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A
INDÚSTRIA
4.0
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.

Esta revolução está ligada a uma
mudança
de
paradigma
na
produção, à medida que as
diferentes mudanças sociais e de
mercado, combinadas com os
avanços
tecnológicos,
criam
valor acrescentado em produtos,
modelos de negócios e processos,
e o trabalho humano é visto sob
uma nova luz, mudando a forma
como as pessoas trabalham. Se a
Indústria 4.0 é para se tornar o
padrão na produção, não é para
apenas um pequeno número
selecionado de pessoas ter a
perícia necessária para trabalhar
em tal ambiente, mas uma
melhor
compreensão
das
competências necessárias para
trabalhar e implementá-la são
necessárias para democratizar o
conhecimento entre a força de
trabalho futura.
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SOBRE O PROJETO
UNIVERSITIES OF THE FUTURE - Mudança Digital Colaborativa Rumo a um
Novo Enquadramento para a Indústria e Educação

O 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 é
criada como parte do projeto.

http://universitiesofthefuture.eu/
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AS FERRAMENTAS DE ORIENTAÇÃO
DO UoF
O projeto UoF desenvolveu um conjunto de ferramentas de orientação
alinhadas com as necessidades e exigências de uma sociedade em
mudança. As diferentes esferas da tripla ou quádrupla hélice trabalham em
conjunto para melhorar as transições da educação para o emprego, e para
fortalecer a contribuição das competências para o crescimento económico
no âmbito da 4ª Revolução Industrial.

1 Manual para as IES & 1 Manual
para as Empresas

Toolkits para
professores/formadores

para promover o desenvolvimento das
estratégias e a implementação de
ações concretas visando a Indústria/
Educação 4.0. para promover o
desenvolvimento das estratégias e a
implementação de ações concretas
visando a Indústria/ Educação 4.0.

um centrado na utilização de
tecnologias e o outro na utilização de
métodos de ensino inovadores para
explorar as competências em forma de
“T” em abordagens pedagógicas.
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PORQUÊ
A
INDÚSTRIA
4.0
E
PORQUÊ PARA A INDÚSTRIA E AS
IES?
A 4ª Revolução Industrial está a trazer mudanças significativas na vida laboral e nas
operações das empresas. As Universidades (IES) devem adaptar-se às mudanças em curso e
enfrentar os desafios daí resultantes:

As IES podem apoiar as empresas a
As IES devem formar especialistas em
profissões emergentes que compreendem
as novas tecnologias e saibam como
utilizar a informação estrategicamente

As IES devem colocar grande ênfase na

aceitarem os seus desafios,

educação em soft skills (por exemplo,

proporcionando uma mão-de-obra

capacidade de trabalhar em equipas

qualificada e formação constante, e

interdisciplinares, a capacidade de

também apoio, inovação e

aprender rapidamente e procurar

desenvolvimento económico para as

informação relevante online)

sociedades locais através de programas
sociais

O Manual para Instituições de Ensino Superior foi criado
para apresentar brevemente a Indústria 4.0 e os seus

O MANUAL

potenciais benefícios e ameaças para as IES. Os seguintes
tópicos são abordados neste resumo, e podem ser
aprofundados no Manual:
Oportunidades de desenvolvimento e mudanças trazidas
pelas mudanças na organização do trabalho resultantes
do início da 4ª Revolução Industrial;
Ameaças resultantes da insuficiente rapidez de adaptação
às necessidades do mercado;
Cooperação entre a indústria e as Instituições de Ensino
Superior

EDUCAÇÃO DO
FUTURO
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EDUCAÇÃO DO FUTURO

