
A tecnologia já está presente na nossa vi-

da. Essa nova realidade vem acompanhada 

de diversas vantagens. A Internet of things, 

juntamente com o Big Data, já são e conti-

nuarão a ser a forma de sistema inteligente 

mais utilizada num futuro próximo. Com 

estas tecnologias, a saúde, a educação, a 

política, o mercado de trabalho, e outros 

setores da nossa vida serão amplamente 

beneficiados . 

Um estudo de 2019 dirigido pela empresa 

Ernst & Young S.A. sobre a digitalização 

em Portugal, aponta que, globalmente, os 

portugueses avaliam o impacto do digital 

nas suas vidas como muito positivo, com 

75% a reconhecer vantagens ao nível da 

comunicação com a família e amigos e 

73% com a mesma opinião no que respeita 

à comunicação a nível profissional.  

Apesar dos benefícios apontados, a mesma 

pesquisa identificou que os portugueses 

são céticos quanto ao grau de modernidade 

da economia digital, com 45% a acreditar 

que estamos ligeiramente ou muito atrasa-

dos face a outros países desenvolvidos. As 

mulheres e os mais jovens são os que têm 

uma perspetiva menos otimista quanto ao 

grau de modernidade da economia. 

 

Mas é um equivoco pensar que não exis-

tem oportunidades tecnológicas em Portu-

gal. O setor tecnológico não discrimina 

idade, nem género. Está a expandir o papel 

das mulheres nos quais várias empresas 

incentivam as programadoras através de 

programas específicos. Os jovens também 

são privilegiados, uma vez que no país há 

diversos centros de excelência em forma-

ção tecnológica, além de programas especí-

ficos de formação (rápidos) que facilitam a 

sua inserção no mercado de trabalho. 

A região de Aveiro é pioneira, quando se 

trata de oportunidades nas áreas tecnológi-

cas. O Gabinete de Inserção Profissional 

(GIP) da Câmara Municipal de Aveiro, que 

tem como missão prestar apoio a jovens e 

adultos desempregados no seu percurso de 

inserção ou reinserção no mercado de tra-

balho, divulga semanalmente as vagas dis-

poníveis na região.  

Só em 2020 cerca de 22,5 % dos anúncios 

divulgados respeitava a áreas TICE 

(Tecnologia da Informação, Comunicação 

e Eletrónica), com especial destaque para 

oportunidades nas áreas de programação, 

dados, desenvolvimento de softwares e 

testes. 

 

 

As áreas com maior oferta pelas empresas 

da região coincidem com o estudo sobre 

os gaps de competências da região realiza-

do pelo Observatório do Emprego, onde 

programação, machine learning, big data, 

teste de software apareceram como as 

áreas identificadas pelas empresas como 

onde há maior carência de profissionais. 

O que se observa é um cenário de falta de 

mão de obra especializada onde muitas 

empresas têm dificuldade em encontrar 

especialistas para preencher as posições 

oferecidas   

Para o futuro a ênfase continuará a ser na 

procura de profissões especializadas no 

uso de dados digitais, com foco nos pro-

fissionais ainda escassos no mercado, no-

meadamente o case de cientistas de dados. 

Recusar a capacitação em novas tecnolo-

gias tornará o profissional desfasado em 

relação à oferta de oportunidades e colo-

cará um problema ainda mais relevante no 

contexto da digitalização, onde algumas 

profissões serão extintas e outras reformu-

ladas.  

atender ao dinamismo da transformação 

digital.  Esta nova formação deve ir para 

além da técnico-especialista e prioriza , 

principalmente o desenvolvimento de com-

petências comportamentais. 

Os sistemas de educação precisam estar 

alinhados com as competências emergentes 

e mais procuradas pelos empregadores, com 

um foco distinto nas competências compor-

tamentais, assim como na capacitação técni-

ca de qualificação.  A tabela 1 mostra algu-

mas das tendências tecnológicas que estão a 

transformar a educação tradicional. 

Por que a educação precisa reinventar -se?  

A transformação digital traz a disrupção de 

padrões e o surgimento de novos paradig-

mas sociais, económicos e culturais que vão 

remodelar a forma como vivemos, consu-

mimos, trabalhamos e aprendemos. Como 

consequência, novos modelos de oferta de 

produtos ou serviços são esperados. Desta 

forma, as organizações dos diferentes secto-

res de atividades são pressionadas a rein-

ventar-se.   

O setor da educação não é alheio a estas 

tendências de transformação. Pelo contrá-

rio, o setor educacional , é um dos mais   

pressionados para se reformular já que , se-

gundo o World Economic Forum, a digitaliza-

ção dos processos tem como uma das princi-

pais consequências uma alteração e revisão 

das competências necessárias para os contex-

tos de trabalho, ou seja, o novo mundo digital 

exige um rápido reexame da força de trabalho 

para acompanhar as mudanças tecnológicas.  

