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“(…) Como Presidente da Fundação AIP, congra-
tulo-me naturalmente com a proposta de reflexão 
que o Conselho Estratégico da Futurália entendeu 
lançar neste espaço público que é o “Fórum Futurá-
lia”. Refletir sobre a importância e a oportunidade 
de internacionalização da oferta de educação e for-
mação, criando para o efeito um espaço amplo de 
consenso e de compromisso entre as várias partes 
interessadas, afigura-se-nos uma importante pro-
posta de valor no contexto da economia do conhe-
cimento e da globalização em que cada vez mais 
vivemos.

Devo dizer, também, que dos três grandes progra-
mas estratégicos em torno dos quais a Fundação 
AIP baliza a intervenção, dois deles entrecruzam-se 
claramente com o tema que nos é proposto para 
reflexão. São os casos do “Programa Estratégico de 
Interação Universidade-Empresa” e do “Programa 
Estratégico de Internacionalização Empresarial”.

Sem querer entrar diretamente no âmago da refle-
xão que aqui vai ter lugar, até porque seria dema-
siada ousadia da minha parte perante uma plateia 
tão qualificada e sábia, queria apenas trazer à co-
lação algumas inquietações que se nos colocam no 
plano empresarial e da economia, e do imperativo 
da internacionalização e da competitividade que 
lhes está associado.

No mundo da globalização em que vivemos, quando 
procuramos encontrar explicações para o facto de al-
guns países e economias terem sucesso e outras não 
tanto, designadamente em termos de competitivida-
de, de criação de riqueza e de emprego qualificado, de 
indicadores de desenvolvimento e de coesão económi-
ca e social, certamente que encontramos muitos fato-
res que pesam na compreensão do problema. 

No entanto, creio existir alguma concordância e 
até mesmo algum consenso, sobretudo quando 
procuramos analisar o problema do ponto de vista 
das fontes de vantagem competitiva e da robustez 
das cadeias de valor das economias com melhor 
desempenho. Nestas, encontramos com muita fre-
quência um ecossistema favorável ao empreende-
dorismo, à iniciativa, à qualificação, à inovação e 
ao desenvolvimento da ciência e tecnologia e uma 
cultura aberta a novas ideias que favorece a refle-
xão estratégica.

Mais do que isso, encontramos também nestes 
ecossistemas mais virtuosos uma grande capaci-
dade de dinamização de espaços de cooperação 
estratégica – as chamadas hélices triplas – entre 
as empresas, os centros de saber (nomeadamente 
as universidades, institutos, centros tecnológicos e 
outros) e os governos e as suas instituições autóno-
mas, que devem assumir um papel catalisador por 
via de políticas públicas de elevada qualidade.

Aliás, nesta linha de raciocínio, quando olhamos 
para a nossa realidade competitiva e de desenvol-
vimento económico e social nas últimas três déca-
das, facilmente descortinamos nas diversas áreas 
– empresas, centros de saber, instituições públicas 
– importantes centros de excelência, competitivos 
e reconhecidos internacionalmente pelas suas boas 
práticas.

Perante esta circunstância, é lícito perguntar: Então o 
que falta fazer para que sejamos mais competiti-
vos? Para que tenhamos mais e melhor emprego? 
E melhor qualidade de vida?

Não querendo ignorar a complexidade da questão 
e da resposta, estou certo que muito se avançaria 

COMENDADOR JORGE ROCHA DE MATOS

IntervenCAo do presidente 
da fundaCAo aip‘

~
~

‘
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se conseguíssemos superar o tradicional défice de 
estratégia coletiva que nos caracteriza e que se traduz 
nesta dificuldade em passar das esferas de afirmação 
autónomas para os espaços de cooperação, isto é, 
sermos capazes de generalizar uma dinâmica de 
hélices triplas à sociedade portuguesa, afirmando 
uma cultura colaborativa mais permeável ao em-
preendedorismo, à qualificação e à inovação.

E, a este propósito, vem de novo à liça o tema que 
aqui nos reúne hoje: a importância e a oportunida-
de de internacionalização da oferta de educação e 
formação, criando para o efeito um espaço amplo 
de consenso e de compromisso entre as várias partes 
interessadas. É, aliás, este espaço de consenso que 
nos permitirá capitalizar o conhecimento e, conse-
quentemente, materializá-lo em novas atividades e 
na produção de bens, serviços e produtos culturais.

E, sem dúvida, que tanto a internacionalização das 
empresas como o reforço do valor económico da 
língua portuguesa dependem em larga medida 
da capacidade de produção e circulação de ideias, 
conteúdos, projetos, bens e serviços (de educação/
formação, ciência e tecnologia) nos vários espaços 
e geografias do nosso relacionamento externo, 
muito particularmente na CPLP.

