
tor financeiro onde “o dinheiro é uma commodity 
facilmente desmaterializada e representada em 
bits” e defende que a crise dos mercados finan-
ceiros conduzirá necessariamente a um mercado 
mais regulado, onde este tipo de ferramentas terá 
importância crescente. Na energia é também a 
sofisticação do sector que na sua opinião tornará 
mais intensivo o uso das Tecnologias da Informa-
ção, mais concretamente a crescente sofisticação 
das redes energéticas. Já nas telecomunicações o 
destaque vai para a “nova revolução na infra-es-
trutura” trazida pelas redes de fibra óptica. Um 
processo que em Portugal está no seu início e que 
vem potenciar a qualidade e quantidade de servi-
ços entregues pelos operadores.

As mudanças em marcha nos vários sectores 
tendem a alterar a natureza do trabalho, aspecto 
também apontado como tendência a analisar. “O 
trabalho vai deslocar-se para a zona do conheci-
mento” e os trabalhadores nas estruturas produ-
tivas serão cada vez menos, uma alteração que 
cria um desafio às estruturas com responsabili-
dades na formação, como as universidades, que, 
na perspectiva do gestor, ainda não estão aptas a 
responder a estes necessidades. 

Já na política, Carapuça diz que o uso cres-
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Sociedade - Colaboração on-line 
em massa
• Trabalho em colaboração;
• Consumidores como inovadores;
• Consumidores como produtores; 
• Aceleração da escala dos tempos;
• Disponibilidade (24X7);

Economia: Novos negócios baseados 
no uso cada vez mais inteligente
 da informação
• Aumento exponencial da informação disponível 
obriga a saber usá-la cada vez melhor;
• Novos negócios indistintos da tecnologia que 
os suporta: Cada vez maior número de negócios 
baseados em informação: produção, disponibili-
zação, procura, interligação, etc.
• Cada vez mais poderosos motores de busca, 
segmentação e recomendação;
• Cada vez maior Modularização, Interligação e 
Interacção entre Serviços;
• “Unbundling” crescente de um cada vez maior 
número de actividades económicas;
• Aumento da especialização de cada agente 
económico. Cada um faz o melhor possível 
de  uma parte cada vez mais específi ca de uma 
cadeia de valor;
• Serviços vão ser cada vez mais complexos e 
interligados, construidos a partir uns dos outros, 
não apenas os serviços on-line, mas todos;
• Co-criação de produtos e serviços (“a fábrica 
global” de Don Tapscott);
• Fronteiras da Empresa cada vez mais difusas. 

Revolução na Distribuição 
e Logística
• Com novas tecnologias de RFID a preço 
mais baixo e a ligação de todo o tipo de 
equipamentos à internet (internet das coisas) 
haverá grande revolução no retalho, distri-

buição e logística;
• Cada vez maior automação destes e doutros 
processos tendo apenas como limite a satisfação 
dos clientes.

Energia:
• Redes muito mais complexas: A “Internet da 
Energia”;
• Com o aumento de sofi sticação deste mercado 
será inevitável uma maior intensidade de TIs na 
área da Energia.

Telecomunicações:
• Nova revolução na infraestrutura: Fibra Óptica 
até à casa do cliente;
• TV no topo da agenda dos operadores.
 

Banca
• Sociedade da Informação já havia chegado em 
força ao sistema fi nanceiro, pois o dinheiro é 
uma commodity facilmente desmaterializada e 
representada em “bits”;
• Isso implicou maior volatilidade dos capitais e 
sofi sticação dos produtos fi nanceiros; 
• Consequência da actual crise fi nanceira levará 
a maior regulação, maior controlo do risco, etc.

Trabalho: Mudanças na natureza 
e nas relações de trabalho
• Menos trabalhadores em actividades trans-
formadoras e transaccionais e mais trabal-
hadores em actividades de interacção (nego-
ciações, partilha de conhecimento, decisão, 
gestão, e colaboração ah-hoc);
• Preocupação em retirar mais valor dessas in-
teracções (focar nas que criam valor, preparar 
melhor i.e. dar-lhes mais contexto e informa-
ção de base, etc);
• Procura e uso do Talento online: Trabalho a 
evoluir do espaço da empresa para freelancers

Tendências Identifi cadas na Evolução da Sociedade da Informação
Por Rogério Carapuça
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Política: Mais, melhor e mais
global Cidadania
• Maior escrutínio por parte das opiniões públicas;
• Novo mecanismos de contacto directos entre 
eleitores e eleitos; Colaboração online ao serviço 
da Cidadania;
• Novos e mais poderosos mecanismos de 
auscultação dos interesses, vontades, ideias, 
propostas e busca de talento ao serviço da activi-
dade política;
• Uso de Instrumentos de Marketing Tecnológi-
co ao serviço da actividade Política;
• Governos seguem as tendências mudança de 
foco em actividades transformadoras e transaccio-
nais para as actividades de interacção (negocia-
ções, partilha de conhecimento, decisão, gestão, e 
colaboração ah-hoc);
• Potencial para a maior integração entre os 
grandes blocos regionais.

Maiores e mais sofi sticadas ameaças 
e usos perversos da Tecnologia 
da Informação
• Todas as invenções e novas tecnologias encer-
ram em si potenciais ameaças e usos perversos. 
A Internet sendo a maior invenção dos últi-
mos 20 anos encerra também um novo tipo de 
ameaças;
• Utilização das TIC por redes criminosas, ter-
roristas e outros com elevado grau de sofi stica-
ção.;
• Pressuposto em larga escala de que o “que 
está publicado em correcto”. Desinformação.
• Mecanismo efi ciente de venda de produtos 
proibidos, contrafeitos, de naturezas criminosas 
mais diversas;
• Uso do anonimato em todo o tipo de redes 
sociais e de colaboração. Difi culdade em 
validar a idoneidade  do interlocutor. Roubo de 
identidade. 

cente de Tecnologias da Informação vem poten-
ciar novas formas de escrutínio mais rigorosas e 
imediatas, garantir uma maior proximidade entre 
eleitores e eleitos e um maior conhecimento das 
necessidades dos cidadãos, evoluções considera-
das com potencial para tornar a política numa ac-
tividade mais profi ssionalizada. Nesta tendência 
de evolução da Tecnologias da Informação ao ser-
viço de ideias políticas reconhece o orador exem-
plos positivos como o do programa Simplex, com 
impactos directos também na deslocação do tra-
balho para zonas mais ricas em conhecimento.

Rogério Carapuça fecha a análise de tendên-
cias globais criadas pela evolução da Socieda-
de da Informação com um apontamento para as 
ameaças e riscos que esta pode criar. Sublinha os 
riscos ao nível da segurança, dando como exem-
plo o crescente uso da Internet, que considera a 
maior invenção dos últimos 20 anos, para fi ns 
criminosos, mas também destaca a desinforma-

ção que pode gerar tão grande volume de infor-
mação sempre disponível, acessível a todos sem 
fi ltros.

As respostas para Portugal 
Recentrando o olhar em Portugal, o orador 

conclui que o país dá sinais das tendências iden-
tifi cadas num contexto global e encara-as como 
uma “oportunidade de regresso à centralidade” e 
simultaneamente uma “ameaça de marginaliza-
ção”, que têm como única resposta a especializa-
ção. Acredita que esta especialização deve acon-
tecer nos produtos e serviços; na qualifi cação dos 
portugueses; no sistema de ensino que os forma 
e na forma de fazer política e de governar. A es-
pecialização garantirá o regresso à centralidade 
e só a formação e qualifi cação adequada podem 
aniquilar os riscos de marginalização.  

Garantir os níveis necessários e adequados de 
qualifi cação só é possível com uma aposta forte 
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na formação, que acusa os sucessivos Governos 
de não terem feito, deixando esta área fora das 
prioridades de investimento dos fundos euro-
peus, ao contrário do que fizeram países como a 
Irlanda. Este será um dos factores para esta ser 
“a primeira vez na história da humanidade que 
em alguns dos instrumentos básicos os forma-
dores têm menos conhecimento que quem está 
a ser formado”, como considera. Uma situação 
que, na sua perspectiva, indicia não a necessida-
de de encontrar formas de motivar os jovens para 
os desafios da Sociedade da Informação, mas sim 
os pais e os formadores de forma geral. Uma pa-
lavra também para o ensino universitário, consi-
derando que Portugal “tem um bom ensino com 
um mau modelo de gestão”. Carapuça defende a 
necessidade de experiência empresarial para ga-
rantir a boa gestão destas estruturas e reconhece 
que esse não é um percurso incentivado pela car-
reira docente. Reconhece também alguma falta 
de meios para gerir.

Assim, e com as infra-estruturas rodoviárias e 

de telecomunicações desenvolvidas (estas tam-
bém essenciais para o desenvolvimento da Socie-
dade da Informação e conseguidas com sucesso), 
resultado da aplicação ao longo de vários anos 
dos fundos europeus, Rogério Carapuça acredita 
ser agora urgente a criação de uma “infra-estru-
tura do talento”. “Não haverá nova ambição para 
Portugal sem a criação desta verdadeira infra-es-
trutura central para a Sociedade da Informação”, 
sublinha.

