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valorizar esse património cultural, 
como fonte de criação de valor, em 
que a educação e o conhecimento têm 
um redobrado papel instrumental. 

Na verdade, o património cultural 
abrange tudo o que uma sociedade 
preserva e valoriza com o objetivo de 
garantir a sua perenidade e afirmação 
da sua história, da sua cultura, 
nomeadamente: património histórico 
e arquitetónico; produção intelectual; 
bens naturais; e, bens imateriais, entre 
outros.

Nesta visão abrangente, releva-se 
igualmente toda a produção e realiza-
ções associadas à ciência & tecnologia 
e ao conhecimento, de natureza 
material e imaterial, configurando im-
portantes ativos de base e estratégicos 
que afirmam e configuram trajetórias 
de sustentabilidade da economia e da 
sociedade no futuro. 

Se outras razões não existissem, esta 
iniciativa seria, por si só, um excelente 
contributo para evidenciar o valor e a 
diversidade do património português 
no contexto europeu e internacional, 

PREFÁCIO
Jorge Rocha de Matos
Comendador e Presidente da Fundação AIP

Foi com o maior interesse e oportu-
nidade que o Fórum Futurália 2018 
se associou à celebração do “Ano 
Europeu do Património Cultural”, tendo 
por tema central “Educação, patrimó-
nio e conhecimento”. O património 
cultural nas suas diferentes valências é 
entendido como um ativo estratégico 
da maior-valia, contribuindo para o 
enriquecimento da cadeia de valor da 
economia. 

É inquestionável a relevância econó-
mica, social e cultural do património 
cultural, não só para reforçar fatores 
identitários mas também para gerar 
diferenciação, diversidade e conheci-
mento, que muito contribuem para a 
nossa afirmação no contexto europeu, 
e de um modo geral na globalização, 
fruto de um acervo de relacionamentos 
que a nossa história partilhada com 
muitos povos, de todos os continentes, 
tem proporcionado ao longo dos 
séculos.

No contexto da digitalização genera-
lizada da economia em que vivemos, 
colocam-se, a este propósito, novos 
desafios e novas oportunidades para 

no seu sentido mais global, em termos 
de valores; memória; ambiente; 
arquitetura; tradições; ciência e 
tecnologia.

Esta reflexão é também necessária 
enquanto elemento catalisador de uma 
nova atitude em consonância com os 
grandes desafios societais, sociais e 
económicos atuais, como, aliás, as 
várias intervenções nesta conferência 
muito bem testemunharam.

Nesta aceção, o património cultural é 
o elemento de ligação entre o passado 
e o presente e que nos projeta no 
futuro. Portugal, só tem de se orgulhar 
do seu património cultural, tão rico e 
diverso, e de tirar daí o melhor partido 
como fonte de criação de valor. 

O património cultural é o elemento
de ligação entre o passado e o presente 
e que nos projeta no futuro.

“

“
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A Futurália é um certame que, ao longo dos anos, se foi impondo como um dos 
grandes acontecimentos públicos dedicados à divulgação de oportunidades de 
estudo, de formação e de realização pessoal de cada um e, em particular, dos 
jovens em idade escolar. Tais oportunidades podem ser, seguramente, encontra-
das na grande diversificação da oferta dos cursos ministrados nas universidades, 
nos politécnicos, nas escolas profissionais ou nas inúmeras instituições que se 
dedicam à formação e à valorização dos recursos humanos. 

Este certame constitui-se como um espaço e um tempo em que um grande 
número de estudantes aproveita a visita para obter um contacto próximo com os 
pavilhões das instituições que ali se encontram representadas. Trata-se de uma 
grande oportunidade para cada um poder ver de perto o que são e o que fazem 
as instituições de ensino que mais os atraem e mais lhes interessam.

Estas visitas e estes contactos são importantes não apenas para os estudantes 
que se encontram na fase de escolher o curso que melhor pode realizar as 
suas aspirações, mas também para os pais e educadores que, por vezes, tantas 
dúvidas têm sobre os cursos que são oferecidos pelas instituições de ensino e 
investigação seja ao nível do ensino superior seja na área das escolas profissio-
nais ou vocacionais.

Desde 2017 que a Futurália decidiu organizar em paralelo com o certame 
um Fórum que, nesse ano, foi dedicado ao processo de digitalização ao nível 
das empresas e da Administração Pública (Industria 4.0) e que, este ano, teve 
como objetivo assinalar o Ano Europeu do Património Cultural. A esse propósito 
realizou-se, no dia 15 de março, um Fórum dedicado à “Educação, Património 
e Conhecimento” que contou com a participação de um grande número de 
conferencistas e membros de painéis de grande experiência e qualidade, sendo 
que se tratou de um Fórum com manifesto interesse para estudantes, professores/
formadores, agentes e decisores político-institucionais, bem como para todas as 
instituições públicas ou privadas que se relacionam com o património cultural.

Em 2018 a Futurália incluiu também um espaço dedicado à empregabilidade e 
ao emprego, o que ocorreu pela primeira vez e que representa um esforço para 
alargar o âmbito deste certame, procurando trazer à feira grupos de pessoas per-
tencentes a níveis etários diferentes dos que tradicionalmente visitam esta grande 
mostra mas que, em certas situações, necessitam também de um espaço e de um 
tempo para poderem discutir e debater questões relacionadas com o problema 
do emprego/formação e os elementos indispensáveis ao enriquecimento das suas 
capacidades no âmbito da empregabilidade.

Espero que a Futurália 2019 seja novamente um êxito na senda do sucesso dos 
anos anteriores.

EDITORIAL
Eduardo Marçal Grilo
Presidente do Conselho Estratégico da Futurália

Em 2018 a Futurália 
incluiu um espaço 
dedicado à
empregabilidade e
ao emprego, o que 
ocorreu pela primeira 
vez e que representa 
um esforço para
alargar o âmbito
deste certame, 
procurando trazer à 
feira grupos de
pessoas pertencentes
a níveis etários
diferentes dos que 
tradicionalmente 
visitam esta grande 
mostra (...).

“

“
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Foi com muito gosto que aceitei o convite dirigido à Comissão Europeia para me 
associar a esta iniciativa, que tem lugar na linda cidade de Lisboa. 

Sei que este é o maior evento anual que se realiza em Portugal sobre temas 
centrais no campo da educação e formação ao longo da vida, emprego e 
juventude. Tenho dedicado grande parte do meu mandato a melhorar e a propor 
novas políticas nesses domínios.

Ao longo das suas onze edições, a Futurália tem proporcionado uma importante 
visibilidade ao ensino e formação profissionais, à orientação e ao emprego, ao 
mesmo tempo que ajuda os estudantes a acederem ao mercado de trabalho.

A Futurália é também um ponto de encontro útil para alunos, escolas e centros de 
formação, professores, formadores e empregadores. É importante, contudo, que 
esta iniciativa chegue a todas as regiões do país para uma consciencialização 
geral para as oportunidades existentes.

Este evento é igualmente uma ocasião para mostrar todas as oportunidades que 
advêm da internacionalização da educação e formação profissionais, principal-
mente através da mobilidade internacional de alunos, formadores e professores. 
A este respeito quero destacar a recente iniciativa que lancei no ano passado, o 
ErasmusPRO. 

Esta iniciativa pretende dinamizar a mobilidade de aprendizes e formandos 
através de estágios no estrangeiro, com a duração de 3 a 12 meses. Os dados 
preliminares das candidaturas ao ErasmusPRO mostram que há uma grande 
procura por este tipo de mobilidade. Quero pessoalmente incentivar-vos a todos 
para que usem os significativos apoios financeiros que disponibilizamos nesta 
iniciativa, no âmbito do Erasmus+. 

O mote do Fórum Futurália 2018 está diretamente relacionado com o Ano 
Europeu do Património Cultural e é dedicado à “Educação, património e conheci-
mento”.

Valorizar o património cultural europeu como um ativo estratégico traz novos de-
safios e oportunidades para o ensino e formação profissionais. Através do ensino 
e formação profissionais devemos garantir que preparamos as pessoas para que 
estejam mais atentas e munidas das capacidades necessárias para que possam 
preservar a herança material e imaterial da Europa, tão rica e diversificada.

ABERTURA
Marianne Thyssen*
Comissária Europeia do Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade Laboral

Valorizar o património 
cultural europeu como 
um ativo estratégico traz 
novos desafios e 
oportunidades para 
o ensino e formação 
profissionais. Através 
do ensino e formação 
profissionais devemos 
garantir que preparamos 
as pessoas para que 
estejam mais atentas 
e munidas das capaci-
dades necessárias para 
que possam preservar 
a herança material e 
imaterial da Europa, tão 
rica e diversificada.

“

“
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A formação profissional focada nos ofícios e na preservação e desenvolvimento 
de práticas antigas tem um papel fulcral a desempenhar a este respeito.

O património cultural gera crescimento económico e postos de trabalho nas 
cidades mas também nas regiões. Atualmente, mais de 300.000 pessoas estão 
diretamente empregadas no setor do património cultural na União Europeia e 7,8 
milhões de empregos estão indiretamente relacionados com o setor, incluindo, 
por exemplo, o turismo, a interpretação e a segurança.

O atual programa Erasmus+ apoiou, em Portugal, 15 projetos relacionados com 
o património cultural. Estes projetos vão desde “Património Religioso e Histórico” 
e “Património Industrial” à “Herança Cultural Intocável”.

Quero dar-vos um exemplo concreto de como o financiamento europeu está 
a ajudar no desenvolvimento deste setor em Portugal. O projeto Erasmus+ 
“Ecos do Passado – Património Futuro”, liderado pela Fundação Robinson, de 
Portalegre, junta sete parceiros de quatro Estados-Membros para promover a 
excelência na educação e formação em herança industrial. Os resultados desta 
iniciativa incluem um conjunto de metodologias comuns, material educacional e 
aprendizagem sobre património e herança industrial. 

Portugal é também um parceiro ativo em mais de cem outros projetos Erasmus+ 
relacionados com património cultural por toda a Europa. Isto revela que Portugal 
é um guardião importante do património cultural europeu e tem contribuído 
para o seu desenvolvimento através do investimento que tem feito no ensino e 
formação profissionais. 

Gostaria de terminar relembrando que a Semana Europeia da Formação Profissio-
nal de 2018 ocorre de 5 a 9 de novembro, em Viena, e é também uma excelente 
oportunidade para consciencializar de como a formação profissional oferece 
oportunidades para jovens e adultos para “Descobrirem os seus Talentos” em 
benefício do nosso património cultural. Tenho esperança de que todos levem para 
casa novos projetos, novas perspetivas e que se sintam inspirados pelo futuro 
promissor proporcionado pelo ensino e formação profissionais. 

Parabéns por esta iniciativa e espero que a Futurália seja uma fonte de inspiração 
e motivação para todos aqueles que irão participar nos próximos quatro dias.
Muito obrigada.

* Este artigo corresponde à mensagem enviada, em vídeo, pela Comissária Europeia, para a sessão de 
abertura do Fórum Futurália 2020, realizado no dia 15 de março de 2018.

Portugal é um
guardião importante 
do património
cultural europeu
e tem contribuído 
para o seu
desenvolvimento
através do
investimento que
tem feito no ensino
e formação
profissionais.

“

“

Fórum Futurália
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deve assumir em suas mãos a respon-
sabilidade de proteger e de valorizar o 
património, devendo o Estado garantir o 
enquadramento rigoroso e incentivador 
da qualidade, em nome do bem comum. 
A tragédia que aconteceu há poucos 
anos em Palmira (Síria) obriga-nos a 
pensar seriamente – os monumentos 
foram barbaramente destruídos, mas o 
historiador que melhor conhecia essas 
preciosidades também foi morto. Afinal, 
só as pedras vivas, as pessoas, é que 
poderão dar força, valor e significado 
às pedras mortas. Eis por que razão a 
mobilização das escolas, dos alunos, 
dos professores e das famílias constitui a 
melhor marca de perenidade para esta 
iniciativa. O outro lado do património 
tem a ver com a necessidade de irmos ao 
encontro da História e das Humanidades, 
no mais rico sentido de enriquecimento 
mútuo pelas diferenças… Assim continu-
aremos a criar condições para formar e 
mobilizar cada vez melhores educadores, 
investigadores e técnicos, sobretudo cada 

Falar na Futurália de 2018 no património 
cultural é fazer apelo à sementeira de 
ideias, à educação e à aprendizagem. A 
escolha do património cultural como o 
tema da União Europeia neste ano não 
foi produto do acaso. Correspondeu à 
necessidade de dar um impulso novo 
a um projeto comum que não pode 
avançar sem a memória das raízes 
históricas e culturais e sem um forte 
desafio de aprendizagem, de inovação 
e de modernidade. Só a atenção e o 
cuidado, a salvaguarda e a proteção, o 
não esquecer e não abandonar podem 
permitir a abertura de horizontes no 
sentido do desenvolvimento humano. 
Não esquecemos o dia em que Denis de 
Rougemont e Albert Einstein idealizaram 
uma instituição como o CERN (o antigo 
Centre Européen pour la Recherche 
Nucléaire) para dar à energia atómica 
o sentido da paz em vez do estigma 
da guerra. E se recordamos esse facto 
é para deixar claro que o património 
cultural, como realidade viva, liga a 
cultura, a educação e a ciência. Por 
isso, Umberto Eco disse um dia que a 
diferença entre aqueles que não leem 
e aqueles que leem é que os primeiros 
vivem apenas algumas dezenas de anos, 
enquanto os segundos vivem o tempo da 
civilização, três ou quatro mil anos. De 
facto, só seremos dignos do que recebe-
mos das gerações que nos antecederam 
se soubermos combater a ignorância e 
a mediocridade através da compreensão 
donde vimos e para onde vamos. 