Uma estratégia de internacionalização associada à 
educação, à formação e mesmo à ciência e tecnologia 
incorpora, entre outras: (i) a promoção da mobilidade 
internacional de estudantes, professores, investiga-
dores e de pessoal associado à produção e difusão 
do conhecimento; (ii) a internacionalização e o de-
senvolvimento dos curricula e da aprendizagem digital; 

(iii) o estímulo à cooperação estratégica, às parce-
rias e ao reforço das capacidades institucionais.

É importante potenciar devidamente aqueles que 
foram os maiores investimentos que Portugal fez 
nos últimos 30 anos em educação, formação, ciência 
e tecnologia, sem paralelo na sua história recen-
te. Capitalizar esses investimentos e o conhecimento 
intensivo que lhe está associado, repercutindo-o em 
profundidade na cadeia de valor da nossa economia 
e da nossa sociedade, constitui um imperativo na-
cional.

Aliás, já foram dados passos muito importantes. Há 
um reconhecimento interno e externo das nossas 
capacidades, das nossas tecnologias, qualificações 
e competências. Partimos de um patamar positivo. 
É necessário reconhecê-lo. Mas, também é sabido 
que temos de fazer mais e melhor para com isso 
enriquecer e alargar a nossa carteira de atividades, 
bens e serviços transacionáveis com que nos afirma-
mos na economia do conhecimento e na globalização. 
É também por isso que esta reflexão se justifica.

Permitam-me que termine com excerto do último 
ato público do Professor Veiga Simão, o doutora-
mento Honoris Causa na Universidade de Évora, 
onde refere que “A ação das universidades deve-as 
fortalecer como motoras de ‘Hélices Triplas’ do de-
senvolvimento, em que as ‘esferas de competência’ 
são substituídas por ‘espaços de cooperação’ e em que 
a ‘criação de conhecimento e a sua transformação 
em bens económicos, sociais e culturais’ é um de-
sígnio nacional”.(…)

Intervenção do Comendador Rocha de Matos
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Quanto tentamos antever o que poderá ser a econo-
mia e a sociedade nos próximos anos torna-se difícil 
escapar ao conceito de sociedade do conhecimento, 
ou, em termos mais restritos, à economia do conhe-
cimento.

Entre o discurso académico e o discurso político o con-
ceito tem vindo a difundir-se e a ideia que ele encerra 
tem vindo a ganhar cada vez maiores adeptos. Entre 
a visão de um desenvolvimento “alavancado” pelo 
conhecimento ao de uma sociedade “baseada” no 
conhecimento, multiplicam-se as visões que tentam 
elaborar e antecipar o que será essa economia e essa 
sociedade.

O que justifica esta crescente atenção ao valor do 
conhecimento? Em todas as sociedades o papel do 
conhecimento foi sempre reconhecido. O problema 
que se deverá então colocar é o de conhecer a razão 
pela qual uma sociedade se poderá organizar e de-
senvolver com base no conhecimento e que tipo de 
conhecimento é que se poderá considerar social e 
economicamente válido.

Na economia, desde as primeiras formulações da eco-
nomia clássica, habituámo-nos a raciocinar em ter-
mos de fatores de produção (terra, trabalho e capital). Na 
melhor das hipóteses, o conhecimento era relegado 
para a tecnologia e esta encaixada no fator capital, 
ou, numa perspetiva diferente e muito criticável, 
no fator trabalho. O que as sociedades modernas 
consagraram foi o reconhecimento que o valor do 
conhecimento enquanto mercadoria, ou incorporado 
nas mercadorias, tende a ser cada vez maior, suplan-
tando mesmo o contributo dos tradicionais fatores de 
produção.

A Futurália é reconhecidamente a maior concentração 
de iniciativas e instituições associadas à economia do 
conhecimento em Portugal. O desafio estratégico que 
merece ser refletido é o de saber se temos condições 
e se queremos converter essa reunião anual numa 
plataforma colaborativa de instituições portuguesas, 
visando o mercado global do conhecimento. Não basta 
que a entendamos como espaço de mobilização das 
instituições de educação e formação. Há muito mais 
para além dessa visão mais restritiva. Em primeiro 
lugar, passa por alargá-la à produção científica e tec-
nológica, à criação cultural expressa nas mais diver-
sificadas plataformas, mas valorizada sempre pela 
conceção de conteúdos cada vez mais inovadores e 
singulares. Em segundo lugar, por criar oportunidades 
nas mais diversas partes do mundo para o apareci-
mento de outras “Futurálias“ onde esses produtos 
possam ganhar reconhecimento e... mercado!