Realizar esta tarefa pressupõe a adequação das 
estruturas de ensino às expectativas de uma faixa 
da população que lida com a Sociedade da In-
formação a todas as hora, usando redes sociais, 
criando conteúdos e usando toda uma panóplia 
de serviços digitais, que os habituou as respos-
tas rápidas. Implica renovar as infra-estruturas 
dos equipamentos escolares, modernizar a gestão 
dos estabelecimentos de ensino dando os meios 
necessários a quem gere para o fazer, apostar na 
carreira dos professores e, sobretudo re-inventar 
a forma de ensinar. Estas são, na sua visão, as 
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condições prévias essenciais para que Portugal 
possa defi nir metas que lhe garantam o sucesso 
na Sociedade da Informação. Essas metas deve-
rão ser:

- Mais e melhor ensino;
- Mais e melhores Infra-estruturas adequadas 

para a Sociedade da Informação;
- Especialização; (fazer só algumas coisas MAS 

muito bem – diferenciar pela qualidade);
- Produtividade (melhor gestão; melhores siste-

mas);
- Aposta na Inovação ;
- Aposta nos serviços (como forma de contor-

nar a falta de controlo sobre os canais de distri-
buição);

- Sustentabilidade (energética e ambiental).

Rogério Carapuça terminou a apresentação 
lembrando que, em última análise “a mobiliza-
ção consegue-se com vitórias sustentadas” o que 
implica fazer apostas concretas. Obter resultados 
concretos e partilhá-los procurando contaminar 
de forma positiva quem os recebe.     

No diálogo com o fórum foram as questões re-
lativas à necessidade de Portugal se especializar 
em determinadas áreas ou serviços, defendida 
pelo orador, que mais motivaram discussão, bem 
como a referência feita por este à desvantagem 

de país e formadores relativamente às novas 
gerações na preparação para os desafi os da So-
ciedade da Informação, temas que percorreram 
todo o encontro.   

Como Mobilizar Portugal no Domínio da 
Sociedade da Informação
O terceiro keynote speaker convidado pela APD-
SI,  Luís Nazaré teve como pano de fundo o ca-
minho da mobilização do País no âmbito da So-
ciedade da Informação e do Conhecimento. “Não 
me sinto desesperado, nem sinto qualquer tipo 
de angústia em torno destas questões da Socie-
dade da Informação”, começou por introduzir 
Luís Nazaré, referindo-se a alguns fenómenos 
emergentes relacionados com os novos códigos 
de linguagem. E, sobre estes, sustentou: “Não 
me incomodam nada. A corrente intelectual mais 
forte é a mais ‘selvagem’, aquela que diz: ‘criem 
o vosso portinhol’, sobretudo da América La-
tina”. Assim, quanto maior for a plataforma de 
linguagem, maior será o conhecimento e, simul-
taneamente, “a diversidade é bem vinda, pois é 
preocupante que todos sejam iguais”.

De igual modo, referiu não incomodar-se, por 
exemplo, com “notícias frívolas” nas aberturas de 
telejornais, na medida em que “os jovens vão aban-
donando a televisão, cada vez mais igual, e refu-
giam-se no computador e na Internet, obtendo uma 
diversidade que é positiva”. Acerca da intermedia-
ção da informação, defendeu que os jornalistas da 
actualidade se “arriscam a morrer”, recuperando-
se a fi gura do repórter, que capta o real e com uma 
função mais descritiva da informação. 

Da mesma forma, tendem a ressurgir outras 
profi ssões/actividades/funções antigas que se fo-
ram perdendo com os tempos. Com a explosão da 
informática a partir da década de 80, as empresas 
portuguesas passaram a dispor internamente de 
ferramentas que antes não dispunham e, conse-
quentemente, deixaram de recorrer a entidades 
externas para a prestação de serviços diversos 
(administrativos e outros).

«Os jovens vão abandonando 
a televisão, cada vez mais igual, 
e refugiam-se no computador e na 
Internet, obtendo uma diversidade 
que é positiva. [...] O que existe 
hoje de melhor está no digital. O 

que é digital, é bom»
Luís Nazaré
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Factores de mobilização
Na óptica de Luís Nazaré, para mobilizar (ou 

tentar mobilizar) Portugal no sentido da Socie-
dade da Informação é preciso, em primeiro lu-
gar, acreditar. “Dá jeito não estar desesperado”, 
aludiu, lembrando a evolução significativa do 
país nos últimos 25 anos (sobretudo nas teleco-
municações, Internet e informatização das insti-
tuições), aproximando-se das médias europeias. 
“Devemos mobilizar-nos a nós próprios”, reite-
rou, antes de abordar os sinais inerentes ao fe-
nómeno da evolução/progresso. Neste campo, 
destacou a utilização cada vez mais forte das 
ferramentas digitais disponíveis, não como uma 
obrigação, mas pela utilidade, pela funcionalida-
de e, até, pelo prazer.

Segundo o orador, “vamos precisar de capa-
cidades de processamento cada vez maiores e 
de banda mais larga”, enquanto se assistirá ao 
acréscimo de importância da imagem (vídeo), 
do comércio e da informação online (Internet). 
Acrescentou ainda a tendência para novas formas 
de organização das empresas e adesão aos pro-
jectos (ex: partners, freelancers). Por outro lado, 
a referida mobilização passa muito pelo discurso 
público adoptado e, simultaneamente, pelo papel 
decisivo das empresas, assim como o de toda a 
comunidade.

Reiterou os passos “muito importantes” já 
dados em Portugal também no âmbito da desbu-
rocratização, exemplificando com o documento 
único automóvel. No entanto, admite que “muito 
existe ainda por fazer e melhorar”, começando 
pelo combate à burocracia electrónica e pela me-
lhoria da função utilidade do Estado. Nesta últi-
ma vertente, valorizou a recente aposta governa-
mental na área escolar/educativa, mencionando 
o computador “Magalhães” como exemplo mais 
emblemático. Contudo, lembrou que “a preo-
cupação principal deve apontar para quem não 
tem acesso e se vê privado a tudo aquilo a que 
os seus colegas acedem, sentindo-se diminuído 
em termos de educação e formação” – nesta pers-

pectiva, juntou ainda o factor geográfico como 
possível obstáculo relativo às inacessibilidades 
técnicas, exemplificando com as dificuldades de 
acesso à banda larga por algumas regiões isola-
das do País, sobretudo no interior. Luís Nazaré 
concluiu a sua intervenção com a valorização 
do fenómeno tecnológico: “O que existe hoje de 
melhor está no digital. O que é digital, é bom”.

Pontos de partida
Seguiu-se um curto período de questões e co-

mentários, do qual se destacou uma opinião alusi-
va a um “optimismo um pouco exagerado” e um 
paradoxo relativo ao Estado – por um lado, é este 
o único ou principal actor de mobilização e, por 
isso, deve intervir, mas, por outro, está carregado 
de burocracia e não se acredita nele, algo que é in-
compatível com o necessário aumento de rigor.

Dadas as deixas para os temas apontados como 
centrais na reflexão, os participantes do encontro 
separaram-se em três Grupos de Trabalho, cada 
um com a incumbência de debater áreas específi-
cas para criar a mobilização da sociedade e pro-
duzir uma mudança efectiva que se pretende.





10 e 11 de Outubro de 2008 www.apdsi.pt

7º Fórum da Arrábida

       Página 13 de 36

A defi nição dos drivers – cujo termo foi tradu-
zido para “móbil” no debate – da mobiliza-

ção foi o primeiro ponto de discussão do grupo, 
que logo aqui foi unânime: Estado, indivíduos, 
empresas e sociedade civil. À margem destes qua-
tro grandes protagonistas da mobilização, estão 
ainda alguns grupos profi ssionais, dadas as suas 
especifi cidades no âmbito da sua intervenção me-
diática (ex: jornalistas e publicitários) – no pri-
meiro caso, a comunicação social integra empre-
sas, mas que ocupam um papel fundamental no 
espaço público.

Em primeira instância, foi salvaguardada a pre-
mência de se refl ectir sobre a natureza da mobili-
zação antes de se segmentar: olhar para o passado, 
observar o presente e analisar as possibilidades 
do futuro. No entanto, o primeiro foco de incer-
teza foi lançado por Carlos Correia: “Tenho dú-

vidas se esta-
mos perante 
uma mudan-
ça. Também 
já se falou 
em mutação, 
mas conside-
ro que, na re-
alidade, esta-
mos perante 
uma revolu-
ção”. 

A n t ó n i o 
Augusto Fer-
nandes prefe-
riu o âmago 
da temática, 
colocando a 
questão de 
base na forma 

primária: “O que é que nos mobiliza?”. Defi niu 
dois níveis de objectivos para empresas e indiví-
duos – sobrevivência (em primeira instância) e 
lucro para as empresas e também a sobrevivência 
e a felicidade (num patamar acima) para as pes-
soas. A partir daqui, a discussão desenrolou-se 
em torno de qual será o móbil do Estado, a partir 
da tendência para o conceito de Cidade-Estado 
em termos de mobilização.

Na opinião de Arminda Neves, o driver do Es-
tado, mesmo sem defi nir o que por este se enten-
de, “é a prossecução de objectivos relativos aos 
rankings de desenvolvimento face a outros Esta-
dos ou países”. Já José da Costa Ramos conside-
rou “elegante e boa” a utilização da cidade – no 
sentido físico e das tradições ocidentais – como 
base do processo de mobilização.