As iniciativas do Ano Europeu do Patrimó-
nio Cultural são múltiplas, desde o estudo 
e investigação, do intercâmbio científico 
e técnico, do aperfeiçoamento profissio-
nal, da sensibilização e da informação, 
até à educação e à formação, à criação 
e à divulgação; no entanto, a motivação 
e a participação dos mais jovens constitui 
o desafio mais aliciante e exigente. Essa 
é uma das marcas que Portugal tem 

procurado definir como essencial, dis-
tintiva e prioritária. O envolvimento das 
escolas, das famílias e das comunidades 
no estudo, compreensão, conhecimento, 
na atenção e no cuidado do património 
cultural deverá representar, contudo, 
um dos investimentos mais sérios e 
duradouros desta iniciativa. Será isso que 
ficará. Daí o envolvimento da educação 
e da cultura, da Rede das Bibliotecas 
Escolares, do Plano Nacional de Leitura 
e da Universidade Nova de Lisboa neste 
Ano Europeu – permitindo às escolas 
e aos jovens cidadãos o contacto com 
diversas formas de património: 
monumentos, documentos, vestígios 
arqueológicos, tradições, manifestações 
artísticas, costumes, línguas, paisagens... 
Adotar um monumento ou uma tradição 
(da gastronomia ou do artesanato, da 
música ou das artes visuais), tornar 
compreensível um símbolo, impedir 
que algo de valioso culturalmente seja 
deixado ao abandono, usar as novas 
tecnologias para favorecer a ligação aos 
valores culturais e naturais, ir ao encontro 
de outras paragens, de outras regiões ou 
de outras culturas são atos fundamen-
tais… Contudo, a identidade cultural 
tem de ser aberta, disponível – daí que 
o desafio que lançamos corresponda, 
para este e para os anos subsequentes, 
à ligação entre o património próximo 
e o património dos outros. Impõe-se 
privilegiar a hospitalidade ao invés da 
hostilidade. Daí a importância de um 
culto do património que favoreça o 
respeito mútuo, o pluralismo, a diversida-
de e a importância dos valores comuns 
de culturas diferentes. Tudo isso permitirá 
entender o património cultural na sua 
plena riqueza, assegurando que quando 
terminarmos este Ano poderemos ter 
contribuído para fortalecer a consciência 
patrimonial e a cidadania cultural. Nada 
melhor do que os mais jovens para 
poderem continuar a tarefa essencial de 
assegurar que é a sociedade civil que 

Os desafios que
o património cultural
enfrenta e que têm
impacto na sociedade 
contemporânea envolvem, 
assim, desde a transição 
para a era digital até
à questão ambiental
e demográfica, sem 
esquecer a prevenção e o 
combate do tráfico
ilícito de bens culturais. 
Fundamentalmente,
tratamos de 
conhecimentos, de cultura 
e de humanidade…

“

EDUCAÇÃO, PATRIMÓNIO, C
Guilherme d´Oliveira Martins
Coordenador Nacional do Ano Europeu do Património Cultural 2018

“
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vez melhores cidadãos ativos, capazes de 
tornar o património cultural potenciador 
de desenvolvimento humano.

Sabemos que não é verdade que Jean 
Monnet tenha dito alguma vez que se 
tivesse de recomeçar a construção euro-
peia teria escolhido a cultura. De facto, 
a lógica de uma solidariedade funcional 
exige a diversidade cultural e o inter-
câmbio – que, na fórmula de Jacques 
Delors, se deve associar às causas da paz 
e da segurança e do desenvolvimento 
sustentável. Isto não significa, porém, que 
Monnet ou Schuman desvalorizassem a 
cultura. Consideravam-na, sim, como 
denominador comum de valores, como 
fonte da liberdade, da igualdade e 
da solidariedade e como pressuposto 
do respeito mútuo e da dignidade 
humana. A política, a economia e a 
cultura articulam-se, assim, na defesa do 
bem comum – ou seja, na procura de 
interesses vitais comuns que contribuam 
para a paz e o desenvolvimento. Daí que 
a sustentabilidade deva ser considerada 
através do cuidado com a história e com 
a equidade entre gerações – preservando 
o património cultural e protegendo a 
natureza do irreversível esgotamento dos 
recursos…

Os desafios que o património cultural 
enfrenta e que têm impacto na sociedade 
contemporânea envolvem, assim, desde 
a transição para a era digital até à 
questão ambiental e demográfica, sem 
esquecer a prevenção e o combate do 
tráfico ilícito de bens culturais. Funda-
mentalmente, tratamos de conhecimen-
tos, de cultura e de humanidade… Ter 
memória é respeitarmo-nos, é estudar 
a História e conhecer as raízes. Cuidar 
do que recebemos é dar atenção, é não 
deixar ao abandono, é conhecer, estudar, 
investigar, proteger e conservar. Mas 
trata-se ainda de promover a diversidade 
cultural, o diálogo entre culturas e a 

coesão social, de realçar o contributo 
económico do património cultural para 
os setores criativos e para o desenvolvi-
mento. Daí que a ligação da educação 
ao património cultural seja fundamental 
– pela eficácia multiplicadora e pela 
recusa de uma lógica de comemoração, 
momentânea e sem consequência social. 
E se é certo que é esta a perspetiva que 
nos importa, não podemos esquecer o 
valor económico do património cultural 
como fonte de desenvolvimento – 7,8 
milhões de postos de trabalho na União 
Europeia estão ligados indiretamente 
ao tema, como o turismo e tantos 
serviços conexos como a mobilidade, a 
segurança e o conhecimento. 300 mil 
pessoas estão diretamente ligadas ao 
património na União Europeia. Afinal, no 
velho continente está cerca de metade 
dos sítios classificados (mais de 450) 
no âmbito do Património Mundial da 
UNESCO. Compreende-se que a decisão 
do Conselho e do Parlamento Europeu 
de declarar 2018 como o Ano do Patri-
mónio Cultural corresponda à afirmação 
de um desígnio ambicioso: baseado na 
necessidade de consagrar a mobilização 
de vontades em torno de uma herança 
comum, de um ideal europeu de respeito 
mútuo, de qualidade e de humanismo, 
certos de que não podemos deixar ao 
abandono o que nos legaram as gera-
ções que nos antecederam, nem acomo-
dar-nos à irrelevância e à mediocridade. 
A crise financeira deveu-se à ilusão, à 
fragmentação, à desregulação e à recusa 
de privilegiar o médio e o longo prazos 
e a complexidade… Importa definir 
quais os interesses vitais comuns e o bem 
comum cultural, que apenas pode vingar 
se houver diversidade, colaboração 
mútua e ligação entre a coesão social e 
a capacidade inovadora da sociedade. 
Valores, culturas e memórias constituem 
a base de uma Europa que deve carate-
rizar-se pela “Unidade na Diversidade”, 
resistindo à fragmentação dos egoísmos 

e da intolerância. Fora da lógica das 
identidades fechadas, devemos construir 
realidades abertas e complexas, que não 
excluam ninguém. A pertença a uma 
comunidade local e o reconhecimento 
da importância da proximidade não 
podem ser contraditórios com a ideia 
de uma pertença múltipla e de uma 
solidariedade europeia e global. O 
património cultural liga gerações, suscita 
complementaridades, cruza influências 
e assenta na evolução histórica de 
encontros e desencontros – abrindo 
caminhos de diálogo e de cooperação 
entre comunidades na Europa, mas 
também com outras culturas do mundo. 
Trata-se de uma ponte entre o passado 
e o futuro, um processo contínuo de 
criatividade e inovação, que assenta 
as suas raízes na evolução histórica e 
suplanta-a em nome de uma cultura viva 
e de uma cidadania ativa e responsável. 
Mas, falar do tema, é referir ainda o 
desenvolvimento sustentável, uma sólida 
coesão social e o surgimento, direta e 
indiretamente, de condições para novas 
possibilidades de trabalho. O património 
cultural traz harmonia e beleza para o 
nosso meio ambiente, humano e natural, 
mas também permite desenvolver o 
bem-estar e a qualidade de vida.

O património cultural 
liga gerações, suscita 
complementaridades, 
cruza influências e 
assenta na evolução 
histórica de encontros e 
desencontros – abrindo 
caminhos de diálogo 
e de cooperação entre 
comunidades na Europa, 
mas também com outras 
culturas do mundo.

“

Fórum Futurália

CONHECIMENTO...

“
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Educação, Património e Conhecimento. 
Dificilmente a Futurália 2018 poderia 
ter escolhido três palavras-chave mais 
adequadas e mais mobilizadoras para 
um evento como este, que tem o futuro 
no nome e nas gentes que mobiliza. 
Não apenas porque estas três palavras 
remetem para processos desafiantes e 
apaixonantes, absolutamente centrais 
do nosso tempo e do nosso destino 
coletivo. Mas também por serem 
hoje processos que se entrelaçam, 
que apenas fazem sentido juntos. 
Não sendo exatos sinónimos, são 
três palavras que se forem separadas 
perdem a sua razão de ser. 

Ao educarmos bem, cuidamos simul-
taneamente do nosso património mais 
precioso, as pessoas, o agora chama-
do capital humano. Isto, enquanto lhes 
damos ferramentas para que possam 
perceber o quanto importante é 
continuar a cuidar do nosso património 
comum, seja ele humano, seja cultural, 
seja monumental ou ambiental; seguin-
do, assim, o espírito da abrangência 
definida em 2005, na Convenção de 
Faro do Conselho da Europa. 

Ao invocarmos o Património, justamen-
te neste Ano Europeu do Património 
Cultural, estamos a convidar-nos a 
seguir as proverbiais palavras do nosso 
rei sábio, D. Duarte, que no seu “Leal 
Conselheiro” já, muito lealmente, nos 
aconselhava: “se puderes olhar, vê; se 
puderes ver, repara”.

Uma e outro, Educação e Património, 
convergem num destino comum 
chamado Conhecimento e num tempo 
que também deve ser nosso, chamado 
Futuro. 

Não há outro meio para chegarmos 
maiores ao dia de amanhã do que 
mobilizarmos os instrumentos e o 
tempo necessários para nos conhe-
cermos melhor. A nós próprios, aos 
outros e a quem a seguir a nós venha, 
porque antes de nós outros foram. 
Uma existência plena, consciente de si, 
ativa e, por isso realizada e feliz, passa 
certamente por aqui. 

Muitos têm procurado definir a 
juventude, quase sempre desmentidos 
em seguida, dado ser um conceito 
tão central quanto polissémico, nas 
sociedades de hoje. Muito mais do que 
uma faixa etária, muito mais do que 
um estado biológico ou uma pretensa 
cultura geracional, a juventude é 
marcada pelo devir, por um sentido 
para a ação que não se esgota num 
eterno presente, que reproduz o 
passado, que se acomoda ao hábito e 
à necessidade, mas que se projeta, de 
forma criativa, num território sempre 
incerto, cheio de promessas e angús-
tias, um território para o qual esta feira 
procura dar coordenadas que abram 
horizontes, sem receitas prescritas. O 
futuro.

Os jovens têm hoje muito mais cami-
nhos em aberto do que no passado. 
Para isso têm contribuído a educação 
e a formação. Assumimos a nossa 
quota-parte de responsabilidade, por 
exemplo, ao alargar a autonomia e 
flexibilidade das escolas para que 
professores e alunos construam, com 
a comunidade envolvente, percursos 
de aprendizagem mais criativos, mais 
exigentes e que tenham maior sentido 
para si. Ou ao apostar no ensino pro-
fissional como via de qualificação dos 
jovens. Mas não ignoramos também 
os riscos de um mundo com tantas 

opções. E esses combatem-se com 
espaços, como a Futurália, onde os 
diversos caminhos se podem construir 
coletivamente, através da informação, 
do debate, da experimentação. E 
combatem-se igualmente não abdi-
cando de construir, coletivamente, as 
aprendizagens essenciais, aquelas que 
consideramos que todos os jovens têm 
o direito a desenvolver para poderem 
ser cidadãos plenos, na sociedade de 
hoje.    

Por sabermos que participamos todos 
numa infindável maratona em modo 
estafeta em que o testemunho – esse 
mesmo que agarramos com uma mão 
para o transferir não muito depois a 
uma outra mão que dele cuide ainda 
melhor – é não outro senão a forma 
como, no presente que existe cada dia, 
acrescentamos algo à nossa vida. Esse 
algo, se tiver de caber apenas numa 
palavra, caberá certamente na palavra 
conhecimento. 

Só, mais do que o detendo, exercendo 
o conhecimento, vivendo-o, experimen-
tando-o, errando e corrigindo, pode-
mos seguir o prescrito por D. Duarte 
e olhar para ver, vendo para reparar. 
Reparar no duplo sentido de notar, de 
agarrar em detalhe e em profundidade; 
mas também no sentido de consertar, 
de melhorar, de nos adaptarmos ao 
tanto que o mundo exige de nós e ao 
lugar – aos lugares – que nesse mundo 
vamos construindo como nossos.