Como Presidente do Conselho Estratégico da Futurália, 
cumpre-me deixar este convite à reflexão e à mobili-
zação de parceiros e contributos, para que uma ideia 
se possa transformar numa nova realidade.

David Justino
Presidente do Conselho Estratégico da Futurália 

FUTURALIA E A ECONOMIA 
DO CONHECIMENTO

´
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1. Enquadramento

A capitalização do conhecimento, visando a sua 
transformação em bens, serviços, conceitos e con-
teúdos, constitui inquestionavelmente, um desafio 
central para a sociedade e para a economia por-
tuguesa. São desafios e processos que terão que 
ser necessariamente mobilizadores das diferentes 
partes interessadas para serem bem sucedidos. 
Empresas, centros de saber (Universidades, Poli-
técnicos, Centros Tecnológicos, Centros de forma-
ção avançada, e bem assim outras Instituições de 
Educação Ciência e Tecnologia), o Estado e as suas 
Instituições Autónomas (a quem lhes cabe desem-
penhar um papel catalisador) e de um modo geral 
as organizações da sociedade civil terão de saber 
desenvolver espaços de cooperação estratégica 
aos mais diferentes níveis de atividade: económi-
co, social e cultural. Na verdade, a modernização 
e a competitividade da economia portuguesa têm 
como alavanca crítica a inovação, a criatividade e 
a produção e difusão do conhecimento para esti-
mular a diversificação e sofisticação da carteira de 
atividades exportadoras e, não menos importante, 
a atração do investimento direto estrangeiro (IDE).

Atrair e exportar talentos passa a ser uma constan-
te do mundo global. Neste quadro também as ati-
vidades associadas à educação, formação, ciência 
e tecnologia não só se internacionalizam mas tam-
bém necessitam de afirmar um posicionamento na 
globalização. E para o fazerem torna-se necessário 
desenvolverem estratégias e processos colaborati-
vos para ganharem dimensão e massa crítica, para 
melhor se posicionarem em redes de conhecimento, 
e para potenciarem as suas capacidades de acesso a 
mercados cada vez mais exigentes. É por isso que a 
Futurália 2020 propõe às diferentes partes interes-
sadas a criação de uma plataforma operativa para 
valorizar o conhecimento, para desenvolver um es-
paço empreendedor, para implementar projetos e 
outras iniciativas a nível nacional e internacional e, 
a este propósito, o espaço lusófono é claramente 
uma prioridade. Enfim, a Futurália 2020 como pla-
taforma relacional e de ação para valorizar o conheci-
mento tem como fio condutor o reforço da cadeia 
de valor da economia (e do próprio sistema de 
educação, formação, ciência e tecnologia) e da 
sociedade portuguesa, na convicção que, para 
aprender, trabalhar e competir na globalização, 
o conhecimento é o capital mais precioso. E, nesta 

perspetiva, a Futurália 2020 está estrategicamente 
alinhada com a filosofia do crescimento inteligente 
associado à estratégia Europa 2020 e às orienta-
ções que daí decorrem, nomeadamente em relação 
às estratégias regionais de especialização inteli-
gente.

2. A QualifICACAO face As 
Cadeias de Valor Globais

Competir em contexto de globalização exige um 
investimento permanente na elevação do patamar 
de qualificações e competências – e nas formas de 
aprendizagem que lhe estão associadas, cada vez 
mais com o suporte das TIC – que conferem subs-
tância a cadeias de valor tendencialmente mais 
complexas, exigentes e globais. Mas, na verdade, 
o reforço da cadeia de valor da economia e das 
organizações, e o consequente reposicionamento 
mais favorável na economia global, colocam a este 
propósito desafios incontornáveis.

Portugal fez, nos últimos 25 anos, um investimento
sem paralelo na sua história recente, nos seus sistemas 
de educação/formação e de ciência e tecnologia, o 
que lhe tem permitido ocupar um papel crescente 
na produção de conhecimento a nível nacional e 
internacional, pese embora as dificuldades na capitali-
zação desse mesmo conhecimento, particularmente na 
sua transformação em bens, serviços, novos conceitos 
e outros produtos culturais.

A internalização em profundidade do conhecimen-
to pelo tecido empresarial é a questão de fundo. 
E, sendo a questão de fundo, é preciso analisar as 
condições que permitem a aplicação extensiva no 
tecido empresarial português. Tudo aponta para 
que só uma ampla estratégia colaborativa e mo-
bilizadora, fomentando a dinamização de hélices 
triplas, ou seja espaços de cooperação estratégica 
entre empresas, centros de saber e o estado e suas 
instituições autónomas, com opções estratégicas 
certeiras, permitirá almejar tal desiderato.

