
O capital humano é o fator que permite 

às empresas usarem a tecnologia com 

mais eficiência, um elemento essencial 

na sociedade atual e na nova organiza-

ção do trabalho. 

A transformação digital não se resume 

apenas à implementação de novas tec-

nologias. As ferramentas digitais são 

uma das arestas dessa transformação 

que devem ser acompanhadas por uma 

mentalidade digital. Se as pessoas que 

usam a tecnologia diariamente não 

estiverem comprometidas com a trans-

formação digital, esta não terá um im-

pacto importante na organização e no 

mercado. 

Ao falar sobre competências digitais, 

referimo-nos à capacidade de usar co-

nhecimentos e habilidades tecnológi-

cas para otimizar processos, tornando 

os cada vez mais eficientes. 

O conjunto de competências exigidas  

em ocupações antigas e novas mudará 

a maioria dos setores e transformará 

tanto o local como a forma como as 

pessoas trabalham. São necessárias 

novas competências, especialmente 

competências ditas transversais, ou 

seja, que são inerentes ao bom desem-

penho das competências técnicas. Cu-

riosamente os resultados das ausculta-

ções realizadas junto as empresas dos 

setores das TICE, Turismo/Serviços e 

Indústria mostram que as competên-

cias transversais são indispensáveis 

para uma adequada implementação 

das novas tecnologias.  

De entre as competências eleitas pelas 

empresas auscultadas a aprendizagem 

autónoma, gestão de tempo e resolu-

ção de problemas complexos desta-

cam-se, mostrando que é  cada vez 

mais necessário formar profissionais 

capazes de tomar decisões apoiados 

pelas novas tecnologias. 

 

Este novo cenário exige uma alteração 

em todo o sistema de educação e qua-

lificação, bem como uma requalifica-

ção de profissionais, "pressionados" 

pela diferença que pode ser criada en-

tre a velocidade da mudança e a velo-

cidade da aprendizagem, de forma a 

que se sintam mais integrados na 

transformação digital.  

O Observatório do Emprego tem como 

missão contribuir com uma visão pros-

petiva das necessidades de qualifica-

ção de Aveiro, disponibilizando de 

forma sistemática, aos cidadãos, às 

entidades de ensino e formação, bem 

como às empresas e restantes stake-

holders, informação sobre as necessi-

dades de competências exigidas no 

mercado de trabalho para a transfor-

mação digital, aumentando as oportu-

nidades de emprego e a competitivida-

de da região. 

cia artificial, bem como as competên-

cias na área da sustentabilidade. 

Os próximos passos do Observatório 

serão entrevistas e questionários aos 

stakeholders, que ajudarão a consolidar 

os resultados e servirão de base para os 

programas de formação se iniciarão este 

ano.  

Competências para a transformação digital da     
Economia na região de Aveiro.  
Que prioridades para a Indústria?   
Dando continuidade ao objetivo de 

identificar as prioridades de qualifica-

ção em Aveiro, a equipa de investiga-

dores da Universidade de Aveiro que 

integra o Observatório do Emprego 

conduziu, a 20 de Fevereiro, mais uma 

workshop que reuniu 16 empresas re-

presentativas da indústria local. De 

entre os diferentes setores industriais 

representados destacam-se a industria 

cerâmica, os plásticos, a fundição, en-

tre outros.  

A workshop foi acolhida nas instala-

ções da AIDA - Câmara de Comércio e 

Indústria do Distrito de Aveiro, e con-

tou com a colaboração da INOVA-RIA 

e da Câmara Municipal de Aveiro,  

parceiros do projeto Aveiro STEAM 

City, diretamente envolvidos nos traba-

lhos do Observatório do Emprego. 

Esta workshop vem no seguimento dos 

workshops anteriores conduzidos em 

2019 com empresas das TICE e do Tu-

rismo e Serviços. Estes workshops fo-

ram realizados nas instalações de dife-

rentes stakeholders em Aveiro, incluin-

do o Parque de Ciência e Inovação 

(PCI), a UNAVE, e o Parque de Expo-

sições de Aveiro.  

A transformação digital na indústria já 

uma realidade, o termo indústria 4.0 

resulta da certeza que estamos a viver 

uma quarta revolução industrial– Este 

termo é usado para definir a tendência 

que se  desenvolve  com o conceito 

smart factories (fábricas inteligentes),    

que relaciona e articula sistemas virtuais 

e físicos que, combinados com redes e 

plataformas digitais, proporcionam ca-

deias de valor radicalmente diferentes do 

passado.   

A adoção das novas tecnologias exige o 

repensar do papel dos profissionais e dos 

equipamentos, as suas funções, as suas 

responsabilidades e a sua autonomia. 

Estas mudanças estão a acontecer num 

contexto em que a digitalização e auto-

mação de muitos processos está a gerar 

volumes crescentes de dados que serão 

fundamentais para a tomada de decisão e 

agilização de respostas dos sistemas pro-

dutivos de forma mais rápida e flexível. 