É esse, de resto, o sentido mais im-
portante do conceito de competências 
e, por isso, lhe dedicámos um papel 
agregador, orientador e mobilizador 
das nossas políticas educativas nos 
últimos anos, tanto na definição de um 
Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

O NOSSO PATRIMÓNIO MA
Tiago Brandão Rodrigues
Ministro da Educação



Obrigatória, matriz referencial para 
o trabalho das escolas, como na 
construção de uma Estratégia Nacional 
de Competências, alavanca dos nossos 
programas de educação e formação de 
jovens e adultos. Porque, num mundo 
tão diverso e tão incerto, tão aparente-
mente absurdo, há efetivamente que ter 
bem clara qual a mala de ferramentas 
que todos devemos transportar para 
o interpretar, desbravar e construir. E 
quais são os percursos singulares que 
cada um pode fazer para encontrar 
também o seu lugar. Um lugar único, 
mas reconhecido por todos os outros. 
Um percurso que seja fruto da decisão 
e criatividade pessoal mas também que 
enriqueça o nosso património coletivo. 
E o mundo exige verdadeiramente 
muito de nós. Exige que conheçamos o 
que desde há muito é conhecido, que 
conheçamos o que só agora se deixa 
conhecer e, mais complexo ainda, que 
conheçamos o que ainda não sabemos 
que pode ser conhecido. Este é o 
desafio máximo da nossa competência 
porque é o desafio da nossa felicidade. 
Sermos coautores do lugar que criamos 
para nós mesmos num mundo que 
precisa da nossa criatividade, do nosso 
profissionalismo e, claro, do nosso 
conhecimento. Para o sabermos ler 
e, logo depois, para o sabermos ir 
contando aos outros de uma forma 
que é, forçosamente, quase autoral. 
Só assim a educação e a formação 
recobram sentido.

Hoje, amanhã e depois não existe mais 
um conhecimento único e universal-
mente partilhável. Há e haverá um 
conhecimento individual e, por isso, 
extraordinariamente partilhável. Já não 
apenas através de cartilhas ou manu-
ais, mas sobretudo através de diálogos, 
exposição, ousadia e encontros. Como 
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os diálogos, as exposições, a ousadia e 
os encontros que marcaram a Futurália 
2018. 

Evitando a deselegância de nomear 
algumas atividades e agentes em 
detrimento de outros, dada uma 
programação tão rica e variada, pro-
porcionada por um conjunto tão amplo 
e qualificado de entidades, gostaria 
apenas de sublinhar as palavras de 
Marianne Thyssen, Comissária Euro-
peia do Emprego, Assuntos Sociais, 
Competências e Mobilidade Laboral, 
profunda conhecedora do nosso País 
e nossa parceira de combate por um 
futuro com maior progresso e mais 
inclusão. Pelo papel de charneira que 
tem desempenhado, a nível europeu, 
nestas áreas, as suas palavras refletem 
também a relevância que adquiriu já a 
Futurália, não apenas em Portugal. 

Não posso, portanto, concluir sem uma 
palavra de sentido reconhecimento à 
fantástica equipa da Futurália, a quem, 
na pessoa do Professor Marçal Grilo, 
dirijo os meus mais enérgicos parabéns 
pela audácia de pensar, convocar e 
organizar, anualmente, um evento tão 
rico e oportuno, com a qualidade e 
a atualidade que o torna, junto de 
milhares de estudantes e de antigos 
estudantes como eu, um momento 
absolutamente imperdível. É exata-
mente por isso que, já há muitos anos, 
faço questão de participar, sempre 
que possível, na Futurália – e desde 
que estou Ministro não faltei a uma 
edição – encontrando sempre novos (e 
renovados) motivos para estar presente 
e para voltar no ano seguinte.

IS PRECIOSO

Uma e outro, Educação 
e Património, convergem 
num destino comum
chamado Conhecimento 
e num tempo que 
também deve ser nosso, 
chamado Futuro.

“

“

Ao educarmos
bem, cuidamos
simultaneamente do 
nosso património mais 
precioso, as pessoas,
o agora chamado capital 
humano.

“

“
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No Ano Europeu do Património Cultu-
ral, a 2.ª edição do Fórum Futurália 
escolheu como tema “Educação, Patri-
mónio e Conhecimento”, enfatizando a 
sua relevância para o desenvolvimento 
económico, social e cultural.

Trata-se de uma abordagem cada 
vez mais atual em que património, 
cidadania e territórios inteligentes 
servem a dinâmica das cidades e 
cruzam políticas educativas, científicas 
e culturais.

Importa, antes do mais, abordar a 
questão do património no seu sentido 
plural e de cidadania. Se o património 
define a nossa identidade e contribui 
para um sentido de pertença, também 
permite uma visão intercultural ao 
identificar os distintos extratos culturais 
desse património.

Perante os novos desafios, como a 
globalização, o desenvolvimento acele-

rado da economia digital, as crises de 
valores e de identidade, as alterações 
climáticas, os conflitos, as pressões 
criadas pela mobilidade humana, 
o populismo e a xenofobia, há que 
aproveitar o potencial da educação e 
da cultura como motores da criação de 
emprego, do crescimento económico, 
da justiça social, da defesa dos direitos 
humanos e, ainda, como um meio de 
expressão das identidades em toda a 
sua diversidade. 

Se a Europa tem como marca distintiva 
essa diversidade cultural, também o 
espaço ibero-americano se distingue 
pela diversidade e diálogo entre 
distintas culturas. A este propósito 
gostaria de destacar a Carta Cultural 
Ibero-americana, aprovada em 2006 
pelos Ministros da Cultura dos países 
ibero-americanos, inspirada na Con-
venção da UNESCO de 2005 sobre 
proteção e promoção da diversidade 
das expressões culturais. 

Com esta declaração política, a 
comunidade ibero-americana transmite 
uma mensagem universal a favor da 
cooperação e utilização da cultura 
como um instrumento, cada vez mais 
poderoso, de dignificação dos 
cidadãos e de diálogo entre os povos, 
mas também de coesão social e de 
desenvolvimento económico.

Se vivemos a urgência do momento, 
sem passado e pouca atenção ao futu-
ro, a valorização do património serve 
para transmitir às gerações vindouras 
um legado de conhecimentos, saberes, 
competências e atitudes que são a 
própria condição da humanidade. 

Assim se estabelece um elo entre 
património e cidadania, implicando 
uma necessária aposta no desenvolvi-
mento humano e a sensibilização para 
as dimensões ambiental, educativa, 
científica, linguística e económica da 
cultura.

Se vivemos a urgência do momento,
sem passado e pouca atenção ao futuro, 
a valorização do património serve para 
transmitir às gerações vindouras um 
legado de conhecimentos, saberes,
competências e atitudes que são
a própria condição da humanidade.

“

PATRIMÓNIO, CIDADANIA 
Ana Paula Laborinho
Diretora em Portugal da Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura

“
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Pela estreita relação entre cultura e 
educação, é necessário reforçar, nos 
sistemas educativos, o conhecimento 
e a valorização da diversidade cultural 
das diferentes regiões, fomentar a 
cultura da sustentabilidade, coordenar 
medidas de proteção e valorização do 
património ambiental e do património 
cultural. Torna-se, sobretudo, impera-
tivo valorizar a ciência e a tecnologia 
como integrantes do património 
cultural.

Tendo em conta este binómio cultura 
e conhecimento, e considerando a 
riqueza que os dados e a informação 
representam, importa desenvolver 
as competências digitais e incentivar 
a inovação e o empreendedorismo, 
contribuindo para o bem-estar das 
sociedades e para uma cidadania ativa 
que respeite a diversidade cultural.

A escola tem, pois, de ser um espaço 
de inovação e de interação entre co-
munidades, passando de “ecossistema 
de aprendizagem” para “ecossistema 
de inovação”. A escola deve assumir 
uma abordagem intercultural como 
contraponto a uma abordagem 
meramente cosmopolita. Nesse 
sentido, os programas, seja qual for a 
área de especialização, têm de dar aos 
estudantes conhecimentos, saberes, 
competências e atitudes para a sua 
vida e não apenas para o mercado de 

trabalho, para que possam participar 
ativamente na vida da sua sociedade. 

Sendo certo que a participação num 
mercado de trabalho global aponta 
para a importância do acesso ao 
conhecimento global, deverá também 
servir as prioridades dos países, 
adaptando conhecimento e tecnologias 
aos contextos locais, coordenando 
e complementando o conhecimento 
teórico e criando capacidade crítica e 
uma atitude cívica de implicação com 
o desenvolvimento sustentável. 

Por esta ordem de razão, importa 
promover uma educação/formação 
ligada à aquisição de competências 
técnicas, mas também de competências 
não cognitivas que integram aptidões 
sociais e de cidadania, saber trabalhar 
em equipa, a perseverança, o 
esforço, a solidariedade, enquanto 
competências básicas para entrar no 
mercado de trabalho e para participar 
na sociedade. 

O património cultural é aquilo que 
nos une através da história e valores 
comuns, representando a riqueza e 
a diversidade das tradições que nos 
ajudam a traçar o futuro. Vivemos num 
mundo fragmentado e complexo, mas 
nunca como agora a riqueza dependeu 
das pessoas e do seu potencial. Esse é 
o desafio ao nosso alcance.

A escola tem,
pois, de ser um espaço 
de inovação e de 
interação entre
comunidades,
passando de 
“ecossistema de 
aprendizagem” para 
“ecossistema
de inovação”. 

“

Vivemos num
mundo fragmentado 
e complexo, mas 
nunca como agora 
a riqueza dependeu 
das pessoas
e do seu potencial.  
Esse é o desafio ao 
nosso alcance.

“

Fórum Futurália

E TERRITÓRIO

“

“
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Portugal, no período que se sucedeu às Descobertas, foi um extraordinário 
organizador de Impérios de diferente localização e organização:

a) na América latina Portugal criou – ao contrário de Espanha – uma entidade 
estatal única de língua portuguesa – o Brasil, que foi povoado por portugueses e 
por outros emigrantes europeus;

b) em África e após um longo processo de séculos de contacto com entidades 
locais ao longo da costa Ocidental, em que recursos naturais e escravos foram 
objeto de comércio internacional, nomeadamente no Atlântico, tendo posterior-
mente constituído um conjunto de colónias, no período de intensa competição 
entre potências europeias pela partilha do Continente.

Em ambos os casos, sob formas político-administrativas distintas, tratou-se de 
construções imperiais com ocupação de vastíssimos territórios e administração 
centralizada com emigração, em larga escala, de portugueses.

c) o império asiático de Portugal foi completamente distinto dos anteriores. 
Não foi um Império de ocupação e colonização de vastos territórios. Tratou-se 
de um império construído e gerido a partir do controlo militar de vastíssimos 
espaços marítimos, nos oceanos Índico e Pacífico e no Golfo Pérsico:

• por onde circulavam, com destino à Europa, fluxos de mercadorias de alto 
valor, as especiarias, cujo comércio foi, em parte, conquistado a mercadores 
muçulmanos e venezianos que anteriormente o dominavam; 

• onde os portugueses organizaram, simultaneamente, um dispositivo triangular 
de comércio de bens de valor elevado que envolvia o Japão, a China e as Índias. 

Na verdade, Portugal edificou e manteve durante séculos um conjunto de “pontos 
de amarração” (Ormuz, Goa, Diu, Malaca, Macau, Nagasaki,…) onde foram 
construídas fortalezas, portos, edifícios administrativos, educativos e religiosos e 
nalguns casos criado urbanizações (locais que serviram de nós de interação muito 
intensa, nem sempre pacífica) com espaços civilizacionais muito desenvolvidos na 
época, embora nem todos ainda politicamente unificados.

PORTUGAL E AS ÁSIAS
Félix Ribeiro
Consultor da Fundação Calouste Gulbenkian
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Veja-se também que o império português na Ásia, no que se refere ao Indo-Pací-
fico e ao Golfo Pérsico, apresenta uma forte conexão com o centro de gravidade 
da competição entre potências no século XXI. 

A Figura I procura ilustrar dois triângulos que, na nossa opinião, vão organizar a 
relação entre as principais potências no século XXI.
 
Veja-se que:

a) um primeiro triângulo integra: 

• os EUA – a potência ainda hoje dominante a nível mundial – combinando uma 
presença nos oceanos Pacífico e Índico e no Golfo Pérsico/Mediterrâneo, con-
tando com um conjunto de parcerias com estados fundamentais para o exercício 
da sua influência nesses mesmos espaços marítimos: Reino Unido, Japão e Israel, 
Canadá, e Austrália; 
 
• as duas potências asiáticas em competição pela reorganização futura da Ásia 
– a China e a Índia.  

Neste primeirotriângulo insere-se ainda a Rússia – mantendo-se hoje a incerteza 
se vai continuar a ser um perturbador da atuação dos EUA ou se vai acabar por 
encontrar um relacionamento convergente, se bem que autónomo, com os EUA. 

b) um segundo triângulo integra:

• as potências regionais mais relevantes na competição entre estados, que 
atravessa o Médio Oriente/Golfo Pérsico – a macrorregião que funciona como a 
base energética fundamental das duas potências asiáticas: Irão, Arábia Saudita e 
Israel.
 
Se observarmos a geografia sugerida por estes dois triângulos podemos concluir 
que é no Indo-Pacífico e no Golfo Pérsico que se vai definir a futura relação de 
forças entre as principais potências no século XXI. Afinal, este espaço coincide 
com o que foi o do Império português na Ásia. 

Fórum Futurália

Figura I

Figura 1 Triângulos de rivalidades que irão desenhar o sistema internacinal no século XXI.

(...) é no Indo-Pacífico 
e no Golfo Pérsico que 
se vai definir a futura 
relação de forças entre 
as principais potências 
no século XXI. Afinal, 
este espaço coincide 
com o que foi o do 
Império português
na Ásia.

“

“

Portugal edificou e 
manteve durante séculos 
um conjunto de “pontos 
de amarração” (Ormuz, 
Goa, Diu, Malaca, 
Macau, Nagasaki,…) 
onde foram construídas 
fortalezas, portos, 
edifícios administrativos, 
educativos e religiosos 
e nalguns casos criado 
urbanizações (locais 
que serviram de nós de 
interação muito intensa, 
nem sempre pacífica) com 
espaços civilizacionais 
muito desenvolvidos
na época.

