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Prólogo
Os organismos de educação e formação profissional na liderança
do processo de promoção da inovação ao nível regional
Introdução
O fórum Agora XI terá lugar nas instalações do Cedefop em Salónica, a 15 e 16 de Março de 2001.
Na presente nota, será, antes de mais, efectuada uma breve definição do conceito de "região
em aprendizagem". Em segundo lugar, será analisada a forma como este tema tem sido
abordado no contexto mais alargado do Cedefop Research Arena (Cedra). Seguidamente,
serão abordados os princípios subjacentes aos fóruns Agora organizados pelo Cedefop, três
dos quais se realizam todos os anos. Finalmente, será apresentado um resumo do programa
agendado para o fórum Agora XI, dedicado ao tema da "região em aprendizagem".

O conceito "Região em aprendizagem"
Apesar da importância atribuída à globalização e das previsões que apontam para o
desaparecimento de conceitos como "local” e “distância", devido, em parte, aos progressos
tecnológicos relacionados com a Internet, as regiões ou localidades continuam a assumir-se
como pontos fundamentais para a renovação e a sustentabilidade da vida social e económica.
No contexto das políticas comunitárias de promoção da coesão económica e social, as
iniciativas regionais constituem um exemplo de sucesso. No que toca à resolução dos problemas
quotidianos, as regiões, por funcionarem a uma escala mais reduzida, conseguem coordenar
melhor os seus esforços de planeamento e ter mais flexibilidade do que as instâncias nacionais.
Ao nível local, a possibilidade de estabelecer relações pessoais mais estreitas, juntamente com
o sentimento de pertença a uma comunidade e de partilha de uma história em comum, pode
ser um factor de motivação para empreender mais esforços no sentido de construir aquilo a
que se chama "capital social", o que nem sempre acontece a nível nacional.
Contudo, não devemos exagerar as vantagens das iniciativas regionais, nem esquecer todo o
trabalho que é necessário desenvolver para que o progresso económico e social seja uma
realidade. Na verdade, as regiões e localidades podem por vezes ser conservadoras e fechadas
sobre si mesmo. Existe ainda o risco de o poder regional cair nas mãos de um pequeno grupo
que actue de acordo com os seus próprios interesses e coloque entraves à implementação das
reformas consideradas necessárias ao nível nacional. Poderá dar-se o caso de algumas regiões
com uma situação económica mais favorável se isolarem das restantes, no intuito de defender
apenas os seus interesses, deixando de participar em iniciativas nacionais de carácter social e
económico ou evitando desenvolver qualquer esforço que beneficie outras localidades situadas
fora dos seus limites geográficos. No entanto, mesmo nas regiões mas receptivas à inovação, o
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progresso só é possível mediante a existência de organismos e indivíduos com uma visão
abrangente, capazes de apresentar novas ideias e facilitar a cooperação entre todos os
intervenientes regionais. Neste contexto, coloca-se a questão de saber de que forma poderão
as entidades de educação e formação profissional contribuir para alcançar este objectivo.
Quando se fala em "região em aprendizagem", a palavra "região" deverá ser interpretada no
seu sentido lato, e não apenas no sentido institucional e jurídico. São muitos os casos em que
a expressão "região em aprendizagem" se pode aplicar a pequenas comunidades, localidades,
povoações ou aldeias envolvidas em actividades de aprendizagem colectivas. A importância
da questão reside no facto de haver um processo desenvolvimento colectivo que consiste na
produção de um resultado que irá beneficiar todos os agentes envolvidos e no qual os
desenvolvimentos conseguidos do topo para a base e da base para o topo formam uma dialéctica.
As parcerias bem sucedidas reflectem, assim, as circunstâncias locais, não são o resultado de
imposições e não seguem um modelo padrão.
No conceito de "região em aprendizagem" aqui apresentado, a prioridade consiste na
concretização de objectivos sociais e económicos de forma integrada. As iniciativas regionais
de aprendizagem conferem poder às comunidades locais (através do envolvimento de pessoas
provenientes de vários grupos de interesse) para melhorarem o seu nível e qualidade de vida,
tanto do ponto de vista económico, como social.
Na expressão "região em aprendizagem", a palavra "aprendizagem" obriga a uma reflexão sobre
o papel a desempenhar pelos organismos de educação e formação profissional na promoção da
"aprendizagem" ao nível regional e sobre a forma como tais organismos poderão actuar, nesse
domínio, enquanto agentes de catalisadores ou parceiros activos de outros organismos. Em
primeiro lugar, o conceito de "aprendizagem" ao nível regional carece de uma definição mais
clara. Normalmente, os estabelecimentos de ensino e formação profissional têm como principal
função proporcionar acções de educação e formação profissional ("aprendizagem") a indivíduos
que, depois de adquirirem uma qualificação, são integrados noutros organismos (empresas,
organismos públicos ou comunitários) onde aplicarão os seus conhecimentos. Esta pode ser
considerada como uma forma "linear" de interpretar o conceito de "aprendizagem" e corresponde
ao modelo de sistema de ensino formal integrado no contexto da educação e formação inicial.
Outra forma de encarar o processo de aprendizagem, que não é tão generalizada, mas é fulcral
para o entendimento do conceito de "região em aprendizagem", tem a ver com aquilo que se
pode designar por "aprendizagem interactiva". Este conceito refere-se à "aprendizagem social
e organizacional" resultante da cooperação entre diferentes organismos e grupos de interesse –
agências de investigação e desenvolvimento tecnológico e social, instituições de ensino, empresas,
parceiros sociais, organismos comunitários (sociedade civil) –, que trabalham em conjunto em
projectos de equipa ou em redes dinâmicas para a prossecução de um objectivo comum. De acordo
com este modelo, a aprendizagem gera "uma forma de agir" e um know-how comuns a toda a
comunidade. O ponto fulcral do conceito de "região em aprendizagem" não consiste no
modelo formal de aprendizagem acima descrito, mas sim neste tipo de aprendizagem colectiva,
caracterizado por ser essencialmente informal e baseado na realização de projectos
(frequentemente orientados para a resolução de problemas específicos).
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De um ponto de vista da educação e da formação, é necessário manter um equilíbrio entre os
dois tipos de aprendizagem acima referidos (ou seja, a aprendizagem formal individual e a
aprendizagem informal social/organizacional). No entanto, o conceito "região em aprendizagem"
está mais ligado à vertente social/organizacional da questão. Assim, o objectivo primordial
consiste em introduzir novos "métodos de aprendizagem social".
Esta abordagem implica:
(a) identificar os novos papéis a desempenhar pelos organismos de educação e formação
profissional existentes e/ou
(b) criar novos organismos para a promoção deste tipo de aprendizagem.