Na identifi cação do principal (ou principais) 
móbil que move indivíduos, empresas e Estado, 
“há factores e interesses confl ituais que chocam 
entre os indivíduos e as empresas e entre estas 
e o Estado”, respondeu Zita Correia, apelando à 
necessidade de se encontrar um equilíbrio nesta 
análise. E introduziu o desenvolvimento susten-
tável na discussão, como sendo “um móbil que 
começa a emergir no pensamento de todos os 
actores e respectivos drivers”. Esta sustentabili-
dade, por sua vez, é vista por Luís Vidigal como 
“uma ameaça”.

O Estado e a acção governamental
José da Costa Ramos voltou à refl exão sobre 

o driver do Estado. Para além do bem comum, a 
motivação deste está relacionada, no seu enten-
der, com o facto de ter de ser legitimado. Neste 
contexto, identifi cou como outro móbil a própria 
existência de mecanismos que garantem a legi-
timação do exercício de um Governo pelos ci-

Grupo de Trabalho I

Perspectivar a Mobilização para uma Mudança efectiva

Moderador 
António Serrano

Participantes
António Augusto Fernandes
Arminda Neves
Carlos Correia
Fernando Rodrigues
José da Costa Ramos
José Dias Coelho
José Lopes Costa
José Matos Pereira
Luís Borges Gouveia
Luís Vidigal
Marcos Sousa
Odete Santos
Zita Correia
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dadãos. Esta ideia foi complementada por José 
Dias Coelho, com o facto de a classe política ter 
começado a perceber que boa parte do seu su-
cesso está ligado à Sociedade da Informação e 
do Conhecimento. Deu como exemplos o Plano 
Tecnológico e a obtenção de melhoria dos níveis 
de desenvolvimento, bem-estar e qualidade de 
vida. “As tecnologias têm também um papel fun-
damental no processo de mobilização”, garantiu. 
Carlos Correia introduziu depois um grupo so-
cial “especial” como interveniente em ascensão: 
os trabalhadores do conhecimento.

A necessidade de se recuperarem os “heróis” 
(individuais, mas também empresas) como ele-
mentos mobilizadores foi referida por Costa 
Ramos, para quem o discurso mobilizador pas-
sa por “olhar para o passado e aprender com os 
erros cometidos, evoluindo num mundo cada vez 
mais globalizado, no qual teremos vantagens 

Pontos de Partida 

1. Principais protagonistas e drivers da 
mobilização. O que têm a dizer e como 
actuar;
2. Identifi cação e gestão das oportuni-
dades de mudança face à conjuntura 
nacional e global;
3. “Lobbying” para a mobilização
4. Como gerir a capacidade de mobiliza-
ção face ao estado de desenvolvimento 
económico e social existente em Portu-
gal;
5. O papel das Tecnologias no processo 
de mobilização;
6. Poderá o efeito de aumento do preço 
dos combustíveis e dos bens alimentares 
ser aproveitado para aumentar a capaci-
dade mobilizadora no sentido do desen-
volvimento da Sociedade da Informação 
e do Conhecimento? De que modo? 

competitivas se conseguirmos ser o que somos 
em termos de identidade e ambição”. Enquanto 
António Augusto Fernandes apelou à realização 
de um levantamento nas empresas do que já foi 
efectuado ao nível da Sociedade da Informação, 
Dias Coelho abordou a crise económica que o 
País enfrenta, considerando o seu efeito capaz de 
fazer aumentar a capacidade mobilizadora da So-
ciedade da Informação e do Conhecimento.

A colocação de computadores nas escolas por 
parte do Governo – com o “Magalhães” a tradu-
zir o caso mais simbólico – foi dada por Carlos 
Correia como elemento mobilizador relevante. 
No mesmo diapasão, Odete Santos foi mais lon-
ge: “Em paralelo à máxima ‘o que é estrangei-
ro é bom’, quando se faz algo de bom cá dentro 
surge um orgulho muito especial e mobilizador, 
que nos valoriza”. Ao contrário de Luís Vidigal, 
que manifestou receio dos unanimismos e do pa-
pel da sociedade civil e dos media, Dias Coelho 
defendeu que se devem valorizar projectos como 
o “Magalhães”, assim como o Programa Novas 
Oportunidades. Sobre este assunto, José Lopes 
Castro mostrou-se menos patriótico e considerou 
a distribuição de computadores propriamente dita 
como o mais mobilizador que a operação teve.

Tecnologia mobilizadora
Mantendo a elevada dinâmica de pensamento 

do grupo, Fernando Rodrigues abordou de segui-
da a generalização dos pedidos de planos de ges-
tão de mudança pelas empresas. “As tecnologias 
são um veículo de mobilização e o que é funda-
mental é perceber o que se vai ganhar com um 
qualquer instrumento de facilitação (programas 
e outros)”, argumentou.

De acordo com Arminda Neves, não é nos 
seus programas (ou equivalentes) que reside o 
problema do Estado, mas na qualidade da sua 
implementação e avaliação. “Portugal é dos pa-
íses que mais relaciona o conhecimento com o 
conceito académico”, lamentou. Por outro lado, 
o mais difícil é avaliar os resultados práticos do 
Programa Novas Oportunidades, quer ao nível 
das competências profi ssionais, quer da obtenção 
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de conhecimentos tácitos – para 
lá do ponto de vista meramente 
académico ou de qualifi cação. 
Quanto ao “Magalhães”, julga 
que este conduzirá a inevitáveis 
alterações da forma de ensino. 
A participante introduziu ainda 
a consciência do “falta fazer”, 
que trava o processo político de 
desenvolvimento. No que con-
cerne à comunicação e ao ma-
rketing, a qualidade das mensa-
gens tem de ser aprofundada ao 
nível do “Portugal logístico”, 
envolvendo estratégia política 
para infra-estruturas, acessibili-
dades, portos plataformas logís-
ticas, entre outros.

Por seu lado, Luís Vidigal in-
troduziu uma nova perspectiva do fenómeno 
“Magalhães”, baseada na questão da continuida-
de. “Quando apresentou este projecto, o Governo 
fê-lo como um instrumento isolado, como algo 
que acaba ali. É um erro, pois não acaba, fazendo 
parte de um processo mais alargado e inacaba-
do”, explicou. No entanto, “só dentro de alguns 
anos é que a avaliação dos impactos será feita 
e sentiremos o efeito do «Magalhães»”, sublinha 
António Augusto Fernandes, reconhecendo tra-
tar-se de uma grande operação comercial, com 
a incorporação de 25% de produção nacional. 
Contudo, coloca a grande dúvida de futuro: “E 
depois?”. “Demos-lhes a chave de fendas, existe 
uma rede, mas resta saber o que corre dentro da 
mesma”, contrapõe.

Por fi m, José da Costa Ramos referiu a exis-
tência de uma componente emocional na mobi-
lização – “O sonho comanda a vida”. Assim, re-
corda que “há coisas que têm sido feitas e que, 
anteriormente, pareciam impossíveis”, concor-
dando com uma ideia já abordada: “O elemento 
de dar a conhecer o que de positivo o Governo 
faz tem de ter um efeito mobilizador”. Marcos 
Sousa rematou: “Está na altura de saber ousar, 
de acreditarmos que somos capazes e de preferir 

a perspectiva do ‘copo meio cheio’ e não a do 
‘copo meio vazio’”.

Defi nir um sonho mobilizador
No segundo dia do evento, a sessão paralela 

do grupo de refl exão do tema 1 prosseguiu com a 
mesma dinâmica do dia anterior. Ainda que lan-
çadas novas pistas, algumas ideias foram conso-
lidadas. Arminda Neves começou por considerar 
que a crise pode ajudar a uma refl exão mais pro-
funda sobre a desconfi ança entre o Governo e a 
Administração Pública. Apontou os problemas 
da governação e da efi cácia das políticas gover-
namentais a dois níveis: implementação (das pró-
prias políticas) e fragmentação. Na sua opinião, 
“os territórios têm especifi cidades que não são 
reconhecidas na distribuição dos fundos comu-
nitários, cuja aplicação é efectuada independen-
temente dessas mesmas especifi cidades”. É nesta 
perspectiva que a tendência para uma sectoriza-
ção da intervenção pública constitui um factor de 
desmobilização.

José Dias Coelho introduziu então a importân-
cia de se defi nir/construir um sonho no processo 
de mobilização – falou em “dar a volta por cima 
da crise”. “O Plano Tecnológico per si é racio-
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nal? Ou será preciso ir mais além ou descobrir 
algo que lhe dê continuidade? Tem de se criar um 
sonho para a sociedade portuguesa”, asseverou. 
Esta dica conduziu à constatação de que, no iní-
cio da Estratégia de Lisboa, em 2000, o sonho era 
ter a Europa, oito anos mais tarde (no presente), 
na frente do mundo, ou seja, à frente dos EUA 
em termos de competitividade na Sociedade do 
Conhecimento.

Sustentando com dois exemplos reais a que 
já assistiu, António Augusto Fernandes apontou 
responsabilidades a uma desarticulação do Po-
der e a um excesso de dependência das empre-
sas face ao Estado, sobretudo quando se desce 
na escala empresarial para as pequenas e médias 
empresas (PME) e microempresas – “onde se 
está longe dos corredores do Poder”. Mas Dias 
Coelho ripostou de imediato: “Quero esquecer 
os exemplos negativos do Estado, ser optimista 
e ter soluções para resolver os problemas”. Por 
seu turno, José Matos Pereira admitiu só conse-
guir pensar em mobilizar Portugal “a partir de 
grupos de estudo elitistas e através de programas 

catalisadores”.