Investir no reforço do portefólio de qualificações e 
competências e na fertilização do tecido empresarial 
exige proatividade no que se refere à perceção das 
necessidades futuras associadas às mutações tec-
nológicas, sociais e culturais, e bem assim a novos 
modelos de negócio que estão a emergir. Um melhor 

~‘ `

150916_Futuralia_2015_A4_AF.indd   8 16/09/15   19:22



9

alinhamento entre a oferta e a procura, deverá es-
timular um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, também em consonância com os objetivos 
fundamentais das iniciativas em curso para a estratégia 
“Europa 2020” e na sua tradução a nível nacional, 
no “Portugal 2020”.

É também por isso que o “Compromisso Futurália 
2020” pretende estimular não só a reflexão mas 
também o envolvimento e convergência de todos 
os agentes no esforço coletivo para colocar o conhecimento 
no quadro de uma agenda de modernização da eco-
nomia portuguesa, na afirmação de uma dimensão 
cultural relevante e na internacionalização do país. 
É conveniente realçar que o valor económico da língua 
portuguesa, que constitui uma prioridade numa 
agenda de internacionalização, depende, em larga 
medida, da capacidade de produção e circulação 
de ideias, conteúdos, projetos, bens e serviços (de 
educação e formação, ciência e tecnologia), onde 
a Internet tem um peso crescente.

Significa que existe um campo de afirmação e de 
mercado, em primeiro lugar no espaço de língua 
portuguesa, incluindo a diáspora, mas também 
noutros espaços onde existe alguma proximidade 
cultural e linguística e/ou relações histórico/cultu-
rais que potenciam essa aproximação.

Se outras não existissem, estas seriam razões mais 
do que suficientes para justificar o repto lançado. É 
nossa convicção que vale a pena trilhar este caminho, 
aprofundando a internacionalização do nosso sistema 
de educação e formação, ciência e tecnologia e, 
bem assim, o aprofundamento das suas interações 
com as empresas. Alguns passos positivos que têm 
sido dados por várias instituições e empresas vão 
no bom caminho. É por isso que o “Compromisso 
Futurália 2020” se alicerça num conjunto de pres-
supostos substantivos para enfrentar os desafios da 
economia do conhecimento, tendo por base uma 
plataforma de interação entre as diferentes partes 
interessadas, permitindo forjar entendimentos e 
compromissos e, bem assim, desenvolver ideias e 
projetos nas múltiplas frentes em que a qualificação 
se expressa e interage.

Fórum Futurália 2015
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3. Fundamentos 
do “Compromisso 
FuturAlia 2020”

As partes interessadas no “Compromisso Futurália 
2020” fazem-no na base de um conjunto de pres-
supostos substantivos que se relevam:

(i) O acesso aos mercados é indissociável do 
acesso à informação e ao conhecimento e que a 
materialização do conhecimento em bens e ser-
viços cria exigências acrescidas aos sistemas de 
educação e formação, ciência e tecnologia, estimu-
lando a inovação e a diferenciação, assim como 
os processos de descoberta e criatividade, a expe-
rimentação e a liderança colaborativa, num mundo 
cada vez mais instrumentado, mais interconectado 
e onde as cidades se tornam inteligentes;

(ii) É necessário um esforço coletivo para mobilizar os 
subsistemas associados ao conhecimento, nomeada-
mente a educação, formação, ciência e tecnologia, 
enquanto agentes decisivos do reforço do portfólio 
de qualificações e competências que sustentam a 
inovação e a competitividade;
 
(iii) Urge reforçar os níveis de produtividade e com-
petitividade, onde o patamar de qualificações e 
competências e as novas abordagens tecnologica-
mente assistidas, devem proporcionar uma melhor 
inserção nas cadeias de valor globais, cruciais para 
Portugal se afirmar no contexto da globalização e da 
economia do conhecimento;

(iv) A importância de afirmar a soberania do conhe-
cimento como fator determinante do crescimento 
inteligente em consonância com a tendência de 
fundo das economias e sociedades atuais mais 
desenvolvidas e competitivas, sendo esse também 
o sentido da “Europa 2020” e do “Acordo de Par-
ceria Portugal 2020”;

(v) A marca “Futurália 2020”, enquanto catali-
sadora de um compromisso em torno do inves-
timento no conhecimento, e particularmente, na 
educação, formação e desenvolvimento cultural e 
na ligação à vida empresarial, tem potencial para 
se afirmar no Mundo, desde logo no espaço da 
CPLP, como marca portuguesa e favorecer a inter-
nacionalização das atividades associadas.