O interesse do Cedefop no conceito de "região em aprendizagem"
No início de 2000, o Cedefop publicou um livro intitulado "Towards the learning region –
Education and Regional Innovation in the European Union and the Unites States" com o
objectivo de estimular o debate sobre este tema.
Sensivelmente na mesma altura, o Cedefop encomendou ainda ao Departamento de Ciências
do Trabalho da Universidade de Halmstad, na Suécia, um estudo sobre a investigação
internacional no domínio das "estratégias regionais em matéria de aprendizagem na área da
educação e formação profissional". A versão final deste relatório encontra-se agora disponível.
No âmbito do Cedefop Research Arena (Cedra), o Cedefop pretende lançar, a partir de 2001,
uma série de acções concertadas (entre as quais se destacam a criação e animação de redes de
troca de conhecimentos e a elaboração de material de investigação, incluindo estudos de caso)
sobre o tema das "regiões em aprendizagem". O Cedefop pretende lançar estas iniciativas em
parceria (ou no quadro de "alianças para o desenvolvimento") com outros organismos de
investigação e desenvolvimento que estejam interessados em analisar este conceito e promover
acções a nível europeu.
Uma das iniciativas do Cedefop mais importantes previstas para 2001 é a realização de um
fórum no âmbito do projecto "Agora Thessaloniki", dedicado a este tema.