Assim, torna-se urgente rever as diretrizes e 

bases de sustentação da missão educacional. 

Até porque, a realidade do mercado de traba-

lho já apresenta uma procura imediata por 

profissionais que tenham formação capaz de  

 Necessidades tecnologicas para Aveiro  Tabela 1 - Tendências tecnologicas para a educação 

 

No mercado de trabalho, as empresas e orga-

nizações procuram constantemente profissio-

nais que consigam ter um desempenho técni-

co e relacional correspondente às suas neces-

sidades para que seu negócio se mantenha 

sustentável. São as instituições de ensino que 

formam os profissionais para atuarem na  

nova realidade digital. O papel das institui-

ções de ensino deve ser sempre o de cons-

truir soluções viáveis que sejam capazes de 

gerar diferencial competitivo através da 

construção de programas educacionais sus-

tentáveis focados na formação de alunos, 

mas também no sucesso do estudante.  

São também as instituições de ensino que 

protagonizam a transformação social e eco-

nómica através da educação ao viabilizarem 

novas formas de cumprir a sua missão pri-

meira: formar profissionais para a nova rea-

lidade do mundo do trabalho. 
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“Inicia-se assim, junto com a era digital, uma nova era no 

sistema  educacional.” 

Tendências Tecnológicas Descrição 

Realidade virtual e Au-
mentada 

A realidade virtual e aumentada é uma grande tendência para educação. 
Aplicativos de realidade virtual permitem que os alunos possam viajar, 
explorar, criar e até realizar experiências em ambientes virtuais a partir da 
sua cadeira.    Alguns exemplos promissores incluem: InMind, Apolli 11 
VR, Anatomia 4D, Unimersiv, etc. 

Inteligência Artificial 

Através da Inteligência Artificial é possível antecipar dificuldades que os 
estudantes e formandos possam vir a ter em diferentes conteúdos e diag-
nosticar problemas mais sérios de aprendizagem. Além disso, as tecnolo-
gias permitem dispor de tutores virtuais, tirar dúvidas e ter um acompa-
nhamento mais individualizado. Alguns exemplos promissores incluem: 
Chatbot, BRÖ, Aipoly Vision, etc. 

Gamificação 

O potencial da gamificação na educação é imenso. A utilização dos recur-
sos dos jogos ajuda a despertar interesse, aumentar a participação, desen-
volver criatividade e autonomia, promover diálogo e resolver situações-
problema. Alguns exemplos dominantes incluem: Ballons, Minecraft, etc. 
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Observatório do Emprego entra numa nova fase da comunicação digital! A partir deste mês, além do instagram e do facebook 

os conteúdos e serviços do Observatório podem ser consultados também no site, que tem como objetivo permitir o acesso a um 

repositório mais denso e detalhado dos resultados do trabalho deste projeto 

O site do Observatório do Emprego foi formulado para oferecer uma navegação fácil, rápida e eficiente. O site pretende ser 

mais um passo na constante melhoria da comunicação do Observatório com a comunidade.   

O portal foi pensado para trazer informações sobre as atividades do Observatório, podendo nele encontrar-se já temáticas sobre 

as competências digitais para o futuro, bem como alguns resultados de workshops realizados com os setores das TICE, Indús-

tria e Turismo/Serviços, onde várias empresas representativas da região foram convidadas a comunicar a sua visão sobre quais 

as necessidades de qualificação e requalificação para a sustentabilidade da transformação digital da região de Aveiro.  

Pode-se aceder também às newsletters mensais, publicações e participações em conferências, divulgação de resultados do Ob-

servatório, além de indicadores sobre o mercado de trabalho da região. 

Mais informações em http://observatoriodoemprego.web.ua.pt/ 

Você sabia? 

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 

 

Visite o nosso site!  

 

De acordo com o estudo da OCDE Perspetivas para Economia Digital de 2017 os especialistas em TIC (tecnologia da 

Informação e Comunicação) são definidos como aqueles empregados em tarefas relacionadas ao desenvolvimento, manu-

tenção e operação de sistemas de TIC e onde as TICs são a parte principal de seu trabalho. 

Em 2016, os especialistas em TIC representaram 3,6% de todos os trabalhadores nos países da OCDE para quais dados 

estavam disponíveis. Nos poucos países em que os dados estão disponíveis entre o período 2003-2016, apesar da partici-

pação de especialistas em TIC no mercado de trabalho ter aumentado moderadamente - cerca de 4% para 4,7% no Cana-

dá, de 3,2% a 4,1% nos Estados Unidos e de 3,6% a 3,8% na Austrália, espera-se que a demanda por estes profissionais 

cresça mais rapidamente num futuro próximo.  

Gráfico 1 – Emprego de especialistas em TIC em toda economia (2016) 

Fonte:  OECD Digital Economy Outlook 2017 
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