A cidadania e os potenciais caminhos
Luís Borges Gouveia interveio de seguida, conside-
rando o QREN não como “a última oportunidade”, 
mas como um adiamento da ruptura do actual mo-
delo de organização social e económica. “Há uma 
falência de modelos na sociedade”, garantiu. Mas 
antecipou soluções, com especial enfoque na redefi-
nição da organização político-administrativa, a sim-
plificação de processos e a promoção de uma lide-
rança. Constata existir “muita gente informada, mas 
pouca com conhecimento” – sobretudo na perspec-
tiva global para pensar o País – e considera a “portu-
galidade” e o “smart power” como potencialidades 
internas. “Podemos ser vendedores de segurança e 
as relações externas devem ser estrategicamente de-
senvolvidas”, destacando os EUA, a China, o Brasil 
e a África lusófona. Por fim, apontou um outro pro-
blema interno: “É o Governo que decide e não vai 
decidir contra si próprio”.

Também o défice de cidadania foi colocado em 
debate por Luís Vidigal, que situou o País numa fase 
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de cidadania de curto prazo e não de “banda larga”, 
aquela que projecta o sonho. “Temos um Estado 
agredido, logo um Estado resistente”, numa alusão 
a um “paradoxo actual dos teóricos do aparelho de 
Estado, identificado por Estado orgânico versus Es-
tado mecânico”. Mas se está a ser pressionado, na 
óptica de Fernando Rodrigues, o Estado pode fazer 
“lobbying”.

Regressando ao sonho, Dias Coelho especificou 
que o desígnio a si associado tem de ser superior à 
tecnologia. “Vejo o sonho no mar, na portugalida-
de e na lusofonia”, nomeou, juntando ainda o ter-
ritório, no sentido da preservação do ambiente e de 
uma agricultura desenvolvida, bem como da sofis-
ticação dos sectores económicos tradicionais (têx-
teis, moldes, entre outros). Acrescentou também o 
aumento da literacia digital e a aposta nas redes de 
nova geração (banda larga) como caminhos a pros-
seguir, simultaneamente a “um Estado eficiente em 
rede”. Tomou ainda os eixos da Educação, Cultura 
e Arte como linhas de desenvolvimento no âmbito 
da Sociedade da Informação e do Conhecimento.

Sonho de múltiplas facetas
Voltando à Estratégia de Lisboa, Arminda Ne-

ves recordou que esta procurou colocar Portugal 
no centro do mundo a partir da geografia do seu 
território (mar), enquanto o Plano Tecnológi-
co tem no conhecimento, na inovação e na tec-
nologia os grandes pilares dos seus objectivos 
estratégicos. “Para se ter um sonho, tem de se 
enquadrar a acção não apenas nas vertentes eco-
nómica e tecnológica, mas num sentido mais am-
plo”, apontou. Salientou a criação de condições 
e articulações como principal papel do Estado e 
identificou o maior problema das nossas regiões: 
a excessiva dependência das Comissões de Co-
ordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) 
em relação ao Poder Executivo (Governo). Para 
reduzir este obstáculo, defendeu a implementa-
ção de medidas de eficiência colectiva. Luís Vi-
digal acrescentou ainda o “sonho institucional” 
intrínseco à sociedade em geral, muito colado à 
instituição Estado.

António Augusto Fernandes também avançou 
com o seu sonho: “É que as universidades, o Es-
tado e as empresas adoptem o mesmo modelo de 
gestão das empresas sólidas”. Para isso, temos “a 
nossa língua como veículo comum, mas é neces-
sária uma visão traduzida num Plano Nacional”. A 
aposta na lusofonia foi também defendida por Ma-
tos Pereira como estratégia na vertente linguística, 
enquanto o desenvolvimento da arte marítima e 
da investigação de tudo aquilo que está ligado ao 
mar fazem parte do sonho padronizado por Odete 
Santos.

Em jeito de conclusão, Dias Coelho sublinhou 
que o sonho que gostaria de construir está rela-
cionado directamente com a Sociedade da Infor-
mação e do Conhecimento. “Temos de ter um 
sonho em relação ao Estado, o qual não pode fun-
cionar como travão”, explicou. António Serrano, 
o coordenador deste grupo de reflexão, conclui 
a sessão paralela com a alusão à existência não 
apenas de um sonho, mas de uma multiplicida-
de deles (sonhos compósitos), “que têm de ser 
mobilizadores e territorializados” e exigindo a 
definição “de tudo aquilo que cabe a cada região 
ou território”.
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Oportunidades
   • Mobilização criada pela própria 
ameaça resultante no nível de 
sobrevivência em que empresas 
e indivíduos se encontram (problema cria 
a oportunidade);
   • A língua como veículo comum e 
instrumento globalizante;
   • A criação de “heróis” e de um sonho: 
o exemplo do computador “Magalhães” 
como ponto de partida nas camadas 
jovens; independentemente da sua iden-
tidade e origem, com ele se criou um 
sonho;
   • O sonho do cidadão e da sociedade 
cívica: importância da língua, do território 
e do mar, que nem sempre é captada pelos 
cidadãos;
   • Pluralidade genética;
   • Vectores de mobilização:
        - Identidade: a mobilização passa 
pelo conhecimento científi co
        - História: passado empreendedor e 
de risco; cada pessoa tem a sua forma de 
contar a sua própria História
        - Geografi a: cidade como espaço 
físico, mas também um espaço de 
emoções;

Pontos em análise
   • Tradução de “driver” por “móbil”
   • Defi nição dos actores/protagonistas de 
mobilização:
       - Estado;             
       - Indivíduos;
       - Empresas;         
       - Sociedade civil;
       - Grupos especiais (sub-grupo).
   • Questão das cidades:
       - Proximidade territorial
       - Evolução: multiplicação das 
periferias pela Internet
   • Duplo papel do Estado:
       - Governo (aparelho político)
       - Administração Pública (aparelho de 
Estado)
   • Défi ce de auto-confi ança dos 
portugueses;
   • Discurso político demasiado 
finalista, que nos coage ao limite do 
mandato político (legislatura);
   • O papel estratégico que Portugal pode 
ter no mar, na língua e no mundo.

Grupo de Trabalho I - Conclusões
Perspectivar a Mobilização para uma Mudança efectiva
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   • Existência de espaço para uma unidade 
de gestão territorial.

Recomendações
   • Acreditar em nós próprios e não 
estigmatizar o erro;
   • Combater o riso de descontinuidade 
política/governamental;
   • Para uma mudança efectiva, é preciso 
sonhar (ter/criar sonhos);
   • Sonhos compósitos: de longo prazo, com 
tempos não compatíveis com os tempos de 
governação e que cheguem aos cidadãos;
   • Na capacidade de se criar sonhos par-
tilhados, deve ser eliminado o sentimento 
de desconfiança da Administração Pública 
face ao Governo e dos cidadãos face a 
ambos;

   • No âmbito da Sociedade da Informa-
ção, definir metas concretas, extensíveis 
a outros níveis de governação central, 
regional e local, visando:
        - O aumento da literacia digital (para 
além de um ciclo de governação)
       - As metas das redes de nova geração 
(ultrapassar limitações das empresas e 
pessoas)
       -  O combate ao défi ce de cidadania 
(compromisso individual);
   • Eixo referente à Educação, Cultura 
e Artes como parte integrante do 
desenvolvimento estratégico da Sociedade 
da Informação e do Conhecimento;
   • Introdução da ferramenta do marketing 
no incremento de optimismo e auto-estima 
em geral (através de casos de sucesso em 
Portugal).

Grupo de Trabalho I - Conclusões (continuação)

Perspectivar a Mobilização para uma Mudança efectiva
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Grupo de Trabalho II

A Responsabilidade das Instituições

Asessão de trabalho constituída para pensar a 
responsabilidade das instituições no desafi o 

de mobilizar Portugal para a Sociedade da Infor-
mação partiu para as duas sessões de trabalho pro-
postas pela APDSI com duas preocupações parti-
lhadas com o grupo por Luís Amaral: a hesitação 
ou incapacidade muitas vezes demonstrada por 
instituições públicas e privadas para tomar deci-
sões e a manifesta difi culdade em passar dos pilo-
tos, dos projectos específi cos, à generalização. 

Para explicar a primeira preocupação foi dado 
um exemplo onde Portugal e Brasil foram com-
parados na adopção de um sistema electrónico de 
registo de curricula científi co. Ambos os países 
pensaram pela primeira vez no projecto sensivel-
mente na mesma altura, em 2001. Em Portugal a 
sua implementação ainda não é efectiva, enquanto 
do outro lado do Atlântico está em vigor há cerca 
de sete anos. O Brasil foi pressionado a substituir 
o suporte papel pelo suporte digital para resolver 
uma situação de emergência, mas louva-se na de-
cisão a coragem política de uma medida que im-
plicou enormes mudanças com prazos rígidos de 
implementação. A factura electrónica foi outro 
exemplo apontado na esfera das instituições pú-
blicas, por ser discutida há anos e mesmo assim a 
implementação prevista para o início deste ano ter 
falhado.           