4. O DesaFIo  EstratEgico 
do “Compromisso 
FuturAlia 2020”

Afirmar a soberania do conhecimento através do 
desenvolvimento de uma plataforma de intervenção 
de elevado desempenho para fomentar a reflexão e 
a cooperação estratégica entre os centros de saber 
(sistemas de educação, formação, ciência e tecnolo-
gia), as empresas, e o Estado e as suas instituições 
autónomas, a fim de capitalizar o conhecimento nas 
suas diferentes manifestações, domínios de aplica-
ção e instrumentos e tecnologias de suporte.

Eixos de intervenção 

1. Internacionalização das atividades associadas ao 
desenvolvimento de qualificações e competências e, 
bem assim, fomentar a atratividade dos sistemas de 
educação e formação, ciência e tecnologia;

2. Desenvolvimento de uma plataforma aberta de 
capacidades e recursos educativos, formativos e cul-
turais;

3. Dinamização de um cluster nacional das ativi-
dades do conhecimento, em torno da educação e 
formação, ciência e tecnologia e desenvolvimen-
to cultural, com elevado desempenho no contexto 
europeu e internacional, muito particularmente no 
quadro da CPLP;

4. Criação de um espaço de ideias, projetos e ini-
ciativas em torno da qualificação e da sua interação 
com o sistema produtivo, social e cultural;

5. Afirmação do “Fórum Futurália 2020” como uma 
boa iniciativa a nível Europeu (UE 28) e internacio-
nal, configurando uma proposta de valor com eleva-
do alcance estratégico, muito particularmente para 
a cooperação histórica com os Países da Lusofonia;

6. Prospeção de meios, apoios e recursos, nomea-
damente de natureza financeira, de suporte às ati-
vidades e projetos do “Compromisso Futurália”, os 
quais poderão assumir a forma de contratos-progra-
ma ou outros, bem como a exploração de oportu-
nidades de financiamento a nível Europeu (Erasmus 
+, Cosme, Horizonte 2020) e nacional (Portugal 
2020), entre outras.

´

´

´
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´

Mobilizar organizações / instituições / empresas 
para uma estratégia nacional alinhada com os im-
perativos da soberania do conhecimento.

Afirmar-se mediante a realização de iniciativas e 
projetos, em espaços europeus de decisão e lide-
rança nos domínios da educação e da formação.

Atrair jovens estudantes e/ou profissionais e talen-
tos para as atividades do conhecimento em Portu-
gal.

Equacionar as respostas e soluções dos sistemas 
de educação e formação, ciência e tecnologia, em 
matéria de recursos, metodologias e tecnologias 
de suporte, para fazer face às exigências atuais e 
às tendências de fundo relacionadas com as mu-
danças nos sistemas produtivos e nos modelos de 
negócio em contexto da globalização.

Internacionalizar a oferta, relevando a importância 
da língua portuguesa no mundo, nomeadamente 
no espaço dos países da CPLP.

Participar ativamente em fóruns internacionais e 
difundir a iniciativa “Futurália 2020” a nível nacio-
nal e internacional, prioritariamente em países de 
expressão lusófona e outros em que a proximidade 
cultural e/ou os relacionamentos históricos favore-
çam a cooperação.

Valorizar todas as formas de conhecimento, instru-
mentos, materiais e tecnologias de suporte para o 
desenvolvimento de qualificações, competências e 
saberes associados à economia do conhecimento 
e à internacionalização da economia portuguesa.

Debater e avaliar a importância, oportunidade da internacionalização e a oferta de educação e formação.

5. Objetivos  
do “Compromisso 
FuturAlia 2020”´
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1 0 EdiCAo FOrum FuturAlia: 
“competir na economia do conhecimento  
- Investir da QualiFIcaCAo”

´´~

~

‘

‘

Etelberto Lopes da Costa, moderador da sessão junto de Michael Baum e Daniel Traça, oradores do painel 

Daniel Traça, Diretor da Nova School of Business Economics e orador do painel “Competir na Economia
do Conhecimento: Investir na Qualificação”, apresentou a experiência de internacionalização da Nova 
School of Business Economics que se concretiza na confluência de duas ocorrências: a Globalização e 
o Acordo de Bolonha.

Descreveu as fases de internacionalização da Universidade apontando:
1ª Internacionalizar para aprender;
2º Integrar a rede mundial de Business Schools (reconhecimento);
3ª Ser capaz de competir (captar e reter os melhores alunos portugueses);
4ª Liderar (excelência - serem únicos) Lisboa é o melhor lugar para estudar na Europa - ser a escola 
mais internacional que fala português mas que ensina em inglês).

Hoje, no Campus da Nova, o alemão é a 1ª língua estrangeira mais falada (mais de 200 alunos são 
alemães). A segunda é o italiano.

A sustentabilidade das universidades passa por irem buscar dinheiro para as suas necessidades, 
como por exemplo o programa de fundraising junto do seu alumni.