Esta promessa, porém, apenas será con-

cretizável se as empresas conseguirem 

qualificar o seu capital humano para os 

novos contextos de desempenho. 

Nesse sentido, os participantes da 

workshop foram convidados a comunicar 

a sua visão sobre quais as necessidades 

de qualificação e requalificação para a 

sustentabilidade da transformação digital 

da região de Aveiro, não só no âmbito 

técnico, mas também no que se refere às 

competências transversais, conhecidas 

como soft skills e que se apresentam co-

mo fundamentais para o desempenho de 

sucesso das atividades profissionais. 

Os participantes foram praticamente unâ-

nimes quanto à necessidade de qualifica-

ção nas áreas de Big Data e análise de 

dados.  Outras áreas igualmente subli-

nhadas incluem automação e a inteligên- 
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De acordo com relatórios os recentes sobre esta temática disponibilizados por entidades como o Fórum Económico 

Mundial, a OCDE e a União Europeia, muitas das profissões que conhecemos hoje podem desaparecer, dando lugar a 

profissões completamente novas, ou serão completamente mudadas. A boa notícia é que com a transformação e a mu-

dança nas funções  o futuro aponta para caminhos, possibilidades e competências profissionais completamente novas. 

O Workshop realizado junto a empresas do setor industrial representativas da região de Aveiro no último dia 20 de feve-

reiro, foi uma ótima oportunidade de retomarmos uma das preocupações do Observatório do Emprego: Como a transfor-

mação digital vai determinar as profissões do futuro?  

Os participantes do workshop foram convidados a identificar quais as profissões para as quais antecipam um aumento da 

procura, decorrente da transformação digital nas suas indústrias. Este exercício foi feito a partir de uma lista de 15 pro-

fissões, apresentadas no Gráfico 1, que são atualmente mencionadas em vários relatórios sobre a transformação digital e 

o futuro do trabalho e das qualificações, como áreas profissionais emergentes, e para as quais se prevê uma grande pro-

cura no futuro.  

Sabia que? 

Para saber mais sobre as Urban Innovative Actions:  https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/aveiro  

Para saber mais sobre o projeto:  https://www.aveirotechcity.pt/pt/atividades/observatorio-do-emprego  

Gostaria de receber mais informações? Inscreva-se e receba a newsletters do OE:  observatoriodoemprego@ua.pt 

Fonte: Eurostat. 

A transformação digital e as profissões do futuro. 

A participação das mulheres no setor digital, áreas relacionadas às TIC  (tecnologia da Informação e Comunicação) e campos STEM 

(Sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) tem diminuído nos últimos anos na Europa, de acordo com o estu-

do Mulheres na Era Digital, publicado pela Comissão Europeia. De acordo com o estudo os países da UE mais competitivos em termos 

digitais são também líderes na participação das mulheres na economia digital. A Finlândia, a Suécia, o Luxemburgo e a Dinamarca 

apresentam os melhores resultados no que diz respeito à participação das mulheres na economia digital. As disparidades entre homens e 

mulheres, no entanto, persistem a nível da UE nos domínios da utilização da Internet, das competências digitais, das competências espe-

cializadas nas TIC e do emprego, com as maiores desigualdades neste último: apenas 17 % dos especialistas em TIC são mulheres e 

estas auferem ainda 19 % menos do que os homens. Além disso, apenas 34 % dos diplomados STEM são mulheres, um valor que é ne-

cessário aumentar nos próximos anos.  Portugal ocupa o lugar 17: Rank: 17, Score 46.9 (EU: 49.1).  

Tendo em conta as conclusões do estudo, a Comissão Europeia delineou estratégias para aumentar a participação das mulheres no setor 

digital, concentrando-se em eliminar os estereótipos digitais de gênero, promoção de competências e educação digital.  Foi criado tam-

bém o painel de avaliação Women in Digitak (WID) da Comissão monitora a participação das mulheres na economia digital. O painel 

avalia o desempenho dos Estados-Membros nas áreas de uso da Internet, habilidades dos usuários da Internet, bem como habilidades 

especializadas e emprego com base em 13 indicadores. A partir de 2019, o painel Women in Digital (WID) se tornou parte integrante 

do Índice de Economia e Sociedade Digital (DESI).  

Fonte: Profissões identificadas a dos relatórios do WEF e OECD. Dados originais recolhidos no workshop 
indústria (20/02/2020). 

Da lista inicial de áreas profissionais destacam-se 8, que na perceção dos representantes da indústria em Aveiro que 

participaram no workshop, parecem ser particularmente importantes para o futuro da região (Gráfico 1). Entre estas 

4 sublinham.se 4 que receberam maiores pontuação de importância no workshop, incluindo AI and Machine Learn-

ing Specialists, Data Analysts and Scientists, User Experience and Human Machine Interaction e Information Secu-

rity Experts and Analysts. 
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Gráfico 1 – Áreas profissionais do futuro, no contexto da indústria 

Gráfico  2—Mulheres vs. Digital (2019) 
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