O projecto "Agora Thessaloniki"
O projecto "Agora Thessaloniki" foi criado pelo Cedefop em 1997. Os fóruns Agora, três dos
quais são realizados todos os anos em Salónica, visam proporcionar um espaço de debate
entre os investigadores, os representantes políticos/governamentais e os parceiros sociais.
Os fóruns Agora têm como ponto de partida os resultados de investigações sobre questões
específicas, que, seguidamente, são discutidos de uma forma estruturada entre as entidades
acima referidas.
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Até à data, já foram realizados dez fóruns Agoras sobre os mais variados temas, tais como o
papel desempenhado pelas empresas na formação ao longo da vida, o défice de qualificações
entre os trabalhadores, o recenseamento do capital humano, etc.
O fórum Agora XI sobre o tema das "regiões em aprendizagem" será organizado em conjunto
pelas equipas do Cedra e do Agora.

Temas de debate propostos para o fórum Agora XI "Promover a
região em aprendizagem – os organismos de educação e formação
profissional na liderança do processo de promoção da inovação a
nível regional"
Os três temas seguintes são apresentados como temas centrais de debate:
(a) Conceito de "região em aprendizagem" e análise dos respectivos pontos fortes e fracos,
incluindo a análise:
(i)

de questões relacionadas com a centralização e a descentralização, no que diz
respeito à promoção da inovação por organismos que actuam na área da educação
(incluindo organismos de investigação e desenvolvimento);

(ii) da relação entre as intervenções de carácter legal destinadas a criar um quadro
favorável às iniciativas das regiões em aprendizagem e as estratégias que favorecem
uma abordagem da base para o topo (orientadas para o mercado ou baseadas em
parcerias/redes lideradas pelas comunidades);
(b) Os organismos de educação e formação profissional (incluindo as universidades)
enquanto promotores da inovação a nível regional
(i)

análise de estudos de caso relativos a inovações regionais com resultados
significativos ao nível educacional;

(ii) perfil dos novos organismos regionais (cujas várias designações incluem a de
"centros de aprendizagem regionais"), responsáveis pelas áreas da investigação e
desenvolvimento e pelas actividades de educação e formação;
(iii) análise dos métodos utilizados;
(c) Os organismos de educação e formação profissional enquanto instrumentos de promoção
da coesão económica e social na construção da economia social
(i)

modelos regionais para uma estratégia integrada de desenvolvimento social e
económico;

(ii) análise de parcerias bem sucedidas entre organismos públicos, privados e não
governamentais.
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1.

Redes de Desenvolvimento Regional na Europa
Thomas Stahl

1.1.