Para a Nova, crescer é ser grande para ganhar escala e toda a gente tem de ajudar. Internacionalizar 
tem de estar no core de todos e de tudo o que se faz na escola.

Portugal, como País europeu pequeno, pode ganhar pelo conhecimento! 

Daniel Traça, Diretor da Nova School of Business Economics
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O programa Study in Portugal Network é destinado a alunos americanos que querem estudar em 
Portugal. Pretende colocar Portugal no mapa dos alunos americanos. É um programa de mobilidade 
não de intercâmbio. 

O mercado dos EUA tem sido esquecido pelas universidades portuguesas. Os números de intercâmbio 
de alunos universitários têm sido baixos e os esforços têm sido escassos. Existem 289.000 alunos 
americanos a estudarem fora dos EUA, dos quais 10% vão para Espanha. Este número é ainda muito 
pequeno para um país como os EUA e a surpresa é haver países que não têm como Portugal a 6ª língua 
mais falada do mundo e estão com um número de alunos muito acima de Portugal. Portugal tinha 
apenas 211 alunos americanos e esse número desceu para 197 (segundo os dados mais recentes).  

O desafio, segundo Michael Baum, é superar a falta de conhecimento sobre Portugal e a realidade da 
oferta universitária portuguesa e suprimir a ignorância que há sobre Portugal nos EUA.

Capturar receitas próprias valoriza o país e este programa, Study in Portugal, ajuda a fazê-lo. Os 
alunos americanos que vierem para uma universidade portuguesa vão pagar cerca de quatro vezes 
mais propinas que um aluno nacional… 

Michael Baum, Administrador da Flad e Diretor do Programa Study 
in Portugal Network
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1 0 EdiCAo FOrum FuturAlia: 
“competir na economia do conhecimento  
- DiAlogos e compromissos de Futuro”

´´

´

~‘

Apontou duas áreas em que Portugal é distintivo e oferece oferta significante:

 1ª Como se faz o processo de Reconhecimento Validação e Certificação de Competências. É um grande 
ativo de Portugal (Sistema Nacional de Qualificações) e devemos ser capazes de o internacionalizar 
não só no espaço dos países de língua oficial portuguesa mas também no espaço comunitário.

2ª O modelo dual alemão que singularmente está a tentar perceber como o nosso funciona, porque 
o nosso consegue juntar a dupla certificação, escolar e profissional, que é uma das fragilidades 
apontadas ao sistema dual alemão. No nosso sistema a formação profissional não está desacoplada 
da formação escolar. Este é um ativo que Portugal deve conseguir exportar.  

Concluiu ainda com uma chamada de atenção para o processo de estruturação das qualificações em 
Portugal através do Catálogo Nacional de Qualificações que é construído, concebido e dinamizado, 
em diálogo permanente, entre os atores que operacionalizam a educação e formação e as empresas 
que dela necessitam. Esta capacidade de diálogo que o nosso sistema tem conseguido construir é 
gerador de capital para uma estratégia de internacionalização.

Gonçalo Xufre, Presidente do Conselho Diretivo da ANQEP

(...) O IEFP consegue captar investimento estrangeiro com ajuda do orçamento de 1.000 M€. 
Fá-lo estabelecendo parcerias com empresas transnacionais. Mas também busca e promove 
a internacionalização. O exemplo da CPLP e da Flad (protocolo sobre português técnico e inglês 
em Timor e S.Tomé) são elucidativos de alguns programas em que o IEFP se envolve para fazer da 
internacionalização uma estratégia como substantivo e não com adjetivo. 

Jorge Gaspar, Presidente do Conselho Diretivo do IEFP

O e-learning tem sido uma importante resposta para a estratégica da empresa e para a qualificação 
dos seus trabalhadores. 

Sandra Fanha, Gestora de Formação Profissional da TAP
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Somos uma universidade que pretende ser global… Temos um conjunto de características que penso serem 
extremamente interessantes: no mundo da lusofonia temos um papel até histórico que temos obrigação 
de honrar e é isso que estamos a tentar fazer. Afirmarmo-nos como universidade de referência da língua 
portuguesa captando estudantes fundamentalmente de países lusófonos e também dando oportunidade aos 
nossos estudantes de se formarem no mundo, na Europa, preferencialmente, e portanto investimos também 
no ensino de outras línguas (...).

Trabalhamos muito em parceria e estamos disponíveis para trabalhar neste projeto que é muito interessante. 

Filomena Marques de Carvalho, Relações Internacionais
da Universidade de Coimbra

Na PT também temos a formação em grande consideração. Acreditamos que é com o saber e saber fazer que 
nós conseguimos dar o salto para a internacionalização. Temos muitas pontes com universidades e politécnicos, 
temos inclusive um plano de inovação no qual temos pessoas a trabalhar para sermos pontes entre empresas 
e o mundo académico e estamos agora com este plano de inovação que visa trazer o conhecimento em 
telecomunicações para alunos e aproximar a universidade da empresa. 