“

“
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As universidades deverão não só formar 
os engenheiros da especialidade,
em maior número do que agora, mas 
também integrar formações em TIC em 
todas as outras áreas, incluindo nestas 
as áreas do direito, economia e medicina, 
assim como tantas outras que
tradicionalmente têm pouca ou nenhuma 
formação neste domínio.

“

As tecnologias de informação e comunicação (TIC) são, mais do que nunca, 
essenciais numa economia aberta e competitiva. Com a globalização da eco-
nomia e com o aumentar da importância crescente da ciência e engenharia de 
dados na competitividade das empresas, torna-se cada vez mais notório o défice 
de competências na área das TIC.

Competências nesta área são necessárias a todos os níveis, desde profissionais 
não especializados, que deverão dominar técnicas básicas de interação com um 
computador, até doutorados na área, com a capacidade de desenvolver novas 
tecnologias e soluções, passando por engenheiros e técnicos da especialidade.

A responsabilidade de formar estes recursos humanos, tão necessários à 
economia do futuro, terá de ser dividida entre os diversos atores, desde as escolas 
básicas às universidades e empresas. Ao nível do ensino básico, é fundamental 
que o pensamento computacional seja visto como tendo a mesma importância 
de outras áreas, como a Matemática, a Física ou o Português. Ao nível do ensino 
secundário, é fundamental que existam saídas para jovens não interessados no 
ensino superior que, porém, deverão ter competências profissionais na área das 
TIC. As universidades deverão não só formar os engenheiros da especialidade, 
em maior número do que agora, mas também integrar formações em TIC em 
todas as outras áreas, incluindo nestas as áreas do direito, economia e medicina, 
assim como tantas outras que tradicionalmente têm pouca ou nenhuma formação 
neste domínio. Finalmente, as empresas deverão suportar ações de formação e 
requalificação, em colaboração com as universidades, que garantam a formação 
adequada e atualizada dos seus quadros.

O DESAFIO DA QUALIFICAÇÃO 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃ
Arlindo Oliveira
Presidente do Instituto Superior Técnico

“
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Das 15 maiores empresas 
da área do digital, 
nenhuma está sediada
na Europa, estando 
praticamente todas 
localizadas nos Estados 
Unidos e na China. 
Combater a escassez de 
recursos humanos que 
carateriza esta área é 
não só essencial para a 
futura competitividade do 
continente europeu, mas 
também para a qualidade 
de vida de todos
os europeus.

“

NA ÁREA DAS
ÃO E COMUNICAÇÃO

Dentro da grande área das TIC, existem numerosas áreas 
com especificidades muito diferentes, que deverão apelar 
para diferentes tipos de estudantes. Estas áreas incluem as 
infraestruturas, a segurança informática, a ciência de dados, os 
jogos, as interfaces de utilizador, a engenharia de software, a 
arquitectura de sistemas de informação, a inteligência artificial, 
a robótica, as telecomunicações e as aplicações móveis, para 
listar apenas algumas das que continuarão a desenvolver-se 
no futuro previsível e a constituir partes cada vez maiores da 
economia digital. 

Em Portugal, existem neste momento mais de 10.000 posições 
por preencher na grande área da TIC. Prevê-se que na Europa, 
no ano 2020, existam cerca de um milhão de posições por 
preencher, a diferentes níveis de competência. Este défice de 
recursos humanos representa, hoje, um significativo travão ao 
desenvolvimento das economias nacionais e europeias. Esta 
é uma das razões pelas quais a Europa poderá estar a perder 
competitividade na área. Das 15 maiores empresas da área do 
digital, nenhuma está sediada na Europa, estando praticamente 
todas localizadas nos Estados Unidos e na China. Combater 
a escassez de recursos humanos que carateriza esta área é 
não só essencial para a futura competitividade do continente 
europeu, mas também para a qualidade de vida de todos os 
europeus.

“
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Hoje, é fundamental que as pessoas sejam criativas para poderem beneficiar
das mudanças introduzidas pela Indústria 4.0, uma nova era que Ana Lehmann,
Ex-Secretária de Estado da Indústria, vê como “uma oportunidade a não perder”. Mas 
para isso é preciso que as empresas transitem para a digitalização e que as pessoas 
estejam preparadas para trabalhar nos novos ambientes 4.0. Dois motivos que levaram à 
criação de iniciativas como i4.0, Portugal INCoDe.2030 e Capacitar i4.0.

CRIATIVIDADE: A “CHAVE” PARA 
Ana Lehmann*
Ex-Secretária de Estado da Indústria

Fórum Futurália (FF): Que balanço 
faz da Iniciativa Portugal i4.0, 
lançada em janeiro de 2017, com 
o objetivo de apoiar as empresas 
na transição para esta nova era 
industrial?

Ana Lehmann (AL): A Iniciativa 
Indústria 4.0 (i4.0) é o grande progra-
ma bandeira do Governo de Portugal 
que visa apoiar a transição das 
empresas para a digitalização, desde a 
capacitação até à internacionalização. 
E consiste em 64 medidas.
 
Passou pouco mais de um ano e já 
contamos com mais de 80% dessas 
medidas executadas ou em execução, 
o que é um grande resultado em 
termos de implementação prática do 
programa. O grande desafio agora é 
avançar com a digitalização das PME 
e assegurar que as pessoas têm as 
competências para esta transição.

FF: Um dos eixos desta iniciativa 
assenta na qualificação, na 
formação e na reconversão 
profissional. Que resultados prevê 
que Portugal possa alcançar, nesta 
matéria, até ao final da iniciativa, 
estruturada para 4 anos?

AL: A nossa força de trabalho tem 
de estar preparada para trabalhar no 
ambiente 4.0. Temos diversas medidas 

para apoiar este desígnio. Desde logo, 
o INCoDe.2030 é um abrangente 
programa governamental que endereça 
este tema e, no âmbito concreto da 
indústria, temos o Capacitar i4.0. 
Como resultados, espera-se desen-
volver as competências tecnológicas 
em dezenas de milhares de pessoas, o 
que pressupõe um esforço de todos os 
stakeholders, uma forte valorização do 
ensino profissional, o fortalecimento 
da “experienciação” na formação e a 
aproximação entre empresas e ensino. 
É um esforço a todos os níveis de 
ensino e que também convoca o setor 
privado. Há que aumentar fortemente 
a formação e a oferta de cursos em 
áreas relevantes para i4.0, o que 
aliás está já a acontecer no ensino 
profissional. Em percentagem de todo 
o ensino profissional, a oferta de cursos 
relevantes para a Indústria 4.0 aumen-
tará de 26% no ano letivo de 2017/18 
para 40% no próximo ano. 

FF: Fala-se hoje muito na 
capacitação dos jovens com as 
competências necessárias para 
os empregos do futuro. No seu 
entender, é possível identificarmos 
competências que sejam comuns 
e necessárias aos empregos do 
futuro independentemente do 
setor em questão?

AL: Com a quarta revolução industrial 
temos de comungar com a robótica 
avançada, com a inteligência artificial, 
com novos materiais, biotecnologia 
entre outros. As pessoas têm de ser 
mais criativas para beneficiarem 
destas mudanças. Ao mesmo tempo, 
necessitam de competências na área 
das tecnologias de informação e 
comunicação que apoiem uma grande 
capacidade para operar com as novi-
dades, bem como de capacidade para 
aceder e tratar dados e informação.

FF: Que medidas importa imple-
mentar ou reforçar do lado dos 
sistemas de educação e formação 
em resposta às exigências e às 
constantes mudanças verificadas 
no mundo industrial?

AL: Parece-me fundamental promover 
a maior participação das empresas 
na definição e lecionação dos cursos, 
mas também fortalecer a componente 
prática e experiencial. 

FF: Relativamente aos empresários 
e gestores industriais, o que é que 
pode ser feito para se acelerar a 
transformação digital da indús-
tria?

AL: Queremos acelerar a transforma-
ção e chegar às PME de forma massiva 
e estamos a mobilizar iniciativas em 
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(...) a indústria contribui 
como nenhum outro 
setor para as inovações 
que estão a transformar 
a forma como vivemos e 
interagimos. 

A criatividade 
é fundamental. A 
indústria proporciona 
o desenvolvimento de 
carreiras estáveis e
longas, com
possibilidade de
valorização ao longo
da vida.

“

A MUDANÇA

diferentes níveis. Os espaços e ações 
de demonstração são fundamentais. 
Para tal, estamos a reforçar as ações 
de demonstração, por exemplo, através 
de Open Days, como os que estão a 
ser promovidos pela COTEC e pelo 
IAPMEI. E estamos, juntamente com 
a Secretária de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, a pro-
mover o potencial da rede de FabLabs 
enquanto espaços de prototipagem, de 
experimentação e de aprendizagem.

Uma medida central na estratégia para 
Indústria 4.0 consiste no lançamento 
de Digital Innovation Hubs, enquanto 
espaços de difusão e experimentação 
de conhecimento e tecnologias digitais. 
Existem dois mapeados em Portugal, 
reconhecidos pela Comissão Europeia, 
e estamos a trabalhar para ampliar 
esse número. Queremos chegar aos 
10 até ao final deste ano em áreas 
tão diversas como a agricultura de 
precisão, até à automação avançada, 
passando pela internet das coisas. 
Estamos também muito atentos à 
componente de financiamento, sendo 
que desde o início de 2017 já foram 
lançados avisos com dotação de mais 
de €700M para apoiar as empresas na 
adoção de tecnologias e desenvolver 
competências na área da i4.0. Os 
programas de formação-ação têm 
tido também um papel importante 
enquanto instrumentos de formação 
para capacitação da gestão. E vamos 
continuar a apostar nesses programas.

FF: No âmbito da iniciativa 
tem havido vários projetos que 
procuram aumentar a atratividade 
da indústria junto dos jovens. O 
que é que deve ser comunicado 

e como para que os jovens se 
sintam mais atraídos pelos
empregos ligados à indústria?

AL: A indústria vive atualmente dias 
desafiantes, com o emergir constante 
de novas soluções tecnológicas e 
o lançamento de novos produtos. 
Muitas das tarefas estão enriquecidas 
pelas tecnologias e estas aliviam 
constantemente as componentes menos 
atrativas das tarefas. Em termos de 
produtos, a indústria contribui como 
nenhum outro setor para as inovações 
que estão a transformar a forma como 
vivemos e interagimos. A criatividade é 
fundamental. A indústria proporciona 
o desenvolvimento de carreiras estáveis 
e longas, com possibilidade de 
valorização ao longo da vida. A par 
destes aspetos, as empresas estão cada 
vez mais despertas para a necessidade 
de melhoria constante das condições 
de trabalho e articulação do tempo de 
trabalho com a vida familiar. 

FF: Em Portugal, a Indústria 4.0 
deve ser encarada sobretudo 
como uma ameaça ou como uma 
oportunidade a não perder?

AL: É com certeza uma oportunidade a 
não perder. Com as novas tecnologias 
digitais, com os robôs de fábrica a 
assumirem mais capacidades, com 
os desenvolvimentos na esfera da 
inteligência artificial, a interação entre 
computadores, robôs e trabalhadores 
evolui para um estado em que homem 
e máquina se reconciliam – as máqui-
nas estendendo os humanos – levando 
a indústria para novos níveis de rapidez 
e perfeição.

Fórum Futurália

Há que aumentar
fortemente a formação 
e a oferta de cursos em 
áreas relevantes para 
i4.0, o que aliás está já 
a acontecer no ensino 
profissional.

“

“

“

* Entrevista concedida em junho de 2018.

“
“
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para todos, o nosso grande desafio 
passará então pela criação de condições 
para que todos sejamos efetivos apren-
dentes ao longo da vida, aproveitando 
todas as vantagens que a tecnologia nos 
poderá trazer: mais comodidade, mais 
saúde, mais tempo livre e um acesso 
ilimitado a novos conhecimentos. 

A aprendizagem, assim vista, não 
será apenas uma necessidade (para a 
sobrevivência humana) mas também uma 
consequência do que é sermos humanos, 
correspondendo a algo tão natural nas 
nossas vidas como sermos capazes de 
respirar. 

Dito de outra forma, mais do que um 
dever, aprender é um direito, pelo que, 
para cumprirmos o que somos, iremos 
necessitar de aprender continuadamente. 
Como tal, é absolutamente necessário 
que se criem condições para que a 
aprendizagem aconteça ao longo das 
nossas vidas e que seja extensível a 
todos.

Isto leva-nos a considerar que o futuro 
exige algumas mudanças neste domínio.

Antes de mais, a aprendizagem não 
poderá cingir-se à formação inicial, 
cessando assim que os aprendentes 
atinjam o que os sistemas de educação 
e formação tenham identificado como 
formação elementar ou de base. Terá de 
acontecer também quando os aprenden-
tes transitam para a vida ativa e, mais 
tarde, para a situação de reforma, ao 
longo dessas diferentes etapas da vida, 
não havendo qualquer limite temporal ou 
etapa a partir da qual a aprendizagem já 
não acontece. 

Além disso, a aprendizagem terá de 
se adequar ao aprendente, sendo, 
cada vez mais, feita à medida das suas 
necessidades, não descurando quem é o 

Uma das incógnitas dos nossos dias 
e que tem levado a muitos receios e 
ansiedades prende-se com uma questão: 
o que deve a humanidade fazer para 
continuar a ter empregos, uma vida 
condigna e uma vivência em sociedade, 
com lugar para todos, à medida que as 
máquinas e os robôs substituem progres-
sivamente a intervenção humana?

Das muitas respostas que têm sido 
dadas, uma, por sinal bastante óbvia, 
parece-nos ser a mais adequada: 
sejamos humanos, pois é isso que nos 
poderá distinguir das máquinas.

