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Introdução ao

projeto

Muitos países estão agora a entrar na fase da Quarta

Revolução Industrial, também referida como Indústria 4.0,

na qual os avanços tecnológicos permitem mudanças

significativas na indústria. A Indústria 4.0 não só aumentará

a eficiência de recursos e tempo, como também mudará a

forma como as pessoas trabalham e como o trabalho é

organizado. Para efeitos do nosso projeto, o termo

Indústria 4.0 é definido como a maior transformação do

trabalho possibilitada pelos avanços tecnológicos.

 

Universities of the Future (UoF) é um Projeto de Aliança do

Conhecimento financiado com o apoio da Comissão

Europeia através do programa Erasmus+. A UoF tem como

objetivo criar uma mudança paradigmática na forma como

as instituições de ensino superior, a indústria e os

organismos públicos colaboram em torno da educação

para a Indústria 4.0.

 

O projeto é uma iniciativa com 3 anos de duração (iniciada

em 2018) destinada a responder às necessidades

educacionais derivadas da Indústria 4.0 na Europa, através

da criação de ofertas e recursos educacionais inovadores.

Durante a implementação do projeto, um grupo de 13

instituições de quatro países promove a investigação sobre

os temas centrais e organiza eventos colaborativos,

promovendo a criação de uma comunidade de práticas

para o desenvolvimento, a implementação e a

disseminação dos resultados.

O consórcio produz três relatórios baseados na

investigação com um foco na educação para a Indústria

4.0: de última geração, melhores práticas, e um projeto

para Universities of the Future. Além disso, o consórcio está

a criar uma Fábrica Virtual de Ensino e Aprendizagem para

a Indústria 4.0. A Fábrica fornece uma plataforma virtual

para apoiar a pilotagem de novas atividades colaborativas

de ensino e aprendizagem em torno da Indústria 4.0, que

são criadas como parte do projeto.

http://universitiesofthefuture.eu/
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Objetivos do Projeto

Este relatório apresenta um plano estratégico incluindo recomendações acionáveis sobre como

resolver os desafios educacionais em torno da Indústria 4.0. Dá orientações estratégicas em

maior escala e conhecimentos acionáveis relacionados sobre como se preparar para a Indústria

e Educação 4.0.

A versão atual é uma abordagem inicial que reflete os resultados da fase de investigação,

realizada principalmente na Finlândia, Polónia e Portugal, mas considerando a paisagem

europeia e até mesmo global. Isto inclui os resultados dos eventos de colaboração

implementados com representantes de instituições de ensino superior, da indústria, e do setor

público, bem como estudantes.

A continuação das atividades do consórcio UoF permitirá a melhoria contínua e um maior

desenvolvimento do projeto, com o objetivo de entregar uma versão mais robusta e validada até

ao final de 2025.
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Em que se

baseia este

plano? O relatório revela o nível de maturidade da

Finlândia, Polónia e Portugal, para impulsionar a

quarta revolução industrial, através das perspetivas

da digitalização (competências e tecnologia) e da

educação. Também investiga as competências

necessárias para a Indústria 4.0, juntamente com

os desafios sociais e industriais associados que

precisam de ser resolvidos para se poder adotar e

beneficiar plenamente da Indústria 4.0.

Na Finlândia, as competências digitais estão a ser integradas

no currículo de professores e estudantes. Sendo uma região

que depende bastante da economia de serviços TIC, isto

reflete-se na quantidade superior à média de licenciados

especializados em STEM. Contudo, existe ainda uma grande

procura de pessoas com formação STEM no mercado de

trabalho.

Existe um impulso governamental para desenvolver a

digitalização na Polónia através de vários programas de

colaboração entre a indústria, a universidade e o Estado,

relacionados com a Indústria 4.0, para construir

infraestruturas, promover a digitalização, e competências em

TI. Estas colaborações visam igualmente a formação de

estudantes e da indústria em conceitos de Indústria 4.0, bem

como em soft skills.