Rumo a uma Região em Aprendizagem

O conceito de "Região em Aprendizagem" (1), baseado em princípios semelhantes aos do
conceito de "empresa em aprendizagem" (2), implica uma mobilização e utilização do potencial
de todos os agentes regionais para dar início a um processo de desenvolvimento local, realizado
"da base para o topo", capaz de gerir e responsabilizar-se pelas suas próprias actividades.
O desenvolvimento de novas campanhas, acções de cooperação e redes regionais foi resultado
de um processo de aprendizagem que envolveu empresários e respectivos funcionários e
gestores, bem como quadros administrativos e funcionários das instituições regionais com
funções distintas, desempregados e grupos socialmente desfavorecidos. (3)
Tal como acontece com as novas empresas, estes processos de desenvolvimento com gestão
própria têm de ser altamente flexíveis para dar resposta às rápidas mudanças registadas nos
mercados. Tais processos assentam na adequação de todas as acções às características específicas
das regiões onde são implementadas e na aceleração das dinâmicas de desenvolvimento,
mobilizando e fornecendo um feedback positivo de todo o potencial regional em termos de
criatividade.
(1) Stahl, Thomas; Schreiber, R. Auf dem Weg zur Lernenden Region. Eine vergleichende Studie ausgewählter
europäischer Regionen im Hinblick auf neue Möglichkeiten zur Bewältigung des industriellen Wandels.
Berlim: 1994.
Stahl, Thomas. Vocational training, employment and the labor market: a regional approach to structural
improvement in Europe. In Bergeran, P.O.; Gaiffe, M. A. (eds). Croissance, compétitivité, emploi. Bruxelas:
1994, p. 245-263.
Stahl, Thomas. Verso la learning region: un approccio regionale al miglioramento strutturale in Europa. In
Apprendimento continuo e formazione. Milão: ISFOL, 1996, p. 91-105.
(2) Ver por exemplo
Senge, P. The fifth discipline. New York: Doubleday, 1990.
Senge, P. The leader’s new work: building learning organisations. Sloan management review, 1990, fall
issue, p. 7-23.
Stahl, Thomas; Nyhan, Barry; d’Aloja, P. The learning organisation. Bruxelas: Eurotecnet, 1993.
Womack, J. P.; Jones, D. T.; Ross, D. The machine that changed the world. New York: Harper-Collins,
1990.
(3) Ver, por exemplo, o conceito de "Consultores de Inovação“ que faz parte do projecto ADAPT "Região em
Aprendizagem Bitterfeld“,
Abicht, L. Training innovation consultants as part of the development of a learning region. In Lernende
Region: Kooperationen zur Verbindung von Bildung und Beschäftigung in Europa. Berlin: Friedrichsdorfer
Büro für Bildungsplanung, 1994, p. 235.
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Em primeiro lugar, esta estratégia tem efeitos positivos ao nível da mobilização e do
desenvolvimento direccionado das pequenas e médias empresas (PME), enquanto potencial de
crescimento económico e de crescimento do emprego.
A melhoria da eficiência estratégica e organizacional nos campos de acção definidos tem por
objectivo produzir efeitos directos no emprego, a partir do reforço económico das pequenas e
médias empresas, bem como efeitos indirectos, que podem resultar das estruturas específicas de
comunicação das organizações em rede. Juntamente com as usuais repercussões indirectas, tais
como a criação de postos de trabalho adicionais de produtores e fornecedores de serviços, é
certo que outras actividades poderão surgir a partir da criação de novas PME. Estas acabam por
se tornar num exemplo a seguir para outros agentes criativos da região, incentivando-os a
utilizar eficazmente as suas capacidades de inovação. O seu sucesso incentiva também as
instituições de financiamento a apoiar outros projectos e a aumentar de uma forma geral os
níveis de aceitação de novas soluções por parte dos clientes. Silicon Valley é um exemplo
desse tipo de reacções em cadeia, que resultam de processos que tem por base o conhecimento
e que constituem um passo firme na direcção de um "movimento perpétuo", que também pode
ser definido como "efeito bola de neve". (4)
Os instrumentos (e, ao mesmo tempo, o elemento vivo da "Região em Aprendizagem") que
originam estes desenvolvimentos são as novas formas de cooperação entre as empresas e os
prestadores de serviços, baseadas em interesses complementares, mas que, em termos de dinâmicas
do desenvolvimento, produzem resultados bem mais abrangentes do que os produzidos por
interesses individuais. O resultado estrutural de todo o processo é a interligação estável mas
flexível dos actores e das actividades regionais, que têm o seu ponto de partida nos processos
individuais de formação profissional dos agentes envolvidos. (5)
Estas situações evidenciam o facto de os processos de aprendizagem serem, na verdade, o motor
central da "Região em Aprendizagem", à semelhança do que acontece com as empresas em
aprendizagem, em que os indivíduos que seguem um percurso de aprendizagem na empresa e
em organismos de prestação de serviços que colaboram com a empresa, desempenham um
papel vital. O processo formativo a que estão sujeitos os gestores, os funcionários, os consultores
e formadores dos organismos de financiamento, bem como os funcionários das escolas, das
universidades, dos bancos, etc., gera importantes processos de desenvolvimento estrutural,