A segunda preocupação (difi culdade em passar 
das experiências às generalizações) parte da cons-
tatação da existência de um número elevado de 
projectos que se repetem em piloto por diversas 
vezes, em alguns casos dependentes de ciclos po-
líticos que querem apadrinhar ideias idênticas mas 
sem conseguir abdicar de lhe dar uma confi gu-
ração própria. Os repetidos recomeços desperdi-
çam investimento público e deixam pelo caminho 
resultados positivos que nunca chegam a sair do 

tubo de ensaio. Por outro lado, demonstram uma 
incapacidade para avaliar o sucesso. “Já chega de 
especifi cações vamos passar às generalizações”, 
sintetiza Luís Amaral. As preocupações haveriam 
de percorrer toda a discussão e merecer o con-
senso do grupo na criação de uma recomendação 
onde se preconiza para as organizações, públicas 
e privadas, a responsabilização individual pela 
implementação de cada projecto, como forma de 
garantir a sua efectiva fi nalização.

É referida a fi gura do CTO (Chief Technology 
Offi cer) que nas empresas tem subido na estrutura 
hierarquia e ganho espaço ao nível da gestão de 
topo como fi gura responsável pela implementação 
das políticas que envolvem Tecnologias da Infor-
m a ç ã o . 
Um con-
ceito que 
se perde 
na reali-
dade das 
estruturas 
d e p a r t a -
m e n t a i s 
da função 
p ú b l i -
ca, como 
l e m b r o u 
Carlos Ja-
nicas.

J o a -
quim Al-
ves Lava-
do propõe 
que a dis-
cussão so-
bre o pa-
pel das 

Moderador 
Rui Baião

Participantes
Álvaro Freitas Gomes Durão
António Carlos Santos
António Vasconcelos Cunha
Artur Castro Neves
Carlos Janicas
Filipe Montargil
João Barreira
Joaquim Alves Lavado
José Gomes Almeida
José Palma Fernandes
José Pina Miranda
Margarida Pires
Pedro Souto
Rui Dias Ferreira
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Pontos de Partida 

1. Como explorar o potencial das redes 
sociais;
2. A “Responsabilidade Social”das insti-
tuições para com a Sociedade da Infor-
mação;
3. Parcerias institucionais para a mobili-
zação e para a mudança;
4. O trabalho em rede e a Economia da 
Informação como potenciadora da mobi-
lização;
5. Impacto do aparecimento e desen-
volvimento de novos modelos de negó-
cio das empresas na capacidade de 
mobilizar e potenciar mudanças;
6. Como mobilizar o poder político a 
nível nacional e também regional?
7. Qual o poder e o papel das orga-
nizações num processo de mobilização 
global a nível nacional.

instituições na mobilização da Sociedade da Infor-
mação se faça em cinco perspectivas abordando a 
vertente tecnocrática, política, económica, social 
e individual. Na primeira considera vital que as 
instituições sejam capazes de estudar e avaliar 
os sistemas de informação, as arquitecturas, que 
suportam as suas actividades. Ao nível político 
vê como essencial a existência de instituições 
capazes de liderar a implementação das Tecno-
logias da Informação, capacidade que não re-
conhece hoje como instalada ao ponto de dar 
resposta a questões como quanto custa e como 
se monta a Sociedade da Informação. O partici-
pante defende uma gestão mais centralizada das 
políticas para a Sociedade da Informação, che-
gando a sugerir a criação de um ministério que 
passe a concentrar as políticas nesta área. 

Do ponto de vista económico Alves Lavado 
considera que construir com sucesso a Sociedade 
da Informação é sinónimo de conseguir manter 
níveis de produtividade, aspecto intimamente li-
gado à capacidade de manter os recursos huma-
nos adequados. 

Num ambiente em que o cidadão/trabalhador 
tem de se adaptar a um novo contexto é igualmen-
te essencial a existência de instituições capazes 
de estudar de forma separada e segmentada os de-
senvolvimentos da SI, evitando a exclusão social 
e garantindo a transparência na distribuição dos 
rendimentos. É importante que à partida ninguém 
fi que excluído da possibilidade de comprar deter-
minados bens, exemplifi cou.        

A nível individual o papel das instituições no de-
senvolvimento da SI será, nesta perspectiva, encon-
trar formas de maximizar a educação e a formação.  

A visão acabou por lançar para discussão um 
conjunto de temas que todo o grupo veio a assumir 
como essencial e a serem ponto de partida para 
várias recomendações. A importância de suportar 
as actividades em arquitecturas adequadas e asse-
gurar, por outro lado, formas de monitorizar com 
frequência essa adequação foi uma das questões 
debatidas com insistência. 

Rui Barreira referiu a propósito que a tendência 

portuguesa para “fazer tudo à pressa”, sem plane-
amento é um dos principais inimigos da perfeição. 
Defendeu por isso a necessidade de princípios e 
referiu o papel que o Estado pode ter nesta ma-
téria, impondo regras claras nos seus concursos 
públicos, com capacidade para contaminar de for-
ma positiva toda a indústria e acelerar a adopção 
de boas práticas. Os participantes concordaram 
no entanto, que muitas das mudanças necessárias 
para alinhar o mercado pelas melhores práticas, 
não só ao nível das arquitecturas mas a vários ní-
veis, não pode ser feita por decreto, mas tem de 
surgir numa lógica de bottom up. 

PMEs como o elo mais fraco 
da cadeia 

As PMEs são encaradas neste enquadramento 
como o elemento do quadro institucional portu-
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guês mais necessitado de apoio, nomeadamente 
no que se refere à capacidade para seguir boas 
práticas, mas também na capacidade de acesso a 
fundos que permitam fazer a sua modernização. 
São estruturas com recursos limitados onde mui-
tas vezes os benefícios da modernização são pouco 
claros. Como lembrou Pina Miranda do ponto de 
vista das arquitecturas tecnológicas, por exemplo, 
a generalidade da oferta existente no mercado está 
dirigida a empresas de maior dimensão, nas con-
figurações e nos preços. É preciso que exista no 
mercado quem ensine às empresas porque devem 
canalizar os seus investimentos para a moderniza-
ção e que benefícios podem daí retirar, frisou. Um 
papel que, na sua perspectiva poderia ser assumido 
por entidades que se actuassem como uma espécie 
de ONGs da Sociedade da Informação. 

A ideia não gerou consenso mas a necessidade 
urgente de reformar as estruturas de apoio a este 
tipo de empresas imperou na discussão. O mode-
lo luxemburguês foi um dos exemplos analisados 
pelos participantes. Neste modelo cabe a uma es-

trutura pública com vocação para a investigação 
prestar apoio às PMEs no processo de moderniza-
ção. A recomendação do grupo a este nível acabou 
por apontar para um formato menos dependente 
do Estado, embora beneficiário do seu apoio. 

O grupo acredita que faz sentido aproveitar as 
estruturas que já existem, mas é preciso torná-las 
mais próximas dos seus destinatários, as empre-
sas. Ao nível das instituições públicas António 
Carlos Santos sugere um IAPMEI mais dinâmico, 
mudança que poderia traduzir-se na transforma-
ção em agência, mas é ao nível das organizações 
não públicas que se foca a reflexão. O grupo acre-
dita que redes criadas por associações empresa-
riais ou outras instituições distantes do Estado que 
permitem às PMEs tirar partido do efeito de rede, 
apreender boas práticas e conhecer as ferramentas 
de financiamento disponíveis são de extrema im-
portância. Exemplo citado foi o da COTEC (que 
mantém uma rede de PMEs Inovadoras) como um 
dos esforços bem sucedidos no país a este nível, 
lembrou Carlos Janicas. A necessidade de criar 
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la para ultrapassar as limitações de um mercado 
pequeno como o português, como identifi cou Rui 
Dias Ferreira que classifi cou a questão da escala 
como fundamental, a par com a canalização dos 
investimentos públicos para criar valor a nível 
mundial. Forneceu como exemplos para concre-
tizar a ideia o Plano Tecnológico e algumas medi-
das do Simplex que vê como potenciais embaixa-
dores da inovação portuguesa no resto do mundo, 
neste imperativo que é dar escala aos projectos 
nacionais. “Não podíamos usar esta energia [do 
Plano Tecnológico] para escalar produtos à escala 
mundial”, questiona. António Vasconcelos Cunha 
complementa lembrando que ter sucesso na So-
ciedade da Informação passa por “dominar os 
centros de produção de riqueza”. 

Ganhar escala é essencial 
A reflexão também conduziu os participan-

tes a defenderem que as oportunidades para as 
empresas portuguesas ganharem escala podem 
ser  moldadas pela cumplicidade que conse-
guem alcançar com as instituições públicas. A 
discussão não se focou em formas de acção pro-
teccionistas, mas nas políticas de acção que os 
organismos públicos podem levar a cabo para 
ajudar a promover a imagem do país e do seu 
tecido empresarial fora de Portugal. Reclama-se 
neste tema uma acção mais eficaz do ICEP nos 
mercados-alvo para Portugal. Uma acção que se 
revele em maior sintonia com os objectivos do 
tecido empresarial nessas localizações.   

A nível político o grupo acabou por defen-
der a necessidade de proceder à reengenharia da 
actual forma de organização das estruturas de 
comando das políticas da SI, hoje dispersa por 
vários pontos e sem um rosto próprio, para além 
do Primeiro-ministro. Acredita-se que faz falta 
dar um rosto e um orçamento próprio à Socieda-
de da Informação.