A curta duração e o desenvolvimento contínuo da tecnologia significam que o que era
uma novidade técnica no início dos estudos, após a graduação, é frequentemente uma
tecnologia moribunda e ultrapassada. Isto implica a necessidade de aprendizagem
contínua, formação, e muitas vezes a mudança de profissão, mesmo várias vezes ao longo
da vida. Isto resulta na necessidade de complementar o paradigma do ensino, desde um
processo único e longo de aquisição de conhecimentos e competências até formas curtas de
aprendizagem ao longo da vida e cursos curtos de formação.
As mudanças tecnológicas trazem-nos novas oportunidades para o desenvolvimento da
educação (alguns exemplos abaixo):

Cursos Online Abertos e
Massivos (MOOCs)
que lhe permitem expandir os seus
conhecimentos e competências com um
fragmento específico

Educação Internacional
apoiada por mensagens instantâneas,
tecnologias de nuvem e ferramentas
para gerir o processo de aprendizagem,
cooperação, reuniões e
desenvolvimento constantes

O QUE É IMPORTANTE?

Situação pós-

Educação

Competências

pandemia

4.0

do futuro
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EDUCAÇÃO DO FUTURO
A pandemia COVID-19 resultou numa mudança completa na
organização do trabalho, educação, cuidados de saúde, o colapso
das empresas, o surgimento de novos modelos de negócio.

Situação póspandemia

APÓS A PANDEMIA
DE COVID

A resposta rápida das IES e escolas ao confinamento resultou em
mudanças extremamente rápidas na educação - a aprendizagem
online foi organizada, e muitos professores tiraram partido de
ferramentas de apoio educacional (por exemplo, quadros
brancos virtuais e salas de aula, soluções de ludificação, gravações de
vídeo).

IMPULSO PARA UM MAIOR
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ONLINE

Educação 4.0 é um termo associado à Indústria 4.0 que se refere
às mudanças na educação causadas pela transformação industrial e,
portanto, podemos dizer que a 4ª Revolução Industrial irá afetar os
papéis para os quais estamos a preparar os estudantes de hoje.
Das IES, isto exigirá esforços, nomeadamente:
preparar novos funcionários para trabalhar numa era de
transformação tecnológica;
requerer que os funcionários existentes atualizem as suas
competências e conhecimentos para se adequarem aos papéis
de emprego recém-criados.

Competências
do futuro

Fonte:: Skills for Industry 4.0 (Based on State-of-maturity report, PKA
focus group, enabling event Finland)

Educação
4.0

UNIVERSIDADE
DO FUTURO
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UNIVERSIDADE DO FUTURO

UNIVERSIDADE DO FUTURO EM
20 ANOS
Durante um dos Eventos de Ignição do projeto Universities of the Future, um vasto grupo de
representantes de instituições estatais, gestores de empresas, funcionários universitários e estudantes
refletiu sobre como a universidade do futuro deverá ser dentro de 20 anos. As principais características
e qualidades são apresentadas abaixo:

Aprendizagem e

Problemas práticos,

acesso online

contemporâneos, reais

A interdisciplinaridade

Boa organização e diálogo

Verificação da

contínuo

universidade pelos seus

Paixão, abertura

Internacionalização

clientes

NA ERA DA INDÚSTRIA 4.0, A TECNOLOGIA É UM ASPETO QUE
NÃO SE PODE IGNORAR.

A automação de processos significará que se deve dar cada vez mais ênfase à aprendizagem de soft
skills que aumentarão a produtividade do pessoal e permitirão a resolução criativa de
problemas. Além disso, dever-se-ia concentrar na utilização de ferramentas tecnológicas para a
educação, e colocar ênfase na aprendizagem da utilização de ferramentas TIC. Na era dos
assistentes (por exemplo, google assistant, Alexa), a ênfase deve ser colocada na aprendizagem para fazer
as perguntas certas e avaliar criticamente a informação fornecida a partir de diferentes fontes.
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UNIVERSIDADE DO FUTURO

COMPETÊNCIAS DA
UNIVERSIDADE DO FUTURO
A constituição de economias baseadas no conhecimento, associada a contextos dinâmicos, digitais e
instáveis, levou a uma maior apreciação de uma combinação mista entre competências altamente
tecnológicas, e soft skills, combinadas com o comportamento do estudante e as suas
competências mentais, emocionais e sociais.

