
Benchmarking

Dois caminhos para
o mesmo objectivo
é Como garantir mais harmonia no casamento entre as necessidades do

país e das empresas e a oferta do sistema de ensino? Num mundo em

mudança acelerada, há países e soluções para onde podemos olhar.

O sistema de educação dual alemão é um deles.

= Nuno Luz



MH observação de São Fran-
cisco de Assis de que a

simplicidade e a comple-
xidade precisam uma da

outra nunca foi tão ver-
dade como no mundo dofIIH trabalho de hoje. 0 que

efeitos profundos do

ÊÊ do sistema de ensino.

De facto, visto em termos gerais, o mo-
vimento é conhecido e não é uma novi-
dade dos nossos tempos. As mudanças

tecnológicas têm sempre consequências
sérias no mercado de trabalho. Causam a

destruição de empregos em algumas pro-
fissões e levam à criação de oportunida-
des e lugares novos noutras áreas.

Assim, o exercício mais importante a

fazer, individualmente mas também en-

quanto sociedade, é como devemos pre-
parar-nos para esse futuro, mais do que
anunciado, já visível no horizonte, quan-
do não à nossa volta.

As impressões digitais da mudança

Com a digitalização da economia e, mais,
de toda a vida quotidiana, vão desapare-
cer empregos em actividades que vão dos

serviços administrativos à construção, da

produção industrial à manufactura e aos

serviços jurídicos.
O outro lado da moeda é as oportunida-

des que se criam. Alguns exemplos estão

no universo das operações financeiras;

na gestão de novos modelos de negócios

promovidos pela tecnologia; na análise

e tratamento de dados; na robótica e nos

veículos autónomos; nas vendas ligadas
a novas plataformas; na engenharia e na

arquitectura, evoluindo estas também di-
gitalmente; e na educação e na formação

profissional. São alguns exemplos, muitos

outros haverá.

"Ittakestwo..."

A harmonia do casamento entre as ne-
cessidades do país e das empresas e o

desenho e a oferta do sistema de ensino,

superior mas não só, é um factor decisivo.

E aqui, entra também o tema do ensino

técnico e da formação profissional, tra-
dicionalmente - já desde antes do 25 de

Abril - desmerecido entre nós mas que
noutras geografias é uma peça-chave do

sistema. Em franca expansão em França
desde os anos 90, e aplicado também em

países tão diferentes como a Áustria, a

Suíça e a Coreia do Sul, o sistema de edu-

cação conhecido como «dual» tem a Ale-
manha como modelo.

O que é o sistema dual alemão

O sistema, tal como funciona na Alema-

nha, é fácil de descrever. Após o ensi-
no primário (em Portugal, o I o ciclo do

básico) um estudante alemão tem três

alternativas para o ensino secundá-

rio, a partir do 5 0 ano: o Gymnasium; a

Realschule; e a Hauptschule. (Uma nota

para dizer que, sendo formalmente um
sistema tripartido, este é realmente um
sistema dual no sentido de que separa o

percurso universitário dos outros.)
Os alunos que querem continuar a estu-

dar inscrevem -se no Gymnasium - onde

fazem os ensinos secundário inferior (5 0

a 10 o ano) e superior (11 o a 13 o ano). De-
pois, seguem para a universidade.

Já os alunos que optam pela Reals-
chule ou pela Hauptschule podem, no

final, ir para uma escola profissional
de especialidade a tempo inteiro; ou,
em alternativa, escolher uma formação
no ensino vocacional, que dá acesso a

lugares em que a experiência prática é

mais necessária do que o conhecimento
académico ou especializado.

Menos desemprego jovem

Na sua base, o sistema dual - que também

tem os seus críticos, que o acusam de ser
elitista e de perpetuar desigualdades so-
ciais - pretende garantir que todos os tra-
balhadores têm aptidões e competências

que lhes permita entrar e funcionar numa

profissão qualificada. Uma das conse-

quências mais imediatas, e de particular
relevância se olharmos para o que se pas-
sa em Portugal, é que na Alemanha o de-

semprego jovem tem níveis muito baixos,
ao contrário do que se verifica entre nós

(onde este índice anda há muito acima dos

20 por cento).
Sobre a adesão da sociedade alemã ao

sistema: participam no ensino profissio-
nal mais de 4.50 mil empresas, escritórios

e entidades públicas, com uma percenta-

gem de micro, pequenas e médias empre-

sas perto dos 75 por cento.

O sistema dual
pretende garantir

que todos os
trabalhadores
têm aptidões e
competências

A situação
nacional
• Estamos longe do que é preciso,
por questões estruturais e também
de cultura política.
O caso alemão será sempre difícil de

replicar integralmente noutros países,

como Portugal. Em experiências destas

é obrigatório ter em conta a história, a

cultura e os valores sociais do país, bem

como a realidade institucional e legal

do sistema educativo e do mercado de

trabalho.

Diz o antigo ministro do Trabalho e

Segurança Social e também ex-titular da

pasta da Indústria e Energia, Mira Ama-

ral, numa apresentação sobre o tema:

«O actual sistema de formação

profissional português é complexo e

tem zonas de sobreposição que tornam

difícil as escolhas dos alunos e das em-

presas. Existem os cursos profissionais

tutelados pelo Ministério da Educação.

E os cursos de aprendizagem tutelados

pelo Ministério do Trabalho».