A responsabilidade social das empresas em sen-
tido lato foi também tema de refl exão para o gru-
po, que procurou aprofundar em que medida estas 
obrigações estão também relacionadas com o pa-

Principais recomendações defi ni-
das pelo Grupo II 

• Reforçar o incentivo público às redes 
e iniciativas de troca de boas práticas ou 
facilitadoras de acesso a fundos de apoio 
pelas PMEs
• Garantir a capacidade de levar até ao 
fi m as decisões tomadas pelas instituições
- Responsabilizar instituições e sobretudo 
indivíduos pela boa implementação das 
decisões
• Evitar políticas de ziguezague, man-
tendo a continuidade para além dos ciclos 
políticos 
• Defi nir cuidadosamente as arquitectu-
ras de suporte à actividade, sejam estas 
tecnológicas ou não  
• Reforçar o papel das universidades en-
quanto agentes de monitorização e aval-
iação das iniciativas para o desenvolvim-
ento da Sociedade da Informação
• A responsabilidade social das institu-
ições tem de passar pela gestão de aspec-
tos sociais: cidadania, educação e infor-
mação para a saúde e bem-estar
• É necessário dar um rosto e uma estru-
tura própria às políticas para a Sociedade 
da Informação

estruturas de apoio às PMEs já tinha aliás sido 
também sugerida num estudo do Grupo de Alto 
Nível da APDSI, onde também fi cou patente esta 
necessidade.

O grupo defendeu mesmo que estas estrutu-
ras - de aconselhamento, acesso a resultados de 
investigação e apoio na procura de fundos - po-
dem também desempenhar um papel importante 
no apoio às empresas que procuram ganhar esca-
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pel das instituições na mobilização para a SI. Para 
Castro Neves a relação não é clara. Este sublinha o 
facto das políticas desenvolvidas nesta área serem 
cada vez mais determinadas pela vontade de ir ao 
encontro daquilo que parecerá bem aos accionis-
tas bem como os constrangimentos decorrentes da 
evolução da economia e da realidade das empresas 
para um novo paradigma, cada vez mais assente na 
gestão da propriedade intelectual, à luz de limites 
éticos que se foram moldando com a evolução mo-
ral da sociedade. 

A responsabilidade social das organizações no 
desenvolvimento da SI seria abordada durante o 
encontro por diversas vezes e tendo subjacente di-
ferentes esferas, como a educação, o ambiente ou 
a saúde, com Álvaro Freitas Gomes Durão a subli-
nhar a importância de ser garantido pelas institui-
ções um papel activo na informação para a saúde 
e bem estar dos seus colaboradores. Também José 
Gomes Almeida se referiu ao tema da responsa-

bilidade social para considerar que na sua génese 
estão em grande medida os riscos de segurança in-
ternacional que as organizações hoje atravessam 
e as fizeram perceber que a sua actuação para o 
exterior deve ser mais cuidada.     

Na sua análise ao papel das instituições no de-
senvolvimento da Sociedade da Informação o gru-
po não quis deixar de fora as universidades, que 
considerou de forma unânime instrumentos com 
enorme capacidade mobilizadora. Um dos papéis 
mais relevantes que podem por isso assumir no 
processo é de entidades responsáveis pela moni-
torização e avaliação das iniciativas desenvolvi-
das para fazer avançar a Sociedade da Informa-
ção, através da realização de estudos, relatórios de 
acompanhamento e trabalhos que permitam esta-
belecer como regra a avaliação de resultados. Uma 
nota para a necessidade de manter autonomia entre 
a produção de conteúdos e o patrocínio dos traba-
lhos, de forma a garantir que os resultados apura-

dos tenham sem-
pre como destino 
a divulgação pú-
blica e não fiquem 
confinados a um 
qualquer gabinete 
por não apresen-
tarem os indica-
dores desejados.     
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Grupo de Trabalho II - Conclusões
A Responsabilidade das Instituições

Apresentação ao grupo 
Desempenhando as instituições, públicas 
ou privadas, um papel importante no 
desenvolvimento da Sociedade da 
Informação, não só pelos dados que têm 
que ter disponíveis para os seus negócios 
ou actividades como pelos produtos 
de informação que fornecem, tudo isto 
suportado em TIC cada vez mais sofi sticadas, 
devemos analisar a responsabilidade dessas 
instituições no processo mencionado e 
perspectivar a sua actuação sob vários 
pontos de vista.
Antes disso, porém, queremos chamar a 
atenção para alguns possíveis aspectos 
negativos nesta actuação. Por vezes 
manifesta-se hesitação ou incapacidade dos 
dirigentes ou gestores tomarem decisões 
corajosas e assumi-las até ao fi m. Outras 
vezes, perde-se muito tempo e recursos 
em atacar problemas idênticos, cada um 
de per si, não aproveitando a experiência 
obtida na concretização de um projecto 
para generalizar a mesma actuação para 
situações semelhantes.

Face a isto propusemo-nos analisar e pre-
parámos recomendações de actuação para 
as instituições em cinco perspectivas:
     • Tecnológica
     • Política
     • Económica
     • Social
     • Individual 

Perspectiva Tecnológica 
   • Importância da preparação das arquitec-
turas (da empresa, da Informação, etc.) e dos 
projectos para as concretizar, tudo devendo 
ser feito de uma forma muito rigorosa. 
 
Perspectiva Política
   • Nomear individualidade que tenha 
capacidade, responsabilidade e autoridade 
para defi nir o caminho e garantir a execução 
das estratégias numa perspectiva de levar as 
decisões tomadas até ao fi m.
   • A abordagem deverá ser Bottom up no 
que se refere à defi nição e implementação 
das arquitecturas, e Top down para o seu 
acompanhamento e gestão.
   • Defi nir regras mandatórias a que as em-
presas terão que aderir, e assegurar o respec-
tivo cumprimento.
   • Assegurar um sentido de “cumplicidade” 
salutar entre entidades públicas e entidades 
privadas, como elemento determinante nas 
estratégias de internacionalização das empre-
sas em busca de maior escala de acção.
   • Evitar a todo o custo políticas de 
ziguezague, mantendo a continuidade para 
além dos ciclos políticos.
 
Perspectiva Económica 
   • Aumentar a produtividade do sector da 
informação na economia.
   •  Re-engenharia das organizações de 
apoio às PME no sentido de promover 
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e garantir boas práticas, melhorias de 
processos e facilitar o conhecimento sobre 
meios de fi nanciamento disponíveis.
   • As universidades portuguesas devem 
prestar atenção e intervir activamente na 
monitorização e na avaliação dos resultados 
das acções desenvolvidas pelas instituições 
no quadro da Sociedade da Informação.
 
Perspectiva Social
   • Responsabilidade social de lutar 
contra a exclusão digital, procurando-se 

Grupo de Trabalho II - Conclusões (continuação)
A Responsabilidade das Instituições

o melhor equilíbrio possível entre essa 
responsabilidade e a procura de lucro. 
   • As instituições devem garantir um 
espaço na gestão das questões sociais: 
cidadania, bem-estar, informação e 
cuidados de saúde, ambiente, educação. 
 
Perspectiva Individual
   • Necessidade de cada indivíduo 
interveniente maximizar as suas 
qualifi cações.
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Grupo de Trabalho III

O Papel das Novas Gerações

Moderador 
João Matias

Participantes
Francisco Tomé
Henrique O’Neill
Ivo Barros
João Álvaro Carvalho
Jorge Salamanca
José Fernandes de Almeida
Manuel Sequeira
Maria Joaquina Barrulas
Mário do Carmo Durão
Mário Rui Gomes
Paulo Veríssimo

Caracterização do grupo
  • Boa gente;
  • Professores (maioria);
  • Engenheiros;
  • Quadros das Indústrias de TIC;
  • Todos com fi lhos e alguns com netos.

Asessão paralela dedicada ao tema “O Papel 
da Novas Gerações” avançou com um con-

junto de provocações lançadas pelo moderador 
João Matias, nomeadamente se valeria a pena pen-
sar sobre o tema, uma vez que as gerações mais 
novas estão completamente motivadas para a So-
ciedade da Informação. Cedo se concluiu que o 
cerne da questão não estaria a este nível, mas antes 
na responsabilidade que os chamados “emigran-
tes digitais” têm na promoção de valores junto dos 
“nativos”.
Mas outras questões se levantaram, igualmen-
te relevantes. Faz actualmente parte da vivência 
normal dos jovens serem deixados sozinhos desde 
tenra idade, aprendendo a orientarem-se sozinhos 
e se não fi zermos nada vamos ter muito mais ame-
aças na Sociedade da Informação do que do que 
benefícios, alerta Paulo Veríssimo. “Hoje não con-
trolamos por onde os nossos fi lhos andam e por 
onde não andam, não controlamos quando nem 
quantas horas os nossos fi lhos dormem, qual é o 
ritmo biológico deles; não controlamos sequer a 
forma como aprendem, nem como estudam” refe-
re, sugerindo que a solução passa pela partilha de 
valores fundamentais. 

“Não devemos dizer: está aqui isto e agora de-
senrasquem-se. Primeiro devemos incutir determi-
nados valores e depois, sim, navegam segundo os 
valores que aprenderam”.

Paulo Veríssimo considera igualmente que o de-
safi o é colocado ao nível da sociedade no seu todo, 
não sendo um problema específi co da Sociedade 
da Informação. “A SI é um artefacto da socieda-
de”, defende.

E será que os jovens estão realmente integrados 
na SI da forma como pensamos? O professor uni-
versitário considera que as gerações mais novas 
estão tecnologicamente integradas, encarando a SI 

como um conjunto de gadgets. “Andam de tele-
móvel muito bem, mas isso não chega”.