Portugal pretende abordar os desafios educacionais como

parte do seu plano Indústria 4.0, tornando a educação

tecnológica mais acessível e visível. Embora o país tenha uma

infraestrutura de TIC robusta e um elevado número de

licenciados em STEM, a indústria ainda tem dificuldade em

encontrar pessoas com as competências adequadas e os

conhecimentos práticos. Além disso, os custos elevados e a

falta de competências digitais básicas numa grande parte da

população tornam o acesso à informação desigual.

Estado de maturidade na Educação numa
Perspetiva da Indústria 4.0
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Em que se

baseia este

plano?
O relatório apresenta um conjunto de melhores

práticas em educação na Indústria 4.0 e retira

ensinamentos a partir delas. Essas práticas foram

escolhidas para cobrir diferentes áreas

geográficas, grupos de interesse, tipos de casos, e

tendências pedagógicas, e foram aferidas por meio

de entrevistas e investigação documental.

Através das melhores práticas, são identificados os desafios

educacionais complementares aos identificados no

relatório sobre o Estado de Maturidade, e são apresentadas

recomendações para melhorar a educação.

Um total de 35 parâmetros de referência divididos em

quatro categorias pelo seu principal organizador (agência

governamental, indústria, instituição de ensino superior, e

organização de estudantes/ex-alunos), e ainda em 10

subcategorias pelo seu tipo (estratégia/ iniciativa nacional,

workshop, curso, programa, plataforma, universidade, rede,

formação, empresa na área da educação, e evento), são

apresentados.

Melhores Práticas em Educação na
Perspetiva da Indústria 4.0
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Desafios da Indústria 4.0

Não saber como se preparar para o trabalho futuro abranda a surgimento do futuro previsto. O

trabalho está cada vez menos vinculado a um lugar ou tempo, e as pessoas estão cada vez mais

a trabalhar por conta própria ou dentro de economias de plataforma devido ao desenvolvimento

tecnológico. Saber como se preparar para o trabalho futuro requer uma compreensão de como

poderia ser o trabalho futuro, estruturas organizacionais que permitam o seu surgimento, e a

legislação que o apoie.

A legislação laboral e trabalhista precisa de ser atualizada para proteger os novos tipos de

trabalhadores, e para permitir que um novo tipo de trabalho ágil floresça. Além disso, estruturas

rígidas dentro das empresas impedem as pessoas de trabalhar de uma forma flexível, tal como

faz a legislação desatualizada.

Desafio 1: Falta de compreensão de como se preparar para o trabalho futuro
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Desafios da Indústria 4.0

A falta de visão sobre a tecnologia refere-se à incapacidade de compreender os casos de

utilização potencial da tecnologia e o impacto que esta pode ter na vida das pessoas e no

ambiente. A maior causa da falta de visão sobre a tecnologia é a falta de mão-de-obra

qualificada. A falta de visão é ainda mais amplificada pela resistência à mudança, uma vez que as

pessoas não estão dispostas a dar passos fora da sua situação confortável, e culturas

homogéneas, que tendem a concentrar-se num ponto de vista em vez de olhar para o todo. A

falta de visão causa uma incapacidade de escolher e investir na tecnologia adequada, bem

como uma incapacidade de alcançar a integração de sistemas. Por outras palavras, a falta de

visão sobre a tecnologia é uma das questões centrais que impedem a implementação da

Indústria 4.0.

Desafio 3: Falta de visão sobre a tecnologia
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Desafio 2: Falta de mão-de-obra qualificada

A falta de mão-de-obra qualificada afeta negativamente as empresas e outras organizações, e

atrasa a inovação que poderia potencialmente melhorar as vidas humanas e a situação

ambiental. O acesso desigual à educação está a impedir um número suficiente de pessoas de

obterem uma educação. A resistência à mudança é um fator que impede a inscrição de um

número demasiado reduzido de pessoas em novos programas, bem como impede a criação de

novos programas.

A falta de mão-de-obra qualificada manifesta-se como desafios específicos, tais como a falta de

compreensão da tecnologia, a falta de conhecimento da utilização estratégica da informação e a

falta de capacidades para criar novos modelos de negócio.