Isabel  Borges, PT Inovação 

A educação é um bem pessoal, é um bem transacionável e é um bem do próprio. Se pensarmos em termos 
coletivos, a educação deve ser estendida a cada vez mais pessoas, durante mais tempo, mais diversificada e 
a cada vez mais públicos e, fundamentalmente, tem e deve ser reciclada ao longo da vida, senão torna-se um 
bem morto. Esta é a única forma de tornar as sociedades sustentáveis no seu crescimento. Comparabilidade é 
fundamental e especialmente se pensarmos nas instituições. A educação tem de ter parâmetros internacionais 
para poder continuar a sobreviver (...). Não podemos continuar a dar as mesmas matérias ano após ano e só a 
pensar em Portugal. É fundamental aprender a aprender e sobretudo aprender a cooperar e a liderar. Por fim, 
deixo uma última nota à Futurália: acho que deve ter uma importância estratégica para o país como grande 
feira de educação internacional e como pólo dinamizador para o conhecimento. É uma feira portuguesa que 
não pode ser só para os portugueses, deve ser uma feira aberta a todos e para todos. 

Miguel Copetto, Diretor Executivo da APESP

Se pensarmos numa perspetiva de especialização e de reconhecimento dessa especialização entre as várias 
instituições de ensino superior, talvez possamos atingir patamares de excelência e de atração de alunos não só 
internacionalmente, como também a nível nacional consigamos primar por essa diferença e pela qualidade que 
todos queremos atingir a nível de ensino superior.

Nuno Rodrigues, Director da Escola Superior de Tecnologia - IPCA
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Pedro Lomba, Secretário de Estado 
Adjunto do Ministro-Adjunto e do 
Desenvolvimento Regional, encerrou 
a 1ª Edição do Fórum Futurália: 
“Competir na Economia 
do Conhecimento“.
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As conclusões que se apresentam em catorze pon-
tos procuram evidenciar as linhas de força, as ideias 
e as propostas que os principais intervenientes no 
Fórum trouxeram à colação, sem no entanto enfa-
tizar cada caso concreto.

Assim,
1. Quando se analisa as economias que têm 
sucesso em termos de criação de valor e de 
vantagens competitivas sustentadas encontra-
mos com muita frequência, um ecossistema 
favorável ao empreendedorismo, à iniciativa, 
à qualificação, à inovação, ao desenvolvimento 
da ciência e tecnologia, ao desenvolvimento da 
formação avançada e uma cultura aberta a no-
vas ideias que favorece a reflexão estratégica.

2. Nos ecossistemas mais virtuosos verifica-se 
também uma grande capacidade de dinamiza-
ção de espaços de cooperação estratégica — as 
chamadas hélices triplas — entre as empresas, 
os centros de saber (nomeadamente as univer-
sidades, institutos, centros tecnológicos e outros) 
e os governos e as suas instituições autónomas, 
que assumem um papel catalisador por via de 
políticas públicas de elevada qualidade e alcance 
operacional e estratégico.

3. Tanto a internacionalização das empresas 
como o reforço do valor económico da língua 
portuguesa dependem, em larga medida, da 
capacidade de produção e circulação de ideias, 
conceitos e conteúdos, projetos, bens e serviços 
(culturais, de educação/formação, ciência e 
tecnologia, de formação e outros) nos vários 
espaços e geografias do nosso relacionamento 
externo, muito particularmente na CPLP. Aliás, 
reforçar a cadeia de valor da língua portuguesa 
passa por equacionar ao mesmo nível o valor 
económico, o valor político-cultural e valor social. 
A produção e circulação de bens culturais as-
sociados à educação, ciência e tecnologia é 
fundamental. Não nos podemos esquecer que 
a lusofonia tem de ser vista em primeiro lugar 
como um espaço cultural em que a língua portu-
guesa (e sobretudo a sua capacidade atrativa) tem 

um papel unificador e é sem dúvida o denomi-
nador comum. É a afirmação da lusofonia en-
quanto força motriz da CPLP que tem permitido 
construir  uma comunidade político-cultural e, 
associado a ela, cada vez mais uma comunidade 
económica. Isso não nos autoriza a adotar uma 
postura de um sistema fechado. Pelo contrá-
rio, a fertilização conjunta com outras línguas 
e culturas como é o caso da língua inglesa, que 
assume cada vez mais o papel de língua franca, 
afigura-se bastante vantajosa. 