Promover competências
O facto de um jovem utilizar um determinado 

gadget tecnológico para “produzir conteúdos” de 
uma maneira indisciplinada contribui para a cria-
ção de uma Sociedade da Informação de pouca 
qualidade, na opinião de Jorge Salamanca. Para 
que a SI seja efi caz, a solução terá de passar pela 
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educação numa série de valores e de princípios, 
sugere.

Para José Fernandes de Almeida a promoção da 
mudança no sentido de uma efectiva Sociedade da 
Informação e do Conhecimento é uma falsa ques-
tão. “Há uns anos atrás tínhamos realmente que 
promover a utilização dos computadores. Hoje 
isso já não é necessário”.

Em torno de todas as dúvidas levantadas, 
surge também a questão da produtividade. “As 
novas gerações hão-de um dia chegar ao mer-
cado de trabalho e o que é que vão ser capazes 
de fazer? O facto de hoje saberem mexer muito 
bem nos teclados de telemóveis e computadores 
leva-os a algum lado? Qual a produtividade des-
ta nova geração, com a sua atitude exploradora 
de gadgets e tecnologias?”, pergunta-se Mário 
do Carmo Durão.

O responsável do Ministério da Defesa considera 
que o acompanhamento por parte dos pais e educa-
dores vai fazer a diferença entre estes jovens.

E como mobilizar as gerações mais novas? 
“Primeiro há que falar a verdade e isso nem sem-
pre é tão simples como parece, porque hoje a pre-
ocupação é governar pelo poder mediático, pela 
linguagem do marketing”, afi rma Mário do Car-
mo Durão.

A resposta está na capacidade de criar objecti-
vos bem orientados, com metas defi nidas. Sugere-
se a criação de um “desiderato nacional”, útil aos 
olhos de todos, que envolva a realização de uma 
série de acções.

Na leitura que Joaquina Barrulas faz do tema 
em discussão, a questão dos valores é fundamen-
tal, assumindo extrema importância a responsabi-
lidade das gerações mais velhas perante os mais 
novos nesta “passagem de testemunho”.

Maria Joaquina Barrulas mostra-se expectante 
relativamente ao que denominou de futura “ge-
ração Magalhães”, referindo-se aos benefi ciários 
do programa governamental de distribuição de 
computadores portáteis ao primeiro ciclo do en-
sino básico.

A investigadora do INETI chamou igualmente 
à atenção para um factor que considera diferen-
ciador entre as novas gerações: o desenvolvimen-
to mais acentuado das capacidades multitask. Tal 
poderá advir, possivelmente, da utilização de uma 
panóplia diversifi cada de gadgets, nomeadamente 
dos jogos, considera. Há inclusive em prática no-
vos modelos de aprendizagem que se baseiam na 
forma como os jogos por níveis se desenvolvem, 
de modo a tornar mais agradável o ensino.

Referindo-se ao problema da infoexclusão, 
levantado em intervenções anteriores por outros 
participantes, Maria Joaquina Barrulas prefere 
falar em exclusão. “São problemas não da So-
ciedade da Informação, mas da sociedade”, de-
fende. “A infoexclusão é social, e não geracio-
nal”, sugeriu-se.

Ivo Barros pegou na temática da “geração Ma-
galhães” e lembrou que também houve uma “ge-

Pontos de Partida 

1. Como conquistar os jovens para 
promover a mudança no sentido 
de uma efectiva Sociedade da 
Informação e do conhecimento?
2. A importância das competências 
e da literacia digital na capacidade
de mobilização contínua
3. A inovação (qual inovação) ao 
serviço de novos paradigmas de vida 
na SI
4. O papel do sistema educativo na 
capacidade mobilizadora dos jovens. 
Há quick wins a explorar? Quais?
5. Está a Net Generation sensível 
para a mobilização o sentido de 
uma Sociedade da Informação e do 
Conhecimento? Como actuar?
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ração Spectrum” e com bons resultados, já que o 
contacto com tais máquinas levou muita gente à 
área da electrónica.

Sociedade da Informação: perigos dife-
rentes?

Relativamente aos perigos que a Sociedade da 
Informação possa comportar, Ivo Barros refere 
que nos anos 80 essa questão também se levan-
tava. “Eram outros problemas, perigos diferentes 
e aqui voltamos ao tema dos valores: se os jovens 
estiverem bem formados, não vão em ‘perigos’”. 

Será igualmente necessário que as gerações 
mais velhas abandonem o receio de não consegui-
rem acompanhar o passo dos mais jovens, defende 
Ivo Barros.

Jorge Salamanca vê a Sociedade da Informação 
como um instrumento para formar melhor as no-
vas gerações. Considera que é importante dotar as 

novas gerações de ferramentas como o Magalhães, 
mas é também crucial pensar de que forma pode-
rão aproveitar melhor essas ferramentas, fazendo 
um esforço para alargar as suas capacidades que 
ultrapasse a simples utilização.

A SI será apenas um meio que as novas gera-
ções podem utilizar no desígnio de dar um papel 
mais central a Portugal, não um fim último.

João Carvalho esquematiza a Sociedade da In-
formação como algo que assenta numa série de 
produtos e serviços. O objectivo último é chegar à 
felicidade, que passa por criar valor para Portugal. 
Nesse percurso temos um conjunto de pessoas de 
várias gerações com uma série de competências 
e um saber estar relacionado com atitudes dese-
jáveis.

Considera que o tema em debate não estará tan-
to ao nível do “como” mobilizar as novas gera-
ções, mas sim que papel terão as novas gerações 
nessa mobilização.
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O ponto de vista é consensual para João Ma-
tias. “Há questões para as quais não faz sentido 
mobilizar, afi nal todos nós somos seres racionais”. 
O moderador do grupo de discussão defende que 
os jovens de agora estão melhor informados, de-
senvolvendo um espírito crítico bastante maior do 
que as gerações anteriores.

O problema para Mário do Carmo Durão não 
se coloca ao nível da existência de um “espírito 
apurado” entre as gerações mais jovens, mas an-
tes saber para onde este os poderá conduzir. Aqui 
volta a surgir, inevitavelmente, a questão do en-
quadramento e dos valores a par do receio do gap 
tecnológico entre jovens e menos jovens, afastado 
logo de seguida, porque “não há que ter medo da 
iniciativa”, referiu Mário Rui Gomes.

O receio, na opinião de Manuel Sequeira, jus-
tifi ca-se, afi nal vivemos hoje a era da abundância: 
podemos aceder a qualquer conteúdo, em qualquer 
parte do mundo num microsegundo. “O Fado, Fá-
tima e Família foram substituídos pela Internet, 
pelos Gato Fedorento e pela violência gratuita. 
Estes comportamentos não são provocados pela 
SI, mas pela sociedade em geral”.

Manuel Sequeira defende que devemos apro-
veitar os meios que hoje em dia motivam as clas-
ses mais jovens para promover a tal passagem de 
valores, tentando evitar comportamentos nocivos.

Momentos antes de se iniciar a preparação das 
conclusões do primeiro momento de discussão, 

Francisco Tomé interveio com algumas questões. 
“Em que sentido estão os nativos digitais a con-
tribuir para o desenvolvimento de Portugal? Os 
nativos estão realmente “mobilizados”, mas estão 
mobilizados no sentido certo? O que esperamos 
como imigrantes que os nativos façam no âmbito 
da SI para um Portugal melhor?” foram algumas 
das dúvidas levantadas.

Sugeriu-se também a distinção entre a SI e a 
“sociedade dos gadgets”. Ligada a um conceito de 
gratifi cação instantânea, a “movimentação” na so-
ciedade dos gadgets necessita de orientação pré-
via, considera Paulo Veríssimo, referindo que po-
demos perigosamente estar a criar um baby boom 
da SI, demitindo-nos das nossas responsabilidades 
enquanto pedagogos.

A diferenciação entre SI e sociedade dos gad-
gets, a transformação desses gadgets em ferra-
mentas úteis, a promoção de comportamentos 
responsáveis, a importância das competências e 
as novas responsabilidades dos educadores deli-
neavam-se como primeiros aspectos conclusivos 
no grupo de discussão sobre “O Papel das Novas 
gerações” para “Mobilizar Portugal”.

Possíveis quick wins
O ponto de partida para o segundo dia de dis-

cussão fez-se com base nas conclusões alinhava-
das no dia anterior. Interessava essencialmente 
pegar em cada um dos pontos de ordem forneci-
dos pela APDSI e apontar-lhes as ideias sugeridas 
e debatidas em grupo, deixando a proposta de al-
guns quick wins.

Relativamente à questão “Como conquistar os 
jovens para promover a mudança no sentido de 
uma efectiva Sociedade da Informação e do Co-
nhecimento?” a resposta é consensual. A questão 
coloca-se no “enquadrar” e não ao nível do con-
quistar.

As novas gerações vão necessitar de um enqua-
dramento, na família, nas escolas, “sozinhas não 
vão a lado nenhum”, defende-se. Não adiantará 
distribuir computadores Magalhães só por si. Há 

A opinião do grupo acerca da 
mobilização dos jovens para a SI 
acabou por ser resumida na frase: 
«Os jovens já estão na teia … nós 
andamos às aranhas», sugerida 
por João Álvaro Carvalho 
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que transpor valores sociais fundamentais para a 
esfera “virtual”, é necessário transformar gadgets 
em ferramentas úteis, percebendo com nitidez a 
diferença entre uma Sociedade da Informação e 
uma “sociedade dos gadgets”.