COMPETÊNCIAS DOMINANTES ADQUIRIDAS
PELA UNIVERSITIES OF THE FUTURE

Engenharia

Negócios e Gestão

SOFT SKILLS

Design e inovação

Design Thinking nos
negócios

HARD SKILLS

Literacia tecnológica

É IMPORTANTE REFLETIR DE UMA FORMA INTEGRADA E
SISTÉMICA, DE UM PONTO DE VISTA ANALÍTICO, CRIATIVO,
COMUNICATIVO E ORIENTADO PARA A DECISÃO DE DADOS
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UNIVERSIDADE DO FUTURO

ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE
DO FUTURO

EMPREENDEDORISMO
Empreendedorismo e Educação são duas oportunidades que precisam de ser potenciadas e
interligadas para desenvolver o capital humano necessário, para construir as sociedades do futuro, uma
vez que o empreendedorismo é o motor que alimenta a inovação, a criação de empregos qualificados, e o
crescimento económico.

O QUE É UMA UNIVERSIDADE EMPREENDEDORA?

1

2

Uma Universidade que opera mudanças

Mais social e evolutiva e procura

na sua estrutura e cultura organizacional

constantemente ser inovadora, tornando-

e fortalece o seu núcleo de gestão,

se mais pró-ativa, flexível e dinâmica na

nomeadamente através de currículos,

gestão das suas relações com a economia

programas, e fontes de financiamento.

e a sociedade, mesmo assumindo riscos.

3

4

Um agente público global, promovendo

Contribui mais diretamente para a

o desenvolvimento das comunidades

sociedade e para o desenvolvimento

locais, regionais, nacionais e

socioeconómico.

internacionais, através da criação de
valor público.

COLABORAÇÃO
IES-INDÚSTRIA

MANUAL
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
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A colaboração
universidadeindústria e os
seus fatores
determinantes

Atores-chave e
principais
mecanismos de
cooperação
ciência-indústria

Cultura de
colaboração IESIndústria
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COLABORAÇÃO IES-INDÚSTRIA

NETWORKS IN THE INNOVATION PROCESS

A colaboração
universidadeindústria e os
seus fatores

as empresas esforçam-se por complementar os seus

determinantes

conhecimentos técnicos e científicos, bem como o seu
equipamento qualificado e os seus funcionários, enquanto
as instituições de ensino têm acesso a financiamento
adicional

para

investigação,

dados

empíricos

e

oportunidades de formação.

gestão logística, design de produtos, processo/serviço inovador ou orientação estratégica
podem ter uma grande influência em quaisquer atividades económicas, para além das
despesas de I&D e da contratação de recursos humanos altamente qualificados.

COOPERAÇÃO EM I&D E COOPERAÇÃO EM CONSULTORIA

para alcançar resultados

compra de serviços de

de

C&T

I&D

que

gerem

inovação
benefícios económicos (tais como acesso
a financiamento adicional, equipamento e
INTERAÇÕES INDÚSTRIACIÊNCIA

instalações),

oportunidades

de

aprendizagem (por exemplo através de
consórcios de projetos de I&D ou
mobilidade

pessoal),

e

ganhos

de

reputação para os atores envolvidos,
especialmente para as universidades
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COLABORAÇÃO IES-INDÚSTRIA

Vários fatores influenciam o processo de tradução do

A colaboração

conhecimento

em

universidade-

desenvolvimento e inovação tecnológica e explicam a

indústria e os

multiplicidade de modos de interação entre a indústria e a

seus fatores

da

investigação

académica

ciência e a transferência de tecnologia:

Tipos de
conhecimentos
transferidos

determinantes

Características dos

As estratégias de inovação Intensidade dos
remetentes e recetores de
das empresas
contactos pessoais
conhecimentos