Competências necessárias para a

Indústria 4.0
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COMPETÊNCIAS
ESPECÍFICAS DO DOMÍNIO

Engenharia
Negócios e gestão
Design e inovação

COMPETÊNCIAS
TRANSFERÍVEIS

Competências pessoais
Capacidade de aprender

Alfabetização tecnológica
Compreender o impacto da tecnologia

Competências digitais
Mentalidade empreendedora

Competências e métodos de gestão de
projetos

Pensamento empresarial
Pensamento de sistemas
Competências humanas
Resolução de problemas

As competências específicas

do domínio referem-se às

competências necessárias para

desempenhar uma ocupação

profissional específica. Estas

competências dividem-se ainda

em engenharia, negócios e

gestão, e competências

específicas de design e

inovação.

As competências transferíveis

referem-se às competências que

podem ser aplicadas em diferentes

cenários e contextos. Estes são o

foco deste projeto, pois um

conjunto de competências

específicas de domínio aplica-se

apenas a uma pequena parte da

força de trabalho, enquanto que as

competências transferíveis podem

ser vistas como relevantes para

além das fronteiras das profissões.



Cenário de

Evolução

Um cenário apresenta

imagens alternativas do

futuro, mas não são uma

previsão, uma vez que é

impossível prever um certo

futuro. O planeamento de

cenários visa discutir os

efeitos das decisões atuais

sobre o futuro, ajudando

assim os decisores a

tomarem as decisões

corretas relativamente a uma

visão futura.

Os desafios apresentados anteriormente precisam de ser

ultrapassados, para alcançar um mundo em que as novas

formas de trabalho sejam apoiadas tanto pelos

empregadores como pelas estruturas sociais estabelecidas,

para garantir que haja suficiente mão-de-obra qualificada

que tenha uma oportunidade de aprendizagem contínua, e

para assegurar que as pessoas sejam capazes de

compreender os efeitos e o potencial das tecnologias nas

sociedades e num mundo sustentável.

 

Imaginando o Futuro
Estamos no ano de 2040, e após duas décadas de

investigação e aprendizagem pela prática, a Europa atingiu

um ponto em que a Indústria 4.0 está em plena expansão. A

indústria começou a usar as novas tecnologias e a

transformação tecnológica, económica e social está a

beneficiar a sociedade como um todo. A educação é

escalável, eficaz, de alta qualidade, e acessível a todos. Os

governos desenvolveram a Indústria 4.0 possibilitando a

legislação para novas tecnologias, como sistemas

autónomos, e modelos de negócios, incluindo estruturas

legais em torno de novos tipos de trabalho, tais como as

economias de plataforma.
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Atingindo o cenário desejável em 2040
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DOMAIN-SPECIFIC SKILLS

Engineering
Business and management

Design and innovation
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Criação de uma visão partilhada e de uma vontade de agir

In order to effectively mobilise resources, it is beneficial to create national

strategies for developing the technology, complete with specific targets

and key performance indicators. Funds should be allocated based on these

targets. Governments should also consider the larger transformation of work

when creating those strategies and for society to successfully adapt to

Industry 4.0. Direct funding is needed not only for research but also for

education in industry 4.0-related areas. Further integration between

different players is needed to improve the understanding of what challenges

there are and how to efficiently solve them.

The human element is essential, as collaboration is key. The people who

come to work together should always establish common goals to reach

mutual understanding, which are two significant success factors that

enable collaboration for change. When people understand the inevitable

changes and what they entail, and what they themselves can do to be

prepared, they are likelier to accept the change and even become active

participants in it.

Apoiar novas formas de trabalho

Através da regulamentação laboral e trabalhista ajustada, a legislação deve

ser atualizada para garantir que apoia e protege modelos inovadores de

trabalho. É necessária uma maior colaboração entre as instituições

públicas e a indústria para se conhecer o estado da tecnologia e as

correspondentes necessidades sociais. Além disso, os cidadãos devem

empenhar-se na democracia participativa - encorajando a participação

regular de diferentes intervenientes, reunindo cidadãos e peritos para

influenciar a política e a legislação.
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Recomendações
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Assegurar uma mão-de-obra qualificada

À medida que as profissões mudam ou desaparecem, espera-se que os empregados

tenham competências atualizadas, e a requalificação e reabilitação serão

necessárias para grandes segmentos da força de trabalho.  Neste contexto, a

flexibilidade e a capacidade para reagir rapidamente são requisitos para se

manterem relevantes num mundo de ritmo acelerado, assente na tecnologia. As

instituições de ensino superior estão posicionadas de forma única como um espaço

"neutro", capaz de reunir diferentes indivíduos, empresas e organizações do sector

público em torno de projetos significativos. Devem aproveitar essa posição para

construir o seu papel como criadores de ligações, tornando-se um centro ou

plataforma que reúne todos estes intervenientes. O desenvolvimento de uma

colaboração mais estreita entre as IES e a indústria é para benefício mútuo.