Como já nos demonstraram vários 
autores, como Max Tegmark, o professor 
do MIT e autor do livro “Life 3.0”, 
ou Yuval Noah Harari, o historiador 
israelita, estaremos, pela primeira vez 
na história da humanidade, perante 
uma separação entre a inteligência e 
a consciência. Ora, se a inteligência é 
algo que já começámos a partilhar com 
as máquinas, a consciência é específica 
dos seres humanos. Logo, faz sentido 
que a usemos em prol da humanidade, 
levando-nos a fazer escolhas, assentes 
em valores e princípios, que nos 
permitam utilizar a inteligência artificial 
e o deep learning para a construção de 
sociedades mais justas, mais prósperas e 
onde todos (sem exceção) possamos ser 
mais felizes. 

Uma outra caraterística intrinsecamente 
humana é a capacidade de aprender-
mos. Tem sido, aliás, esta capacidade 
que tem levado a humanidade a 
evoluir, a superar obstáculos, a resolver 
problemas e a inventar as soluções e 
as tecnologias que temos hoje e que, 
paradoxalmente, nos desafiam agora.

Havendo interesse e uma consciência 
assumida do uso da tecnologia para a 
edificação de um futuro mais próspero 

SEJAMOS HUMANOS:
APRENDAMOS!
Conselho Diretivo da Agência Nacional
para a Qualificação e o Ensino Profissional

aprendente, qual o seu percurso e o que 
pretende obter com essa aprendizagem. 
Esta mudança não só levará o aprenden-
te a desejar aprender mais, como condu-
zi-lo-á a percursos mais bem-sucedidos, 
pois evitará que o aprendente tenha de 
reaprender o que já sabe. A flexibilidade 
das aprendizagens poderá ser uma 
boa solução para o que precisamos, 
nomeadamente através da possibilidade, 
recentemente implementada em Portugal, 
de as escolas fazerem uma gestão flexível 
do currículo, promovendo os valores e as 
competências que, de natureza diversa 
(cognitiva e meta-cognitiva, social e 
emocional, física e prática), se pretendem 
que os jovens alcancem no final da 
escolaridade obrigatória, ou ainda, no 
campo da educação e formação de 
adultos, através do “Passaporte Quali-
fica”, criado em 2017, com o objetivo 
de organizar e orientar os percursos de 
formação já realizados pelos adultos 
(muitas vezes de forma avulsa), tendo em 
vista a capitalização das competências e 
dos saberes detidos para o redesenho de 
novos patamares de qualificação.

A aprendizagem deverá ainda ser 
adequada ao contexto laboral existente 
em cada época. Se o mundo laboral 
está em constante e acelerada mudança, 
os sistemas de educação e formação 
terão de ser capazes de proporcionar 
as aprendizagens necessárias para o 
desenvolvimento das competências 
que farão sentido quando o formando 
encerrar aquele seu ciclo de formação. 
Se não for possível determinar com 
exatidão o que será o mercado de 
trabalho a médio prazo, pelo menos os 
sistemas terão de ser capazes de dotar os 
formandos das competências transversais 
que lhes possam garantir condições 
para a manutenção da sua situação de 
empregabilidade.
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A aprendizagem não 
será apenas uma 
necessidade (para a 
sobrevivência humana) 
mas também uma 
consequência do que é 
sermos humanos, 
correspondendo a algo 
tão natural nas nossas 
vidas como sermos
capazes de respirar.

“

(...) a aprendizagem terá 
de acontecer para todos. 
Este é um dos maiores 
desafios, e talvez o mais 
difícil de se alcançar no 
curto período temporal 
que nos separa do futuro 
incerto, porque pressupõe 
uma mudança nas
mentalidades e a
mobilização de parte da 
sociedade que ainda não 
é capaz de percecionar a 
qualificação como
relevante para as suas 
vidas.

“

Neste domínio, o alargamento do 
Sistema de Antecipação de Necessidades 
de Qualificações (SANQ), criado e 
implementado pela Agência Nacional 
para a Qualificação e o Ensino Profis-
sional (ANQEP), a todas as ofertas de 
educação e formação (jovens e adultos) e 
com propósitos mais abrangentes do que 
o ordenamento da rede de oferta poderá 
ser um bom começo para a transição 
para uma nova era de aprendizagens. 

E, não menos importante, a aprendiza-
gem terá de acontecer para todos. Este é 
um dos maiores desafios, e talvez o mais 
difícil de se alcançar no curto período 
temporal que nos separa do futuro 
incerto, porque pressupõe uma mudança 
nas mentalidades e a mobilização de 
parte da sociedade que ainda não é 
capaz de percecionar a qualificação 
como relevante para as suas vidas. 

Quase todos os estudos, europeus e 
também nacionais, demonstram que 
os que são mais mobilizáveis para a 
aprendizagem são precisamente os 
que menos necessitam dela. Os menos 
qualificados tendem a ficar sempre de 
fora, havendo um reforço do desinteresse 
pela formação à medida que a idade 
avança e um perpetuar dessa situação 
nas gerações seguintes. 

Os dados europeus expressam claramen-
te o quanto necessitamos de abranger 
em percursos de qualificação muitos 
adultos. Na Europa, quase 70 milhões 
de pessoas apresentam dificuldades em 
tarefas associadas à leitura, à escrita, 
à numeracia e ao uso do computador. 
Em Portugal, de acordo com os dados 
mais recentes do Instituto Nacional de 
Estatísticas, relativos a 2017, 7,3% da 
nossa população com 15 e mais anos 
não tinha qualquer nível de escolaridade 
e a taxa dos que tinham abandonado 
a escola sem terem completado o 
secundário, entre os 18 e os 24 anos, 
era de 12,64%. 

De acordo com a Comissão Europeia, 
os Estados-Membros devem responder a 
este desafio com a iniciativa “Percursos 
de melhoria de competências: Novas 
Oportunidades para adultos”, tendo 

esta sido adotada pelo Conselho da 
União Europeia, em dezembro de 2016, 
fundada num dos 20 princípios funda-
mentais do “Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais” que, por sua vez, estabelece que 
todas as pessoas têm direito a educação, 
formação e a aprendizagem ao longo da 
vida inclusivas e de qualidade. 

Nesta matéria, Portugal é um dos países 
que está mais bem posicionado para 
cumprir esta recomendação. Com o 
Programa Qualifica, lançado pelo atual 
executivo, Portugal assume o compro-
misso de combater o défice estrutural de 
qualificações da população através de 
uma estratégia integrada de educação 
e formação de adultos e valorizando a 
aprendizagem ao longo da vida para 
todos.

Além do mais, o estipulado na iniciativa 
europeia pressupõe que os Estados 
definam percursos de aprendizagem 
para adultos assentes em três etapas: 
avaliação de competências, oferta 
personalizada de formação, e validação 
e reconhecimento de competências. Há 
efetivamente uma enorme similitude entre 
estas etapas e o trabalho que é realizado 
pelos Centros Qualifica, as estruturas 
existentes atualmente no nosso País 
capacitadas para acolherem, orientarem, 
encaminharem e assegurarem o reconhe-
cimento das competências prévias detidas 
pelos adultos que ainda não atingiram o 
patamar mínimo de qualificação ou que 
necessitam de reforçar as suas competên-
cias profissionais. 

Esta constatação leva-nos, portanto, 
a acreditar que estamos no caminho 
certo para a construção de um futuro 
de eternos aprendentes, tão necessário 
para respondermos aos desafios emer-
gentes quanto para cumprirmos a nossa 
humanidade. Bastará não desistirmos e 
acelerarmos o passo. 

Fórum Futurália

“

“
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O criador dos robôs que pintam e assinam obras de arte defende que, em vez de 
resistirmos, teremos de evoluir rapidamente e com criatividade para podermos continuar 
a coexistir com as máquinas numa relação simbiótica, tal como sucede hoje no seu pro-
cesso criativo. Na sua opinião, não nos podemos “fechar na pretensa superioridade do 
humano” mas antes “perceber como vamos coexistir com estas novas entidades” e assim 
preservar o futuro da humanidade.

“TEMOS DE PENSAR NO DESTINO 
Leonel Moura

Artista plástico

Fórum Futurália (FF): No Fórum 
Futurália, dedicado à educação, 
património e conhecimento, 
defendeu que hoje a nossa rela-
ção não é tanto com as coisas mas 
antes com a sua representação 
digital. Estamos condenados a 
viver mais no virtual do que num 
mundo real?

Leonel Moura (LM): Já vivemos 
num mundo mais virtual do que real. 
Televisão, computadores, telemóveis 
e seus “derivativos” são a nossa 
paisagem. Estamos também a fazer 
réplicas digitais de tudo. Objetos, 
prédios, cidades inteiras e até pessoas. 
A nossa realidade é cada vez mais a 
de um mundo à distância, dinâmico, 
paralelo. Não é por acaso que se 
chama Realidade Virtual. E até a 
moeda virtual foi inventada e está a ter 
muito sucesso. 
 
FF: Tal como expressa num dos 
seus livros, o desassossego 
tecnológico em que vivemos pode 
tornar-nos rapidamente obsoletos, 
mas sugere que, em vez de 
resistirmos, evoluamos ainda mais 
rápido com a criatividade que a 
tecnologia pode gerar. Teremos 
capacidade para sermos continua-
mente mais rápidos? 

LM: A questão é simples e darwiniana: 
ou evoluímos ou desaparecemos. A 
reação às rápidas mudanças tem sido 
em muitos casos relativizar e resistir. 
Diz-se que as máquinas nunca serão 
melhores do que os humanos ou então 
rejeita-se a evolução tecnológica. A 
tecnofobia está aliás a crescer, onde 
menos se podia e devia esperar, no 
campo da cultura por exemplo.  É uma 
ilusão. Já existem muitas máquinas 
com mais capacidades do que nós. A 
questão não é fecharmo-nos na preten-
sa superioridade do humano, mas 
perceber como vamos coexistir com 
estas novas entidades. Penso, aliás, 
que o humanismo é hoje sobretudo 
uma força de resistência, mais preju-
dicial do que benéfica para a própria 
humanidade, porque sobrevaloriza 
a componente subjetiva do humano, 
sobretudo na sua suposta superiorida-
de, e desvaloriza as questões objetivas 
colocadas pela evolução tecnológica.

FF: Que competências vê como 
essenciais para o desenvolvimento 
dos nossos jovens e para aquilo 
que será o seu futuro, sobretudo 
em termos profissionais?

LM: As áreas tecnológicas vão con-
tinuar a progredir exponencialmente. 
A sociedade vai precisar de muitos 
engenheiros informáticos, matemáticos, 
criadores de sistemas, cientistas de 

dados e sobretudo programadores. 
A programação é a grande profissão 
do futuro próximo. Os programadores 
mais criativos são e continuarão a ser 
requisitados por todo o mundo. Na 
verdade, são eles que criam as novas 
tecnologias de sucesso. Houve um 
tempo em que os jovens inconforma-
dos queriam ser músicos rock. Hoje 
devem querer ser geeks.

FF: Quando a tecnologia e as 
máquinas já são criativas, como 
demonstram as suas obras (por 
exemplo, o Robotic Action Painter), 
que mais-valias pode ter o Ho-
mem nas produções artísticas?

LM: Os meus robôs fazem pinturas. 
Demonstram o quanto esta atividade 
humana está obsoleta. Desde o 
princípio do século 20 muitos artistas 
e movimentos declararam o fim da 
pintura. Fui um pouco mais longe 
ao criar máquinas que colocam o 
artista humano definitivamente fora do 
circuito. O meu trabalho como artista 
inscreve-se na linha da evolução da 
história da arte e não em fazer coisas 
bonitas. Mas as máquinas vão também 
ser criativas noutros domínios e não 
só nas artes visuais. Para já, o nosso 
papel é criar o que cria. No futuro logo 
se verá. 
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O humanismo é hoje 
sobretudo uma força
de resistência, mais 
prejudicial do que 
benéfica para a própria 
humanidade, porque 
sobrevaloriza a 
componente subjetiva do 
humano, sobretudo na 
sua suposta
superioridade, e
desvaloriza as questões 
objetivas colocadas pela 
evolução tecnológica.

“

DOS HUMANOS”

FF: As suas obras tendem a 
evidenciar uma interação pacífica 
entre os homens e os robôs. Acha 
que é o que vai suceder com a 
humanidade?

LM: A relação com os meus robôs 
é simbiótica, como as abelhas e 
as flores. Sem mim os robôs não 
fazem nada, sem eles eu não tenho 
as pinturas. É a relação ideal entre 
homens e máquinas. Mas duvido que 
seja possível generalizar. Não por 
culpa dos robôs, mas da irracionali-
dade humana. Veja-se a construção 
de robôs autónomos, inteligentes e 
letais. É um disparate. Perigoso. Mas 
infelizmente é assim que a sociedade 
humana funciona. 

FF: Enquanto artista tem so-
bretudo insistido na criação de 
processos que dão origem a obras 
que são feitas e até assinadas por 
robôs. O artista humano passou 
para um segundo plano ou é 
mais relevante o processo criado 
por si do que o resultado final da 
autoria dos robôs?

LM: Estou em segundo plano no 
que respeita a fazer pinturas, mas no 
primeiro plano enquanto criador de 
uma nova forma de arte. Não é por 
acaso que esse é o tema da exposição 
atualmente no Grand Palais, em Paris, 
onde estou em lugar de destaque. 
Fará sentido, em 2018, na era da 
inteligência artificial, da robótica, 
da biotecnologia, eu, como artista, 
continuar a pintar telas à mão com um 
pincel e tintas acrílicas? 