O MACROAMBIENTE EXTERNO QUE RODEIA O EMPREENDIMENTO É
IGUALMENTE IMPORTANTE.
As empresas com sistemas de inovação subdesenvolvidos carecem
geralmente de uma infraestrutura de conhecimento que funcione
bem, o que dificulta a disseminação do comportamento cooperativo.

interação intensa entre parceiros e está
centrada na conversão dos resultados

COOPERAÇÃO EM I&D

de I&D em aplicações comerciais

FATORES PARA A COOPERAÇÃO
ENTRE
UNIVERSIDADES
E
ORGANIZAÇÕES DE I&D
1

Especificidade geral da

2

3

Apoio público

absorção

empresa

4 Nível de competição

Capacidade de

5

TOportunidades
tecnológicas

6 Condições de
apropriação
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COLABORAÇÃO IES-INDÚSTRIA

Atores-chave e

A colaboração Universidade-Indústria engloba uma vasta gama de
interações estratégicas corporizadas em colaborações, incluindo
parcerias de investigação, investigação contratual, consórcios de
investigação, consultoria, e financiamento de centros de investigação
cooperativa, através da partilha dos seus conhecimentos e
competências com o seu pessoal e instalações de I&D.

principais
mecanismos de
cooperação
ciência-indústria

COOPERAÇÃO TECNOLÓGICA
Através de canais formais

Através de canais informais

Formação e educação

Publicações

Contratação de estudantes e

Conferências

investigadores académicos

Intercâmbios entre cientistas,

Licenças

investigadores e empresários

Partilha de equipamento,
instrumentos e consultoria externa

Estas

cooperações

são

importantes

Serviços de extensão de

facilitadores e promotores do processo de

universidades e centros de

inovação e empreendedorismo.

investigação
A transferência de tecnologia ocorre através do apoio e da participação ativa de vários atores e
organizações. Os atores envolvidos no processo realizam atividades que envolvem a produção de
conhecimento tecnológico, a prestação de serviços de apoio central, formação, estudos de mercado, e
intermediação.

Principais papéis dos atores envolvidos na
colaboração universidade-indústria

Cientistas e
engenheiros

Laboratórios de
investigação

Intermediários

Universidades e
instituições
politécnicas
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COLABORAÇÃO IES-INDÚSTRIA

PRINCIPAIS DESAFIOS
DAS IES-INDÚSTRIAS
1
2

3

Os atuais sistemas educativos e sociais exigem que
antecipemos as mudanças e nos adaptemos a elas
A resistência à mudança e sistemas rígidos que resulta
numa falta de colaboração entre setores

A escalada e replicação no que diz respeito a novos tipos de
iniciativas educativas eficazes,

Culture of HEIIndustry
collaboration
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COLABORAÇÃO IES-INDÚSTRIA

PRINCIPAIS DESAFIOS
DAS IES-INDÚSTRIAS
4

Cultura de
colaboração IESIndústria

As características que as plataformas devem ter a fim de
apoiar a colaboração na educação

1. Deve permitir a comunicação entre as organizações;
para a colaboração;
para a partilha de projetos da indústria;
para a investigação;
para a atualização do currículo
2. Deve seguir protocolos de segurança;
3. Deve permitir a autenticação do utilizador;
4. A propriedade deve ser estabelecida a fim de moderar o conteúdo e assegurar a
qualidade;
5. Deve ser um espaço onde as pessoas se possam reunir para trabalhar em projetos e
encontrar pessoas qualificadas,
6. Deve permitir o intercâmbio de conhecimentos entre disciplinas;
7. Os benefícios para a indústria, IES, estudantes, e sociedade devem ser destacados e
comunicados claramente;
8. A colaboração multidisciplinar deve ser encorajada e apoiada.

ENCONTRE MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESTE MANUAL
HTTPS://UNIVERSITIESOFTHEFUTURE.EU/WP-CONTENT/UPLOADS/2021/05/WP4.2HANDBOOK-FOR-HEI.PDF
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