São necessárias atualizações atempadas dos programas educacionais para

assegurar que a educação seja reativa às necessidades da indústria e da sociedade.

Para este fim, é necessária mais colaboração entre os diferentes tipos de fronteiras,

de modo a criar frequentes ciclos de diálogo e feedback entre as instituições de

ensino superior, a indústria e o sector público, sem esquecer os próprios

estudantes. Uma mentalidade flexível, ou seja, a recetividade para aprender novas

competências, deve ser uma parte integrante da educação, tornando as pessoas

mais conscientes do desenvolvimento das suas próprias competências e das

oportunidades de aprendizagem. A aprendizagem entre pares e o trabalho entre

gerações são algumas estratégias de aprendizagem que podem ser incentivadas

para promover a aprendizagem ao longo da vida.

Identificar as competências tecnológicas que serão necessárias no futuro é difícil,

uma vez que elas mudam e evoluem constantemente. Contudo, o aumento da

fluência tecnológica das pessoas conduz a um nível mais elevado de

conhecimento de base, reduzindo o esforço de requalificação necessário quando as

tecnologias emergem e evoluem (pessoas de diferentes áreas de estudo terão de

tomar decisões relativamente à tecnologia e às suas potenciais utilizações).

O ensino de soft skills transferíveis é imperativo. Estas são cruciais num mundo

onde tarefas simples e repetitivas são assumidas por automatização e robôs. O

ensino de competências de autoaprendizagem e a promoção de uma

mentalidade flexível são necessários para se adaptar às condições de trabalho em

mudança. É também importante compreender o próprio impacto profissional, ou

seja, as possibilidades e o impacto ligados à sua própria área de estudos. Isto

poderia abordar tanto o impacto interno (as próprias escolhas profissionais), como o

impacto externo (impacto das nossas próprias decisões, por exemplo, ética e

sustentabilidade).

PLANO PARA O UNIVERISTIES OF THE FUTURE

Recomendações
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Ter uma visão da tecnologia e compreender o seu impacto

A inclusão ajuda a equalizar as condições, para que todos possam

beneficiar dos avanços tecnológicos. É necessário comunicar uma

mensagem positiva sobre como a tecnologia pode ser usada para o bem

para inspirar as pessoas a aderir a uma área assente na STEM. Isto pode ser

especialmente impactante quando se visa grupos menos representados na

tecnologia. Ao mesmo tempo, é importante criar consciência da importância

e dos benefícios que a diversidade pode trazer à indústria e à vida

profissional. Isto requer não só oportunidades de interação com pessoas de

diferentes áreas, mas também, para que os estudantes compreendam os

seus benefícios e tirem partido das oportunidades oferecidas.

Os grupos são úteis para desenvolver a tecnologia e permitir uma partilha

de informação mais eficiente, o que, por sua vez, permite aos diferentes

intervenientes estarem atualizados a um nível mais holístico. A criação de

organizações mais porosas, ou seja, o esbatimento das linhas entre as

diferentes entidades, incentiva a mobilidade e o intercâmbio de pessoas e

informações. É bom para o ecossistema de um país ter vários grupos

industriais de colaboração, pois são também cruciais para atrair talento

internacional e para criar oportunidades para avançar na própria carreira.
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Recomendações



Plano para o Universities of the
Future

http://universitiesofthefuture.eu/

O Universities of the Future é um Projeto de Aliança do Conhecimento (588409-EPP-1-2017-1-PT-EPPKA2-KA). Este projeto
foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas as opiniões do autor, e a Comissão não

pode ser considerada responsável por qualquer uso que possa ser feito da informação nela contida.