4. Uma estratégia de internacionalização asso-
ciada à educação, formação e também à ciência 
e tecnologia incorpora, entre outras: (i) a promo-
ção da mobilidade internacional de estudantes, 
professores, investigadores e de pessoal asso-
ciado à produção e difusão do conhecimento; 
(ii) a internacionalização e o desenvolvimento 
dos curricula e da aprendizagem digital; (iii) o 
estímulo à cooperação estratégica, às parcerias 
e ao reforço das capacidades institucionais.

5. Competir na economia do conhecimento 
remete-nos para a importância e a oportunidade 
de internacionalização da oferta de educação 
e formação, criando para o efeito um espaço 
amplo de consenso e de compromisso entre as 
várias partes interessadas, não só para permitir 
capitalizar o conhecimento e, consequentemente 
materializá-lo em novas atividades e na produ-
ção de bens, serviços e produtos culturais, mas 
também para conseguir um melhor posiciona-
mento nas cadeias de valor globais.

6. O sistema de ensino português, numa socie-
dade cada vez mais aberta e competitiva, enfren-
ta três desafios: o da eficiência, o da abertura de 
horizontes e o do futuro, todos eles implicando 
uma grande abertura aos sinais emergentes e 
uma grande capacidade para construir pontes 
de relacionamento e, como tal, facilitar a inser-
ção nas redes internacionais por onde circula o 
conhecimento nas suas diferentes expressões. In-
vestir na qualidade da educação e do ensino, ren-
tabilizando os investimentos feitos nas últimas dé-

ConclusOes 
FOrum FuturAlia: “competir na economia do conhecimento”

~
´´
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cadas,  é imperativo, até por que a baixa taxa de 
natalidade é uma forte condicionante, pelo que 
só abrindo Portugal ao exterior permite vencer.

7. A Futurália numa ótica também de internacio-
nalização deve afirmar-se como uma importante 
plataforma para favorecer a capitalização do co-
nhecimento, incluindo a criação de produtos e 
serviços transacionáveis, envolvendo estratégias 
colaborativas e parcerias aos mais diferentes ní-
veis.

8. É importante ser competitivo em determina-
dos nichos de excelência, nomeadamente na 
vertente universitária, afirmando uma grande 
capacidade de atrair talentos e de fomentar a cir-
culação e aplicação do conhecimento.

9. Para além do espaço da CPLP Portugal, as uni-
versidades portuguesas devem ter como alvo as 
economias mais exigentes, como é o caso dos 
EUA, na atratividade de talentos dessas prove-
niências, dando a conhecer as suas vantagens 
competitivas, mediante um esforço de informa-
ção contínuo e sistemático. O projeto da FLAD, 
Study in Portugal Network insere-se neste propó-
sito, ao promover a mobilidade nos dois sentidos.

10. É fundamental entender que o mundo mu-
dou profundamente com a globalização e que na 
ótica da internacionalização do ensino, particu-
larmente a nível universitário, houve uma evolu-
ção profunda desde o final dos anos 70, em que 
o objetivo era internacionalizar para aprender, 
depois internacionalizar para se posicionar; pos-
teriormente internacionalizar para competir; e, 
finalmente, na atualidade, internacionalizar para 

liderar. Este é um desafio crucial mas muito exigen-
te e que tem de fazer inexoravelmente parte desta 
equação.

11. A qualidade percebida, ser único, a afirmação 
pela diferenciação, a mobilização dos antigos alu-
nos, ensinando ao mesmo tempo em português e 
inglês, constitui um passo importante para Portugal 
construir um modelo de desenvolvimento do futuro.

12. Pensar global e agir localmente faz todo o sen-
tido na ótica da educação, ciência e tecnologia e da 
formação, que aliás é também indispensável para 
a atração de IDE (investimento direto estrangeiro), 
que exige políticas ativas de educação e formação 
avançada, de grande qualidade e sentido de eficá-
cia, utilizando metodologias de ensino ajustadas, 
incluindo o e-learning, o b-learning e outras que em 
cada momento melhor se adaptem às diferentes 
necessidades.

13. As instituições de ensino, nomeadamente uni-
versitário, têm vantagem em especializar-se, crian-
do diferentes produtos culturais, muitos deles asso-
ciados às TIC, a fim de se afirmarem em cadeias de 
valor reconhecidas internacionalmente.

14. Aos mais diferentes níveis e nas diferentes aca-
demias (universidades, politécnicos e outros) exis-
tem hoje experiências de internacionalização em 
matéria de educação e formação avançada, signi-
ficativamente atrativas, que importa incentivar e 
replicar a fim de se ganhar massa critica e projeção 
internacional.

André Magrinho 
Adjunto do Presidente da Fundação AIP

Exterior do centro de reuniões da FIL
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