(4) Ver Camagni, R. Innovation networks: spatial perspectives. London: Belhaven Press, 1991.
(5) Ver Granovetter, M. Threshold models of collective behaviour. American journal of sociology, 1978,
Vol. 83, p. 1420-1443.
Granovetter, M. Economic action and social structure: the problem of embeddedness. American journal of
sociology. 1985, No 1/3, p. 481-510.
Granovetter, M. Labour mobility, internal markets, and job matching: a comparison of the sociological and
economic approaches. Research in social stratification and mobility, 1986, No 5, p. 3-39.
Granovetter, M. The strength of weak ties. American journal of sociology. 1973, No 78/6, p. 1360-1380.
Wellman, B.; Berkowitz, S. D. Social structures: a network approach. Cambridge: Cambridge University,
1988.

12

que, enquanto "aprendizagem organizacional", acabam por alterar as instituições regionais da
mesma forma que o fazem as relações de cooperação e as redes que se vão estabelecendo entre
as instituições a nível regional. A criação e permanente adequação das formas regionais de
cooperação em função das necessidades internas e externas são uma consequência dos processos
de aprendizagem organizacional.
Um aspecto importante a considerar é o feedback fornecido através das estruturas de comunicação
em rede, que funcionam como reforço indirecto e transformam a rede numa incubadora de
estratégias de inovação. Geralmente, a avaliação sistemática das actividades desenvolvidas no
círculo de cooperação pode conduzir a processos de aprendizagem auto-organizados mais
eficazes, que correspondem à ideia-modelo de Região em Aprendizagem. Por outras palavras,
uma série de actores interligados pode organizar e implementar projectos de inovação e medidas
promocionais, analisar os resultados e aplicá-los na formulação de novos instrumentos. A
definição e implementação de estratégias da política empresarial regional já estão, assim,
organizadas como um processo de aprendizagem auto-reflexivo e permanente. (6)
Neste ponto, a rede funciona de uma forma totalmente diferente dos processos em que o
controlo e o planeamento é assegurado ao nível da Administração Central, obedecendo, pelo
contrário, a um princípio de desenvolvimento da base para o topo baseado na auto-organização,
com a particularidade de os agentes económicos envolvidos actuarem de acordo com uma
lógica de “serviço acessível a todos”. (7)
Esta acção pretende ter como resultado uma melhor aplicação e uma utilização eficaz de todos
os recursos regionais, dos programas de promoção existentes, etc., com vista a fornecer soluções
regionais integradas especificamente destinadas ao desenvolvimento empresarial. O objectivo
consiste em criar um potencial de inovação através de acções coordenadas, interesses
complementares, paralelos ou idênticos e estruturas de desempenho no domínio das PME,
grandes empresas, consultores externos, educação contínua, organismos de financiamento,
fornecedores de serviços técnicos, organismos de promoção empresarial, etc. Por último, o
potencial de inovação beneficia todas as partes envolvidas, uma vez que aumenta o grau de
atracção e eficácia da região, já para não mencionar os benefícios directos. O modelo local
assume grande importância na medida em que combina o princípio da comunicação e o factor
de previsão, ou seja, a capacidade de gestão das interacções e relações de dependência.
Qualquer rede eficaz e responsável deverá identificar claramente e resolver as deficiências ao