FF: Sente que foi percussor da 
indústria 4.0 aplicada à arte 
quando, em 2001, optou pelo 

caminho da robótica e da inteli-
gência artificial?
LM: Percebi que, mais do que fazer as 
coisas, estávamos a passar para um 
tempo em que as coisas se fazem a si 
mesmas. Da velha indústria mecânica 
e repetitiva, em que tudo é concebido 
e previsto pelos engenheiros, passámos 
para um novo tipo de produção 
dinâmica que se desenha, altera e refaz 
a cada momento segundo as necessi-
dades. É uma indústria de processo e 
não de cadeia de montagem linear. 
Os meus primeiros robôs do início do 
século partiram desta ideia. Máquinas 
capazes de fazer as suas próprias pin-
turas e não as minhas. Nesse sentido, 
fui pioneiro na arte e talvez também 
noutros domínios. Por exemplo, fui o 
primeiro a criar enxames de robôs com 
alguma capacidade de cooperação.

FF: Foi também autor de um 
trabalho inédito como o “Robota-
rium”, uma espécie de zoo para 
robôs. Os robôs ainda são seres 
que mereçam ser protegidos ou 
teremos de inverter a situação 
e criar proteções para o ser 
humano?

LM: Nessa obra quis dar aos robôs 
uma condição similar à que damos 
aos animais, tratar os robôs como 
uma nova espécie que está a nascer 
no planeta Terra. E, como é habitual 
nos seres humanos, metê-los dentro de 
jaulas. O Robotarium é uma das obras 
de que mais gosto, já que tem vários 
níveis de leitura e, na sua aparente 
simplicidade, é complexo. Por exemplo, 
os robôs são alimentados a energia 
solar. Mas, é verdade, temos de pensar 
no destino dos humanos. Pois, talvez 
no futuro, os robôs muito evoluídos 
venham a criar um Humanarium.

Fórum Futurália
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PATRIMÓNIO, CIDADANIA
E TURISMO INTELIGENTE
Miguel de Castro Neto
NOVA Information Management School

para todas as partes envolvidas, de forma 
inovadora, inclusiva e sustentável.

Assim, o desafio que enfrentamos hoje 
no nosso País é o de desenvolvermos 
modelos de planeamento e gestão 
turísticos, tirando partido dos mais 
recentes desenvolvimentos tecnológicos 
alicerçados na utilização de soluções 
analíticas capazes de explorar o big data 
disponível. Esta abordagem permitirá, 
por um lado, melhorar a gestão dos 
locais com maior visitação e, por outro 
lado, promover outros destinos com 
elevado potencial e que ainda não foram 
descobertos.

É neste contexto que a inteligência 
urbana pode e deve ter uma palavra a 

As cidades e os territórios que, graças 
ao seu património material e imaterial, 
foram bem-sucedidas enquanto destinos 
turísticos, como acontece no nosso País 
com Lisboa e Porto, enfrentam hoje 
enormes desafios quanto à resposta das 
infraestruturas e serviços e, mais impor-
tante, à necessidade de conseguirem 
assegurar a sustentabilidade do tecido 
social que, em última análise, é o que 
diferencia e carateriza o próprio destino 
turístico.

É neste contexto que, ao invés de 
diabolizarmos de forma generalizada o 
turismo, devemos procurar compreender 
o fenómeno e encontrar, dentro das pos-
sibilidades oferecidas pela transformação 
digital das áreas urbanas no contexto 
das smart cities, soluções que permitam 
conciliar os vários interesses e os diversos 
atores de uma forma virtuosa e capaz 
de gerar resultados positivos para todos 
os envolvidos, conseguindo, simultanea-
mente, assegurar sustentabilidade social, 
económica e ambiental.

O desafio, não sendo fácil, pode 
encontrar respostas no que hoje se 
entende por turismo inteligente. De 
entre as possíveis definições de turismo 
inteligente, gosto particularmente da 
defendida por Antonio Muñoz (Presidente 
da Sociedad Estatal para la Gestión de 
la Innovación y las Tecnologías Turísticas 
- SEGITTUR) que o refere como “destino 
turístico inovador, construído sobre uma 
infraestrutura tecnológica que garanta o 
desenvolvimento sustentável das áreas 
turísticas, acessível a todos, que facilite 
a interação e integração do visitante, 
aumente a qualidade da experiência 
no destino e melhore a qualidade de 
vida dos moradores”, pois espelha 
efetivamente o potencial e a obrigação 
de o turismo, se desenvolvido de uma 
forma inteligente, ser capaz de criar valor 

dizer. Caso uma cidade tenha desenhado 
uma estratégia smart city assente na 
sua identidade, construída de uma 
forma inclusiva e tirando partido das 
mais recentes tecnologias disponíveis, 
muito provavelmente terão emergido no 
processo os valores únicos locais que 
serão os pilares da estratégia de turismo 
inteligente.

O desafio será então criar um modelo de 
planeamento e gestão dessa estratégia 
de turismo inteligente que esteja, não 
apenas alinhado com a estratégia 
smart city construída, mas perfeitamente 
integrado com a mesma, pois a ambição 
de alcançar o denominado turismo 
inteligente, sustentável, inclusivo e 
inovador implica que sejam dados os 
passos necessários para a materialização 
de uma cidade como plataforma onde 
as melhores soluções tecnológicas (i.e., 
aquelas que melhor respondem às 
caraterísticas e desafios de cada território 
e não necessariamente as mais sofistica-
das) são utilizadas, tirando partido dos 
dados gerados e recolhidos dos sistemas 
operacionais, da internet das coisas e da 
inteligência coletiva.

A cidade terá assim ao seu dispor os 
dados que traduzem em tempo real o 
seu metabolismo. Hoje, os dados são 
muitas vezes considerados o petróleo do 
século XXI e, como o petróleo, têm de 
ser refinados para entregarem o valor 
que encerram. Assim, será necessário 
construir uma inteligência analítica 
capaz de transformar estes dados em 
informação e de conduzir a ação dos 
responsáveis pelo planeamento e gestão 
do turismo.

Sendo a tecnologia um meio e não 
um fim, o verdadeiro segredo para 
o sucesso de um destino turístico 
inteligente é existirem valores identitários 
que funcionem como as fundações para 

O desafio que
enfrentamos hoje
no nosso País é o
de desenvolvermos
modelos de
planeamento e gestão 
turísticos, tirando
partido dos mais 
recentes
desenvolvimentos
tecnológicos alicerçados 
na utilização de
soluções analíticas 
capazes de explorar
o big data disponível.

“
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a construção deste turismo inteligente e 
quem conhece o território nacional tem 
perfeita consciência de que temos uma 
riqueza absolutamente excecional de 
valores que tornam cada município único 
e capaz de criar uma oferta distintiva e 
de elevada qualidade, tirando partido de 
caraterísticas culturais, gastronómicas, 
naturais, industriais, etc. 

Assim, esta é uma oportunidade única 
para se criarem soluções que possam 
contribuir não apenas para uma melhor 
experiência para o turista, mas mais 
importante, para apoiar um melhor 
planeamento e gestão do turismo, ao 
mesmo tempo que se alavancam novas e 
maiores receitas turísticas.

A título meramente ilustrativo e numa 
perspetiva do turista, podemos e deve-
mos fornecer informação de antecipação 
da visita (iniciando a interação ainda 
na origem), nomeadamente pontos de 
interesse culturais, gastronómicos, etc. 
das imediações do local que irá visitar ou 
a agenda cultural no período da visita. 
Durante a visita, a aposta passará por 
soluções capazes de fornecer infor-
mação de contexto nas mais variadas 
dimensões (neste momento, verificamos 
uma crescente utilização da realidade 
aumentada para o efeito). E, não menos 
importante, partir das duas dimensões 
anteriores tendo em vista promover uma 
gestão dinâmica da visitação em que, se 
estivermos a efetuar uma gestão eficiente 
dos dados, saberemos em tempo real 
onde estão os turistas e respetivo perfil, 
podendo assim criar-se uma experiência 
de visitação, individual e de acordo com 
o perfil de cada turista, apostando no 
turismo de cocriação. Desde a possibili-
dade de adquirir bilhetes com marcação 
prévia de data/hora da visita, até 
sermos capazes de informar os mesmos 
do tempo de espera na fila em que se 
encontram e, já agora, dar-lhes nota 

que a 350 metros existe outro ponto de 
interesse que naquele momento não tem 
fila de espera e quais as suas caraterís-
ticas (eventualmente associando a esta 
informação uma promoção), é enorme 
o potencial ao nosso dispor. Neste novo 
modelo de gestão, o controlo da pressão 
turística é possível e pode ser realizado 
sem grandes impactos no turismo, uma 
vez que é feito por indução, em tempo 
real e em função do conhecimento que 
possuímos. 

Outra dimensão que pode ainda ser fran-
camente melhorada consiste na ligação 
destas soluções com a criação de novas 
oportunidades de negócio e de marketing 
para os serviços e comércio local. Se 
temos turistas a utilizar aplicações que 
lhes fornecem informação de contexto 
temos os dados necessários e suficientes 
para promover uma gestão pró-ativa da 
visitação, bem como a sua interligação 
com a economia local, uma vez que 
podemos não apenas incluir informação 
na aplicação sobre a mesma, mas mais 
interessante, realizar campanhas de 
promoção em tempo real, em função 
da proximidade e perfil do turista (por 
exemplo enviar uma mensagem que não 
apenas dá conta da proximidade de um 
determinado negócio local, mas oferece, 
desde logo, uma promoção instantânea 
e efémera).

Por último, e eventualmente a dimensão 
que tem sido menos explorada e que 
é hoje a com maior potencial de 
crescimento, podemos utilizar estas 
aplicações (ou melhor, os dados que elas 
geram) para melhorar o planeamento e 
gestão da oferta/procura do território. 
Efetivamente, caso a cidade ou vila 
tenha desenvolvido uma estratégia de 
smart city, que conduziu a um modelo 
integrado e interoperável de sistemas 
e dados, seremos capazes de ir mais 
longe e de promover uma abordagem 
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Esta é uma oportunidade 
única para se criarem 
soluções que possam 
contribuir não apenas 
para uma melhor
experiência para o
turista, mas mais
importante, para apoiar 
um melhor planeamento 
e gestão do turismo, ao 
mesmo tempo que se 
alavancam novas
e maiores receitas
turísticas.
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integrada e verdadeiramente inteligente 
do turismo, na medida em que consegui-
remos alcançar não apenas os benefícios 
anteriores, mas também garantir que a 
gestão dos serviços e infraestruturas da 
cidade respondem, de forma eficiente 
e em tempo real, quer às populações 
residentes, quer às dinâmicas do turismo. 
Assim, caso tal aconteça, a cidade ajusta 
automaticamente os seus transportes, os 
serviços de higiene urbana, segurança, 
etc., em função da distribuição espacial 
do turismo e das caraterísticas dos turis-
tas que a cada momento visitam a cidade 
(hoje, com a tecnologia disponível, não 
é aceitável que a oferta de serviços e 
infraestruturas seja tão estática e que não 
responda de forma dinâmica e em tempo 
real às necessidades da cidade).

Um exemplo para materializar esta 
visão: numa abordagem de cidade como 
plataforma, o município possui um portal 
de dados abertos onde as empresas que 
desenvolvem aplicações obtêm os dados 
sobre a agenda cultural da cidade, sendo 
assim capazes de informar o turista de 
que na próxima sexta-feira, ao final da 
tarde, vai realizar-se um mercado ao ar 
livre, na praça central. Paralelamente, 
o sistema de informação de gestão da 
agenda cultural está interligado com os 
restantes sistemas da cidade e, quando 
chegarmos a sexta-feira ao anoitecer, o 
sistema de iluminação pública da cidade 
vai ajustar a intensidade luminosa em 
alta durante o período de realização do 
mercado, os serviços de higiene urbana 
serão automaticamente reforçados, a 
atuação preventiva da polícia municipal 
assegurada e assim sucessivamente.

Sendo incontestável que hoje existem 
efetivamente efeitos negativos decorrentes 
do turismo nalgumas das nossas cidades, 
como já referi, esses efeitos são muitas 
vezes mais consequência da incapacida-
de de os territórios para otimizarem os 
modelos de planeamento e gestão do 
turismo, nomeadamente tirando partido 
das tecnologias disponíveis, do que 
da ação dos turistas. Isto é, considero 
que cabe a quem gere o território atuar 
pró-ativamente para garantir que o 
turismo possa ser “inteligente” e um 
valioso aliado no desenvolvimento 
económico sustentável das cidades e vilas 
do nosso País, numa perspetiva inclusiva 
e capaz de assegurar qualidade de vida 

não apenas a quem visita, mas também e 
especialmente a quem aí vive e trabalha 
e que são os verdadeiros responsáveis 
pela identidade e capacidade de atração 
desses espaços.

Neste contexto, a governação territorial 
tem ainda um longo caminho a percorrer 
porque sendo os primeiros responsáveis 
por planear o turismo nas cidades e vilas, 
os autarcas assumem hoje muitas vezes 
responsabilidades por situações que 
escapam ao seu controlo, uma vez que 
existe, no nosso País, um claro excesso 
de instituições a tutelar interesses setoriais 
e uma reconhecida incapacidade para 
promover soluções colaborativas e 
partilhadas.

Para terminar, esta visão de turismo 
inteligente apenas se materializará caso 
os seguintes desafios sejam enfrentados: 

O primeiro, e eventualmente o mais 
estruturante, implica a necessidade 
de se promover a construção de uma 
estratégia smart city que inclua a visão da 
cidade como plataforma, na medida em 
que apenas uma abordagem integrada 
e holística das várias dimensões da 
vida na cidade permitirá assegurar um 
planeamento e gestão inteligente do 
turismo, tirando partido das mais recentes 
tecnologias e da ciência dos dados. 
Paralelamente, é necessário apostar em 
políticas de dados abertos (envolvendo 
entidades públicas e privadas), como 
são já hoje exemplo Lisboa, Cascais 
e Oeiras, pois permitem não apenas 
assegurar uma maior transparência e 
envolvimento dos cidadãos mas espe-

cialmente potenciar o desenvolvimento 
económico, alicerçado em inovação e 
empreendedorismo alavancado pela 
análise em tempo real dos dados da 
cidade. 