E continua: «O sistema devia ser mais

simples, mais eficiente e mais orientado

para o mercado. A estrutura do Instituto

do Emprego e da Formação Profissional

e a rede de Centros de Formação Profis-

sional Protocolar, que têm a participa-

ção das associações empresariais, estão

claramente subaproveitadas».

Pior, para o ex-governante, é que «o

Ministério está a eliminar as referências

aos cursos vocacionais do ensino básico

e secundário». Estamos a «ir ao arrepio»

do que defendem «a Comissão Euro-

peia, a OCDE e a UNESCO», «no sentido

de se desenvolverem percursos alterna-

tivos de carácter profissionalizante».



Na mesma intervenção, lamenta, a

concluir, o ex-ministro: «Ainda existe in-

felizmente um estigma social para este

tipo de ensino entre os jovens portugue-

ses e as suas famílias».

Participam no ensino profissional alemão mais de 450 mil

empresas, escritórios e entidades públicas, com 75 por cento

de micro, pequenas e médias empresas

• É «urgente reactivar um programa de inserção de doutorados nas empresas», defende Clemente Pedro Nunes.

0 desperdício dos
doutorados portugueses

• Menos de três por cento dos que fazem

investigação e desenvolvimento tecno-

lógico trabalham em empresas. Quase
todos preferem entrar para o Estado.

Clemente Pedro Nunes, professor catedrá-

tico (deu a última aula no Instituto Superior
Técnico em 2016), antigo director-geral do

Ensino Superior e alguém com uma vasta

experiência também no sector empresarial

(desde logo no grupo CUF), aponta um dos

mais claros desfasamentos entre o ensino

universitário e as necessidades do país.

«A grande questão é que o Estado "ab-

sorve" a esmagadora maioria dos quadros
mais altamente preparados, de doutorados

em ciência e tecnologia, evitando assim

que eles estejam disponíveis para trabalhar

nas empresas», diz.

E detalha, referindo números de 2011, os

últimos disponíveis: «O Estado, através do

ensino superior e dos seus laboratórios, dá

emprego a 95 por cento dos doutorados em

actividade em Portugal. Ou seja, mais de

24800 dos 26100 doutorados em activida-

de em Portugal trabalham exclusivamente

para o Estado».

Um problema chamado

Bolsas de Pós-Doutoramento

Para Clemente Pedro Nunes, «a situação

actual, em que apenas 2,7 por cento dos dou-

torados que fazem investigação e desenvolvi-

mento tecnológico em Portugal trabalham em

empresas, revela que é necessário reforçar

drasticamente a capacidade de inovação

tecnológica empresarialmente competitiva no

nosso País».

Um dos principais problemas, para o antigo

director-geral do Ensino Superior, chama-se

Bolsas de Pós-Doutoramento. «Têm este

efeito colateral negativo: ao darem uma

estabilidade financeira a todos estes dou-

torados, à custa do Orçamento do Estado,

e ao não promover a respectiva integração

nas empresas, é o Estado que contribui para

bloquear uma dinâmica de inovação tecno-

lógica empresarialmente competitiva».

Duas soluções concretas

Assim, no entender do especialista, é

«urgente reactivar um programa de inserção
de doutorados, especialmente nas áreas de

ciência e tecnologia, nas empresas». Um

programa que «já existiu de 2000 a 2006»,

que previa o co-financiamento público do

vencimento do trabalhador durante os seus

primeiros três anos na empresa, e que «foi

inexplicavelmente descontinuado».

A solução, para o professor Pedro Nunes,

passa também pela promoção da «figura do

Chief Technological Officer, ou CTO», que
deve «fazer a ponte entre a investigação e

desenvolvimento tecnológico e a estratégia
de crescimento da empresa», criando no

interior da organização «uma verdadeira

cultura de inovação tecnológica empresa-
rialmente competitiva».



As três
prioridades

• Fernando Alexandre, pro-
fessor associado da Escola

de Economia e Gestão da
Universidade do Minho, e
o futuro da relação entre o

ensino e o mercado
Mais colaboração universidade-empresas
«As universidades e os centros de inves-

tigação podem acelerar a integração de

Portugal nas grandes cadeias de valor

globais, que hoje representam mais de

50 por cento do comércio mundial. A

parceria entre a Universidade do Minho e

a Bosch Car Multimedia é um exemplo do

novo paradigma de colaboração univer-

sidade-empresa. Hoje a fábrica da Bosch

em Braga, que assentava há décadas a

sua competitividade no preço, produz

nova tecnologia e novos produtos para

o mercado global, utilizando engenharia

portuguesa e está na vanguarda do de-

senvolvimento da condução autónoma».

Melhor informação sobre formação
Esta transformação tem de envolver a

oferta das universidades, que têm de a

adaptar às necessidades da economia e

não aos quadros de professores existen-

tes. É preciso sensibilizar os alunos e os

pais desde os primeiros graus de ensino

para as formações que lhes irão garantir
maior empregabilidade e salários mais

elevados. E essas formações são as das

áreas tecnológicas e de ciências. Os pais

dos alunos têm de saber que o sucesso na

matemática aumenta em muito as proba-
bilidades de sucesso profissional.

A ignorância é uma escolha

«Ainda há muito para fazer na melhoria do

ensino. As mudanças no capital humano

têm muita inércia, porque assentam sem-

pre no capital das gerações anteriores. No

entanto, o facto de hoje termos acesso a

conteúdos de todo o mundo ajuda a ultra-

passar o nosso atraso. A ignorância hoje é

em certa medida uma escolha, porque a

informação está muito acessível».