A opinião do grupo acerca da mobilização dos 
jovens para a SI acabou por ser resumida na frase 
“Os jovens já estão na teia … nós andamos às ara-
nhas”, sugerida por João Álvaro Carvalho. O que 
está em causa não é a apetência dos jovens para a 
SI, mas o papel que as gerações anteriores assu-
mem no percurso.

Indiscutível é a importância das competências e 
da literacia digital na capacidade de uma mobili-
zação contínua. O grupo conclui pela necessidade 
de passagem da intuição à competência técnica e 
rigor. Apontam-se igualmente novas responsabili-
dades ao Êstado e aos formadores/educadores nes-
te desígnio.

À questão “A inovação (qual inovação?) ao ser-
viço de novos paradigmas de vida na SI” sugere-se 
a promoção da inovação na esfera digital, estimu-
lando a participação em redes sociais e comunida-
des de prática e promovendo a disponibilização e 
utilização de plataformas abertas.

O grupo concluiu igualmente que há uma ne-
cessidade acentuada de aumentar a competência e 
literacia digital no todo do sistema educativo – en-
volvendo professores, currículos, infra-estruturas 
e serviços –, uma vez que este assume indiscuti-
velmente papel de relevo na capacidade mobiliza-
dora dos jovens. 

Ao último ponto de discussão sugerido, “Está 
a Net Generation sensível para a mobilização no 
sentido de uma Sociedade da Informação e do Co-
nhecimento?” os elementos do grupo respondem 
unanimemente “sim”.

A criação de um portfolio de Literacia Digital 
na escolaridade obrigatória; o desenvolvimen-
to de um programa de formação e motivação de 
professores do ensino básico – uma vez que estes 
assumem especial relevância no percurso forma-
cional das novas gerações, mais acentuada agora 

com a introdução do Magalhães; o lançamento de 
campanhas de formação de adultos promovidas 
publicamente nas localidades; e a necessidade de 
insistir no desenvolvimento das periferias foram 
as sugestões deixadas à consideração dos parti-
cipantes no sétimo Fórum Arrábida da APDSI 
pelo grupo de discussão “O Papel das Novas 
Gerações”.
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Grupo de Trabalho III - Conclusões

O Papel das Novas Gerações

1 – Como conquistar os jovens para 
promover a mudança no sentido de uma 
efectiva sociedade da Informação e do 
Conhecimento
    • Não se trata de “conquistar” mas sim de 
enquadrar!!! (quem? A escola, a família, …)
         o Promover Comportamentos 
Responsáveis
         o Transpor valores sociais 
fundamentais para a esfera “virtual
         o Informação vs sociedade dos gadgets: 
transformar gadgets em ferramentas úteis
    •  Mobilizar/Motivar para as novas 
oportunidades – Os jovens já estão na teia … 
nós andamos às aranhas!

2 – A Importância das competências e da 
literacia digital na capacidade de uma 
mobilização contínua

INDISCUTÍVEL!!!
    • Da intuição à competência técnica e rigor
    • Novas responsabilidades: Estado e 
formadores /educadores

3 – A Inovação (qual inovação?) ao serviço 
de novos paradigmas de vida na SI
    • Promover a inovação na esfera digital:
        o Estimular a participação em redes 
sociais e comunidades de prática;
        o Promover a disponibilização 
e utilização de plataformas abertas.

4 – O papel do Sistema Educativo na 
capacidade mobilizadora dos jovens. 
Há “quick-wins” a explorar? Quais?
    • Necessário aumentar a competência 
e Literacia Digital do Sistema Educativo:
        o Professores;
        o Curricula;
        o Infra-estruturas;
        o Serviços.

5 – Está a Net Generation sensível para a 
mobilização no sentido de uma Sociedade 
da Informação e do Conhecimento? Como 
actuar?

 SIM!

Quick Wins
   • Portfolio de Literacia Digital na 
escolaridade obrigatória:
         o Incluir nos resultados de 
aprendizagem da escolaridade obrigatória 
aspectos relacionados com a “literacia 
digital” (mesmo que “ler e escrever”.
   • Programa de Formação de professores do 
ensino básico;
   • Campanhas de formação de adultos 
(promovidas publicamente nas localidades);
   • Insistir no desenvolvimento das 
periferias.
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Conclusões intersectadas
A experiência acumulada dos Encontros da 

Arrábida voltou a provar que a junção dos 
grupos de trabalho em dois momentos diferentes 
para sessões plenárias tem resultados muito pro-
dutivos para intersectar temas, alargar horizonte e 
cruzar ideias e o tema da mobilização da socieda-
de não falhou à regra.

António Serrano, moderador do primeiro gru-
po de trabalho, teve o importante papel da apre-
sentação das primeiras conclusões, tentando 
resumir as ideias extremamente ricas debatidas 
pelo grupo que coordenou e sublinhando que se 
extravasou muito o âmbito da Sociedade da In-
formação. “Estamos num novo paradigma. Não 
é possível estreitar a análise apenas à Sociedade 
da Informação”, alertou. 

A importância do papel estratégico de Portu-
gal no mar, na língua e no território, que cen-
tram Portugal no Mundo e que foram fulcrais no 
debate, voltam a estar em destaque, assim como 
a necessidade de ter um sonho para o país. Este 
pode ser um sonho compósito, como tinha sido 
sugerido por José Dias Coelho, mas precisa de 
uma acção concreta do Estado e de uma partilha 
com a Sociedade Civil. 

Para a Sociedade da Informação é novamen-
te apontada a necessidade de se definirem metas 
concretas e mobilizadoras, traçando um plano 
de acção e medindo os desempenhos obtidos, os 
KPIs. A aposta no aumento da literacia digital, 
nas redes de Nova Geração e no Estado Eficiente 
em Rede foram direcções definidas e apresenta-
das ao plenário.

Pegando nas conclusões sistematizadas durante 
os trabalhos do segundo grupo, que moderou, Rui 

Baião assumiu que o tempo foi curto e que é difí-
cil reunir em súmula a riqueza de todas as inter-
venções do grupo. Quanto à responsabilidade das 
instituições, tema central dos trabalhos do Grupo 
II, foi destacado o papel fundamental das Univer-
sidades e a necessidade das entidades assumirem 
um papel também no que diz respeito às questões 
de cidadania, saúde, ambiente e inovação, divul-
gando-as junto dos seus colaboradores e ajudando 
a dinamizar uma sociedade mais conhecedora e 
interventiva.

A sugestão de que seja criado um instituto res-
ponsável pelo acompanhamento na prática das po-
líticas da Sociedade da Informação levantou dúvi-
das de Arminda Neves, que Rui Baião esclareceu, 
explicando que o grupo acredita que as políticas 
a implementar devem ter o empowerement numa 
pessoa ou numa entidade que as assuma e que se 
responsabilize pela sua execução e não devem fi-
car dispersas a nível governamental.

O tema da conquista dos jovens para a promo-
ção da mudança, que dinamizou os trabalhos do 
terceiro grupo, foi apresentado por João Matias, 
que sublinhou que não se trata aqui de conquistar 
mas sim de enquadrar, porque estas faixas etárias 
já estão completamente dentro da “teia” da socie-
dade da Informação. O coordenador deste grupo 
salientou as responsabilidades que agora são atri-
buídas às “velhas gerações”, ao Estado e educa-
dores, que devem transmitir aos jovens os valo-
res, competências técnicas e rigor, mas que têm 
também de ser envolvidos na literacia digital, não 
ficando de fora da Sociedade da Informação. 

Muitas das ideias sumarizadas nos trabalhos 
dos grupos intercruzam-se e contribuem para uma 
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visão mais rica, completa e multifacetada da rea-
lidade e dos caminhos a traçar para uma mudan-
ça efectiva. Luís Vidigal mostrou a sua satisfação 
pelo desenvolvimento dos trabalhos do sétimo 
Encontro da Arrábida e salientou o trabalho im-
portante de Francisco Tomé na definição do tema 
e dos pontos de partida para cada um dos grupos, 
que foram dinamizadores da discussão. Assumin-
do que se conseguiu interceptar as ideias dos vá-
rios grupos, Luís Vidigal afirma que o “método 
de espionagem” desenvolvido com uma sessão 
plenária intermédia nas discussões está relativa-
mente maduro e que é uma técnica a manter em 
próximos encontros.

O membro da direcção da APDSI defende que 
de todas as conclusões ressalta a ideia de que a 
Mobilização não é um sonho mas sim vários so-

nhos, do cidadão, da cidadania, mas que falta uma 
forte intersecção entre eles, o que é um problema 
de comunicação que tem de ser colmatado. “Falta 
alinhar sonhos mobilizadores para toda a Socie-
dade e não apenas para alguns”, justifica Luís Vi-
digal, que defende que a cumplicidade das visões 
deve continuar para além do ciclo político.  

Coube ao presidente da APDSI, José Dias Coe-
lho, encerrar os trabalhos, sublinhando que é im-
portante falar do sonho para a construção da mu-
dança mas que é preciso haver um rosto para além 
do Primeiro-ministro que tenha assento a nível do 
Conselho de Ministros e que possa defender as li-
nhas estratégicas para a Sociedade da Informação. 
“Este é um conjunto de conclusões muito relevan-
tes, que vamos fazer chegar agora aos principais 
intervenientes políticos do país, à semelhança do 

que aconteceu já com os docu-
mentos produzidos noutros anos 
anteriores”, afirmou ainda Dias 
Coelho.
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