Um aspeto fundamental e que tem 
vindo a merecer a atenção das autori-
dades nacionais e europeias consiste na 
conectividade. Temos de assegurar, com 
a maior cobertura territorial possível, o 
acesso livre à Internet. Muitas vezes vistas 
como um custo, as redes de acesso à 
Internet geridas pelas autarquias podem 
potenciar a criação de novos modelos 
de geração de receitas, pois os dados 
gerados pela sua utilização têm um 
valor inquestionável para compreender 
em tempo real o metabolismo da 
cidade (com benefícios que extravasam 
largamente o contexto do turismo) e 
potenciam a criação de oportunidades 
de negócio para a economia local.

Por último e não menos importantes, uma 
nota para o potencial da inteligência 
coletiva na promoção da adoção de 
soluções que permitem e apoiam a 
cocriação de turismo, isto é, onde os 
turistas podem contribuir de forma ativa 
e participar na definição/construção da 
visita.

Concluindo, existem hoje as condições 
necessárias e suficientes para que o 
turismo contribua para o desenvolvimen-
to económico sustentável, resiliente e 
inclusivo das cidades e territórios, haja a 
capacidade e a liderança capaz de criar 
modelos de governação que possam ser 
apelidados de “smart tourism”.

Sendo incontestável que hoje existem
efetivamente efeitos negativos decorrentes 
do turismo nalgumas das nossas cidades, 
esses efeitos são muitas vezes mais
consequência da incapacidade de os
territórios para otimizarem os modelos
de planeamento e gestão do turismo,
nomeadamente tirando partido das
tecnologias disponíveis, do que da ação
dos turistas. 

“
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CONVERSAS FORA DA CAIXA
com Eurodeputados

“A aceleração digital é uma grande 
oportunidade que temos para mudar-
mos o contexto económico e social, o 
mundo”. Esta foi uma das principais 
mensagens deixada por Carlos Zorri-
nho, deputado do Parlamento Europeu, 
na iniciativa “Conversas fora da Caixa” 
que decorreu, no dia 16 de março, no 
Espaço Emprego & Empregabilidade, 
integrada no evento “Futurália”, em 
Lisboa. 

Numa conversa que designou 
por “colaborativa”, mediada por 
Etelberto Costa (membro do Conselho 
Consultivo da Futurália) com crianças, 
jovens, profissionais de educação e 
formação e docentes, o eurodeputado 
explicou que, perante a mudança que 
aí vem, temos duas hipóteses: “ou 
vamos na onda e teremos cerca de 
10% da população mundial com todo 
o conforto e 90% com uma grande 
dificuldade até em sobreviver”, ou 
“usamos a tecnologia para mudar 
muita coisa, incluindo valores”. 

“O futuro depende do que
quisermos fazer dele”

Usando a expressão que dá título 
ao livro de Pedro Domingos, sobre 
inteligência artificial, Carlos Zorrinho 
acrescentou que “o algoritmo mestre 
vai aprender connosco e com o padrão 
mestre que definirmos”, cabendo-nos 
a nós, humanos, defini-lo com valores, 
associados a uma identidade europeia 
que queremos construir. “Se o Homem 
estiver pelo menos um nano segundo 
à frente da máquina poderemos ter 
um mundo muito bom”. Em suma, 
concluiu, o futuro depende do que 
quisermos fazer dele e das competên-
cias em que apostarmos, tendo em 
conta um propósito, havendo uma só 

maneira de anteciparmos o futuro: 
“sermos nós a desenhá-lo!”. 

Consequências da aceleração
da realidade

Na “Conversa” que se seguiu, desta 
vez mediada por Carla Mouro, igual-
mente membro do Conselho Consultivo 
da Futurália, o eurodeputado Carlos 
Coelho demonstrou preocupação com 
o facto de haver pouca predisposição 
nas pessoas para a realidade da 
aceleração que estamos a viver, com 
consequências nos empregos do futuro. 
O eurodeputado relembrou os dados 
da OCDE, de acordo com os quais 
65% das crianças que entram hoje nas 
escolas terão empregos que ainda não 
foram criados, bem como as projeções 
que apontam para um défice na ordem 
dos 5 milhões de postos de trabalho 
até 2020. 

“Grande parte da vossa geração será 
confrontada com um paradigma de 
evolução que tem reflexos grandes em 
quem tem de regular”, referiu perante 
uma plateia de jovens, acrescentando 
que a legislação não tem conseguido 
acompanhar a evolução da ciência, do 
mesmo modo que a escola não tem 
conseguido acompanhar a evolução 
do emprego. Sendo a educação uma 
matéria sem competência comunitária, 
o eurodeputado apelou para que seja 
reforçada a ligação da escola à socie-
dade civil e para que cada qual seja 
agente de mudança. Afinal, os jovens 
“não são apenas consumidores de um 
produto educativo. São agentes sociais 
com capacidade para o moldarem”.
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Sob o mote “Não há dois Futuros 
iguais. Escolhe o teu”, a Futurália deu 
a conhecer, uma vez mais, um espectro 
diversificado das várias oportunidades 
de qualificação de nível secundário, 
designadamente de cariz profissional, e 
superior. 

Num espaço de exposição e interativi-
dade superior a 20 mil m², os visitan-
tes, de forma individual ou através de 
visitas de estudo, puderam encontrar 
universidades, institutos politécnicos, 
escolas profissionais, centros de 
formação, institutos de línguas, Forças 
Armadas, entidades com programas 
internacionais de intercâmbio e outras 
instituições com oferta de formação e 
de inserção na vida ativa. 

A aposta passou, uma vez mais, pela 
apresentação de soluções e iniciativas 
inovadoras, visando a consciencializa-
ção dos visitantes para os benefícios da 
aposta na educaçãoe na formação.

Cultura e conhecimento

No seguimento da nomeação, por 
parte da União Europeia, de 2018 
como o Ano Europeu do Património 
Cultural, a Futurália integrou diversas 
iniciativas neste âmbito.

Sob o tema “Educação, Património 
e Conhecimento”, o Fórum Futurália 
refletiu sobre a importância do patri-
mónio, seja ele material ou imaterial, 

para o desenvolvimento não só cultural 
como económico e social do País. 

De forma a complementar o Fórum, 
a feira acolheu, pela primeira vez, a 
exposição “FuturáliaCULT”, com o 
intuito de despertar o interesse dos 
estudantes pelo património local, 
nacional e europeu, fomentando um 
maior conhecimento da História, da 
consciência cívica e patrimonial. Esta 
iniciativa consistiu numa mostra de pro-
jetos de artes plásticas, performativas e 
audiovisual, desenvolvidos por alunos 
do ensino secundário, profissional e 
superior, oriundos de diferentes regiões 
do país.

Um passo para o futuro

Dirigida sobretudo a estudantes, pais, 
professores e instituições de ensino, a 
edição deste ano alargou a sua área 
de intervenção, com a criação de um 
novo espaço.

Intitulado “Emprego & Emprega-
bilidade”, este espaço pretendeu 
responder às necessidades dos jovens 
adultos e adultos, das empresas e dos 
empregadores em geral, com foco no 
portefólio de qualificações e compe-
tências e na atratividade de talentos, 
sempre associados ao conhecimento, à 
criatividade e à educação e formação 
ao longo da vida.

Neste mesmo espaço foram dinami-
zados processos de recrutamento, 

A 11.ª edição da maior feira de educação e formação de âmbito nacional, 
Futurália, reuniu mais de 82.000 visitantes nos pavilhões 1 e 2 da FIL, em Lisboa, 
entre 14 e 17 de março.

O FUTURO COMEÇA AQUI
Futurália 2018

palestras e sessões de capacitação. Ao 
todo, foram cerca de 800 os jovens 
e adultos que ali procuraram novas 
oportunidades de emprego. 

Simultaneamente e com o objetivo de 
impulsionar jovens empreendedores, a 
Futurália acolheu o concurso App Start 
Up, destinado a apoiar projetos de 
apps de vinte equipas, formadas por 
jovens dos 10 aos 18 anos, integrantes 
do programa Apps for Good.

A Cooz Wizard, uma app que pretende 
“facilitar a vida a mães, pais ou 
estudantes que têm de cozinhar todos 
os dias e não sabem o que fazer”, foi 
a vencedora do concurso, conseguindo 
assim investidores para que, em breve, 
esteja disponível para download nos 
smartphones e tablets.

O sonho comanda a vida

Na Futurália também não faltaram os 
workshops e as conferências, entre 
as quais se destacou a Dream Conf. 
– Conferência do Sonhadorismo, com o 
intuito de inspirar os jovens a seguirem 
os seus sonhos, através dos testemu-
nhos do jogador de futebol de praia 
Madjer, do velejador Mateus Dantas e 
do músico NBC.

Madjer partilhou a sua carreira, 
relembrando o acidente que o poderia 
ter afastado da competição. Mas a 
verdade é que o jogador nunca desistiu 
e foi distinguido por três vezes como 
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o melhor do mundo na modalidade de futebol de praia. Um 
exemplo para os mais novos, para que nunca deixem de acreditar 
em si e no seu potencial.

Das artes ao desporto

Durante os quatro dias, a Futurália proporcionou a miúdos e 
graúdos uma panóplia de atividades, desde concertos, workshops, 
palestras, teatro interativo e até uma oportunidade para os fãs 
conhecerem os seus youtubers preferidos, como Sirkazzio ou 
Miguel Paraíso.

No Palco LG Live, os visitantes da feira assistiram às atuações 
de artistas como Anjos, Enoque, Paulo Sousa, Pedro Gonçalves, 
Caelum, entre outros. Mais do que assistir a concertos, os visitan-
tes tiveram ainda oportunidade de eleger as suas bandas favoritas, 
num concurso para atuarem no MEO Sudoeste. B3L2 e RichFellaz 
foram os vencedores do passaporte.

Já para os amantes das artes dramáticas, a Expolíngua apresentou 
a peça “Murder and Mayhem at Montague Manor”, uma espécie 
de “Cluedo” com representação real, cuja história se desenrolou 
em redor de quem assassinou o Lorde Montague. Durante a 
apresentação do teatro, os espetadores foram convidados a fazer 
parte da peça, interpretando diferentes papéis. Esta peça de 
teatro, em língua inglesa, permitiu aos participantes praticarem 
uma língua estrangeira ao mesmo tempo que improvisavam.

Além das artes, também as atividades desportivas voltaram a fazer 
parte da Futurália, através da presença de entidades dinamizado-
ras, como o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), e 
de federações desportivas das mais variadas modalidades. 

Ao fim de quatro dias de muito dinamismo, música e diversas 
atrações, a Futurália promete regressar no próximo ano, de 3 a 6 
de abril, com mais animação e também soluções de emprego e 
formação em primeira mão.

Fórum Futurália
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“Educação, património e conhecimen-
to” foram as palavras que definiram, a 
15 de março, os contornos do Fórum 
Futurália, integrado no evento “Futu-
rália”, com o propósito de celebrar o 
valor e a diversidade do património 
português, no contexto atual europeu.

Como frisou Jorge Rocha de Matos, 
Presidente da Fundação AIP, “em torno 
do património cultural reforçam-se não 
só fatores identitários mas também 
fatores que nos diferenciam, na 
globalização”. 

As oportunidades que daí resultam 
foram não só focadas por este orador, 
como também pela Comissária 
Europeia, Marianne Thyssen, numa 
intervenção em vídeo. Para a 
Comissária Europeia, “através da 
educação e da formação temos de 
assegurar que preparamos as pessoas 
para estarem conscientes e disporem 
das competências adequadas para 
preservarem a diversidade e riqueza da 
herança europeia material e imaterial”. 
Para além do valor cultural, Marianne 
Thyssen lembrou que o património 
cultural é atualmente responsável pelo 
emprego direto de 300 mil pessoas, 
havendo ainda 7,9 milhões de empre-
gos indiretos em toda a Europa”. 

Também Tiago Brandão Rodrigues, 
Ministro da Educação, deu destaque 
ao sentido de se ligar os três termos 
- educação, património e conhecimen-
to -, sendo a educação uma forma de 
“bem cuidarmos do nosso património 
mais precioso (o capital humano) para, 
depois, podermos cuidar no nosso 
património cultural”.

De entre a vastidão que representam 
estes três termos, Alexandre 
Quintanilha, Presidente da Comissão 
Permanente de Educação e Ciência 
da Assembleia da República, escolheu 
falar do desafio de nos adaptarmos à 
descontinuidade da nova era, socor-
rendo-nos do conhecimento. Mas, 
para isso, temos de saber promovê-lo, 
através da curiosidade, da imaginação 
e da paixão. Nas suas palavras, “sem 
curiosidade não fazemos perguntas; 
sem imaginação não arriscamos 
respostas; e sem paixão desistimos de 
explorar”. 

Património, cidadania
e territórios inteligentes

Enquadrada a temática, o Fórum 
prosseguiu com a realização de dois 
painéis. 

O primeiro estabeleceu uma ligação 
entre património, cidadania e territórios 
inteligentes. 

Na qualidade de chairman do painel, 
Miguel de Castro Neto, Subdiretor da 
NOVA IMS, da Universidade Nova de 
Lisboa, demonstrou como podemos 
continuar a garantir a qualidade de 
vida das cidades, sabendo-se que vai 
haver um consumo maior de recursos 
e de energia, fruto da sobrecarga 
populacional (hoje cerca de 50% 
da população vive nas cidades, em 
2050 seremos 70%). A resposta está 
em sermos capazes de “olhar para 
a cidade como um organismo vivo” 
e de “geri-la em função do conheci-
mento que temos desse território”. A 
inteligência, explicou este orador, está 
em “cruzar dados para garantir aos 

EDUCAÇÃO, PATRIMÓNIO E CO
UMA RETROSPETIVA PROSPETIVA
Fórum Futurália 2018

cidadãos uma melhor experiência de 
cidadania”. Devemos ainda pensar que 
os dados “são o petróleo do século XXI, 
não devido ao seu valor, mas porque 
também precisam de ser refinados”. E 
isso é que, segundo este especialista, é 
relevante para se gerir um território. 

Gonçalo Azevedo, Fundador da GAP 
Year Portugal, acrescentou uma outra 
dimensão ao tema, ao referir que uma 
das ameaças que temos prende-se 
com o facto de os jovens envolverem-
se muito pouco nas políticas de 
manutenção do património. Como 
solução, defendeu uma maior aposta 
na educação para a cidadania e uma 
nova atenção ao património que se 
redescobre, muitas vezes, quando 
se tem oportunidade de viajar e de 
conhecer outras culturas. 

Para Ana Paula Laborinho, Diretora 
da Organização dos Estados Ibero-
americanos para a Educação, Ciência 
e Cultura, temos de ser capazes de 
encarar o património de uma forma 
mais global. Sendo o património 
indissociável do conhecimento, 
poderemos estar a caminhar para um 
mundo feito de contrastes, com uns 
ricos e outros pobres em conhecimento 
e isso “é tão preocupante quanto as 
emissões de CO2”. Além disso, referiu, 
“a Europa é feita de diversidade e a 
diversidade é um fator essencial para a 
inovação e para a nossa riqueza”. Este 
é o sentido “plural” do património que, 
para Ana Paula Laborinho, está ligado 
à liberdade e à cidadania, sendo 
fundamental “uma ética do ser para 
termos futuro”.
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NHECIMENTO: 

Desta visão do futuro, viajou-se até 
ao passado com Félix Ribeiro, da 
Fundação Calouste Gulbenkian, com 
um apelo para que passemos a “olhar 
para o património português não como 
um conjunto de monumentos mas 
antes como uma narrativa” que teve 
origem na Casa de Borgonha (“a casa 
mais rica, mais poderosa e com mais 
conhecimento que existia na altura”). 
É desta casa, recordou Félix Ribeiro, 
que vem para Portugal o Conde D. 
Henrique e que tem início uma dinastia 
que fez de Portugal um país pioneiro 
e de relevo a nível mundial, não só 
pelas conquistas territoriais, mas 
também pela diplomacia e influência 
que nos fez “construtores magistrais de 
impérios”.
 
Indústrias culturais e criativas: 
desafios da qualificação e da 
revolução digital

O segundo painel, dedicado aos 
desafios da qualificação e da revolu-
ção digital para as indústrias culturais e 
criativas, iniciou com Arlindo Oliveira, 
Presidente do Instituto Superior Técnico. 
Este docente demonstrou não ser rea-
lista pensar que as empresas possam 
manter os seus negócios tal como 
existem atualmente. Serão necessárias 
novas competências, residindo aqui um 
problema: é reconhecida a importância 
da formação em ciências e matemática 
para quem segue o ramo tecnológico 
mas o mesmo já não sucede com 
o pensamento computacional. E, 
explica Arlindo Oliveira, “isto não é 
saber programar”: é saber identificar 
um problema, fazer a sua abstração, 
solucioná-lo e criar valor.
 

Fórum Futurália

Outro problema, identificado pelo 
artista plástico Leonel Moura, foi 
descrito como a necessidade de termos 
“todo o ambiente digitalizado”. 

Pedro Colaço, Presidente e CEO da 
GuestCentric Systems, sublinhou que 
“somos a primeira geração em que 
o que fazemos é adotado massiva e 
rapidamente”. Por isso, acredita que 
“mais do que competências específicas, 
é preciso que as pessoas tenham muita 
curiosidade e não tenham medo de 
experimentar”.

Para lá do digital, ficou ainda claro que 
o património tradicional pode igual-
mente ser recriado ou reinventado, 
adquirindo um novo significado. Como 
exemplo, Paulo Osório, administrador 
da Réccua Vinhos, S.A., falou da 
história desta empresa que conseguiu 
projetar a riqueza do douro vinhateiro, 
considerado património mundial, 
através da criação de cocktails e da 
sua venda online. 

O exemplo desta empresa que soube 
perceber que “o vinho não começa 
nas uvas mas no seu consumo, nas 
sensações e nas emoções”, permitiu a 
Augusto Mateus, CEO da consultora 
AM&A, fechar o painel, concluindo 
que, perante as mudanças irreversíveis 
deste novo mundo, há não só uma 
questão de ritmo “mas também de 
sentido”, que devemos dar a esta 
oportunidade de inovação. Esta 
inovação “precisa de ser também 
social, institucional e civilizacional”, o 
que implica “conseguirmos mudar o 
que muda mais devagar, como as leis e 
as convicções”.

No encerramento do evento, Eduardo 
Marçal Grilo, Presidente do Conselho 
Estratégico da Futurália, recordou 
que “o que estamos a assistir é a uma 
digitalização da vida e não só do patri-
mónio e da economia”. Para podermos 
enfrentar este mundo “completamente 
imprevisível” precisamos de ter “três 
pilares” na nossa educação: “conheci-
mentos; atitudes e comportamentos; e 
valores”. 

Por fim, Guilherme d’Oliveira Martins, 
Coordenador Nacional do Ano 
Europeu do Património Cultural, 
sistematizou todas as ideias do dia, 
subsumindo património e aprendiza-
gem: “património é o que aprendemos, 
é uma noção dinâmica que aponta 
para o futuro” e é também “o reco-
nhecimento de que a aprendizagem 
está no cerne da humanidade”, sendo 
o conhecimento “o que distingue uma 
sociedade avançada de uma outra 
atrasada”. O futuro depende, portanto, 
de sermos capazes de “transformar 
inovação em conhecimento e conheci-
mento em sabedoria”. 
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Para Gonçalo Azevedo tudo começou em 2012, com uma volta ao mundo que o
levou a conhecer 25 países. Posteriormente, esta viagem deu origem à criação de uma
associação – a Gap Year Portugal –, uma entidade que presta auxílio aos jovens 
portugueses que pretendem realizar um “ano sabático”. Além do desenvolvimento de 
inúmeras competências, Gonçalo Azevedo destaca desta experiência o alargar de novos 
horizontes e expetativas, até porque “é tudo uma questão do que estamos dispostos a 
trabalhar para que tal seja conseguido”.

GAP YEAR: 
UM ANO QUE É MUITO MAIS DO 
Gonçalo Azevedo
Fundador da GAP YEAR Portugal

Fórum Futurália (FF): Para si, tudo 
começou com uma interrupção, 
de um ano, nos estudos, que lhe 
permitiu conhecer outras culturas 
e fundar uma associação - a Gap 
Year Portugal. Teria sido capaz 
de se aventurar por este rumo 
se não tivesse passado por essa 
experiência de contacto com 25 
culturas diferentes? Porquê?

Gonçalo Azevedo (GA): Não. 
Fundar e fazer crescer uma associação 
que acabou por atingir a dimensão 
da Gap Year Portugal foi um processo 
que teve tanto de gratificante como de 
exigente. Foi essencial ter uma grande 
capacidade de esforço e sacrifício que 
só foi possível devido a uma visão 
clara sobre a importância que o Gap 
Year pode ter na vida de milhares de 
jovens portugueses, acompanhada por 
uma grande perseverança desenvolvida 
nos dias mais complicados de viagem. 
Durante esse percurso fui perdendo o 
medo de sonhar alto e de ser ambicio-
so. E isso foi essencial para que a Gap 
Year Portugal tenha chegado até aqui. 
 
FF: Em concreto, o que faz a 
Associação Gap Year Portugal?

GA: A Gap Year Portugal é responsável 
pela promoção do Gap Year em 

Portugal e pelo apoio a todos os 
jovens que o desejam realizar. Neste 
sentido, anualmente, percorremos 
cerca de uma centena de escolas e 
universidades e prestamos auxílio a 
todos os jovens que nos procuram 
ao ajudá-los a prepararem as suas 
viagens, a encontrarem locais para 
fazerem voluntariado ou mesmo 
estágios profissionais e programas 
de experiências académicas que lhes 
permitam frequentar licenciaturas 
durante curtos períodos de tempo do 
seu Gap Year para perceberem o que 
pretendem fazer a seguir.

FF: Durante o seu Gap Year teve 
oportunidade de desenvolver 
novas competências. Quais desta-
ca como sendo as mais relevantes 
para a pessoa que é hoje?

GA: Sinto que desenvolvi todas 
aquelas que são, hoje, as competên-
cias comummente designadas por soft 
skills. Contudo, destaco como mais 
relevante a visão de “não haver limites 
ao que conseguimos atingir”. Hoje em 
dia, tenho dificuldade em compreender 
objetivos que outros veem como 
inatingíveis ou impossíveis. Para mim, 
é tudo uma questão do que estamos 
dispostos a trabalhar para que tal seja 
conseguido.

FF: A retoma dos estudos e a 
escolha do curso superior de 
economia foram decisões que 
surgiram devido ao Gap Year ou 
correspondem a uma opção que 
já vinha de trás?

GA: A orientação Economia/Gestão 
remete para um período anterior. Mas 
nem por isso o Gap Year deixou de 
ser um período de esclarecimento 
do que efetivamente queria, pois foi 
uma oportunidade para perceber 
realmente quem eu era; o que me 
movia. O grande problema que os 
estudantes portugueses enfrentam é 
serem obrigados a escolher um curso, 
sem sequer saberem que são e o que 
querem ser. 

FF: Porque é que defende que 
viajar pelo mundo pode ajudar 
os jovens a envolverem-se mais 
na defesa e preservação do nosso 

O património faz 
parte da identidade
das culturas - é ele que 
nos faz querer viajar e 
é ele que nos faz querer 
regressar a casa.

“

“
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(...) o Gap Year foi uma 
oportunidade para
perceber realmente 
quem eu era; o que me 
movia. O grande
problema que os
estudantes portugueses 
enfrentam é serem 
obrigados a escolher 
um curso, sem sequer 
saberem o que são e o 
que querem ser.

“

Os empresários não
precisam de jovens 
que saibam livros de 
cor, precisam de seres 
humanos críticos que 
criem valor através 
das suas competências 
sociais, que sejam bons 
comerciais, que criem um 
ambiente motivador entre 
o pessoal, que sejam 
empreendedores e que 
melhorem processos, que 
sejam líderes.

“

QUE UMA VIAGEM

património cultural e no cimentar 
da cidadania?

GA: Viajar é uma forma de conscien-
cialização a diversos níveis. Neste caso 
importa referir o plano cívico e cultural. 
Cívico, pois dá-nos a conhecer a 
nossa capacidade de criar impacto e a 
noção de que efetivamente poderemos 
mudar algo (nomeadamente através 
do voluntariado). Esta consciência 
sobre as nossas capacidades leva-nos 
à perceção de que temos uma dívida 
para com a sociedade e, portanto, de 
sermos cidadãos ativos. No mesmo 
sentido, conhecer a importância do 
património para tantas culturas pelo 
mundo leva-nos a valorizar crescente-
mente o nosso próprio património e a 
querer conservá-lo. O património faz 
parte da identidade das culturas – é ele 
que nos faz querer viajar e é que ele 
nos faz querer regressar a casa.

FF: Sente que os empresários, ao 
selecionarem um candidato para 
um posto de trabalho, valorizam 
mais quem tenha feito um Gap 
Year? Porquê? 

GA: Sim. Hoje em dia, uma grande 
parte dos estudantes tem, pelo menos, 
uma licenciatura. Hoje, uma licenciatu-
ra, e até mesmo um mestrado, pouco 
representa em termos de competitivida-
de. Praticamente todo o conhecimento 
está à distância de um clique. Os 
empresários não precisam de jovens 
que saibam livros de cor, precisam de 
seres humanos críticos que criem valor 
através das suas competências sociais, 
que sejam bons comerciais, que 
criem um ambiente motivador entre o 
pessoal, que sejam empreendedores e 

que melhorem processos, que sejam 
líderes, etc.. E claro que, aqui, o Gap 
Year surge como um indicador de 
como o jovem, potencialmente, terá 
essas competências. Fazer voluntariado 
em locais remotos da Índia, estágios 
profissionais em Portugal, trabalhar 
para conseguir pagar as suas viagens, 
viajar sozinho (resolvendo todos os pro-
blemas com que se é constantemente 
confrontado) são alguns dos elementos 
que vão conferir ao jovem capacidades 
muito importantes para a criação de 
valor para uma empresa. 

FF: Recentemente, a Assembleia 
da República emitiu uma reco-
mendação para que o Governo 
adote medidas de apoio à prática 
de um Ano Sabático (Gap Year) 
em Portugal. No seu entender, 
que medidas em concreto seriam 
as mais adequadas e necessárias?

GA: Desde logo, aumentar o apoio 
logístico, financeiro e consultivo a 
Associações como a Gap Year Portugal. 
A verdade é que nós estamos a alterar 
a forma como os estudantes encaram 
o seu percurso académico ao nível das 
suas opções, mas também ao nível 
do que estes procuram e, com isso, 
a alterar o próprio sistema educativo. 
O Governo não se pode excluir de 
trabalhar o assunto connosco, sob 
pena de manter o sistema educativo 
completamente desajustado das 
necessidades do mercado de trabalho 
e do próprio mundo como nós atual-
mente o conhecemos.

“

“
Fórum Futurália
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