(6) Ver os processos de interligação da aprendizagem e do desenvolvimento na Região em Aprendizagem de
Chemnitz. (projecto – ADAPT)
Ver também: Ratti, R. Small and medium-sized enterprises, local synergies and spatial cycles of innovation.
In Camagni, R. (ed). Innovation networks: spatial perspectives. London: Belhaven Press, 1991.
(7) A abordagem institucional do Reino Unido aos Conselhos de Formação e Empresas (Training and
Enterprises Councils - TEC) combina os desenvolvimentos realizados do topo para a base e da base para o
topo num contexto regional. Estes desenvolvimentos já cobrem alguns aspectos da estratégia da Região em
Aprendizagem.
Ver o exemplo da GWENT TEC, que faz parte do projecto ADAPT (Stahl, Thomas; Schreiber, R. Auf dem
Weg zur Lernenden Region. Berlim: 1994, p. 131 e seguintes)
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nível das estruturas, de modo a exercer a sua influência através de acordos "cara a cara", com
resultados visíveis e mensuráveis.
A noção de instituições locais baseia-se fortemente na ideia de que os sistemas sustentáveis da
economia de mercado não são o resultado de uma interacção unidimensional entre concorrentes
atomistas. A sobrevivência das economias e sociedades europeias exige o ressurgimento
complementar dos valores sociais, a partir dos quais é possível instituir parcerias com sucesso
e criar relações de trabalho motivadoras.
Os valores comuns, os interesses complementares e a solidariedade parecem constituir uma
base mais promissora para a resolução dos actuais problemas socioeconómicos na Europa do
que os modelos teóricos e práticos do utilitarismo e do individualismo.
Deste modo, o debate científico sobre a restruturação da economia e a organização das políticas
do mercado de trabalho resulta, muitas vezes, na percepção da necessidade de se constituírem
redes baseadas na partilha de valores e interesses comuns. Os argumentos de carácter
comunitário têm vindo a tornar-se cada vez mais populares nesse sistema de referência. (8)

1.2.

Inovação interorganizacional

Enquanto elementos distintos e complementares do debate intra-organizacional sobre o
incentivo sistemático ao espírito inovador através de todas as possíveis fontes de criatividade,
a noção e as experiências práticas das redes e parcerias entre organizações têm vindo a tornarse um factor importante no contexto da inovação.
No que diz respeito à inovação e ao espírito inovador, a constituição de redes e parcerias tem
constituído uma estratégia sistemática para explorar a criatividade que resulta do confronto dos
diferentes pontos de vista, interesses e competências, conhecimentos e cultura. Como exemplo,
podemos referir as parcerias transnacionais criadas entre empresas ou instituições ou ainda as
parcerias estabelecidas entre a indústria e os prestadores de serviços industriais, entre a indústria
e o sector da investigação, etc.
O debate em torno das "redes de inovação local" e o desenvolvimento destas reveste-se também
de um interesse especial. Através do seu profícuo trabalho, Gremi (9) mostrou que as

(8) Taylor, Charles. Negative Freiheit? Zur Kritik des neuzeitlichen Individualismus. Frankfurt: Suhrkamp,
1992, p. 118.
MacIntyre, Alasdair. Der Verlust der Tugend: zur moralischen Krise der Gegenwart. Frankfurt: Surhkamp,
1987, p. 13. Original: After Virtue. A Study in Moral Theory, 1985.
Etzioni, A. The moral dimension: toward a new economics. New York: Free Press, 1988; p. 239.
Reese-Schäfer, W. Was ist Kommunitarismus? Frankfurt: Campus, p. 12.
Miller, D.; Walzer, M. Pluralism, justice, and equality. Oxford: Oxford University Press, 1995.
9

( ) Ver Camagni, R. Innovation networks: spatial perspectives. London: Belhaven Press, 1991.
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vantagens tradicionais das redes locais, nomeadamente a redução dos custos de transação e a
presença de economias externas inspiradas no plano Marshall (redução das desvantagens das
PME através da criação de instituições comuns e de ajuda mútua), surgem associadas a dois
elementos nas redes de inovação local:
(a) os processos de aprendizagem colectiva, que melhoram a criatividade local, a capacidade
de criação de produtos inovadores (com inovações essencialmente complementares mas,
por vezes, também radicais) e a capacidade de "criação tecnológica" (essencialmente
através de uma adaptação criativa de elementos tecnológicos originais às necessidades da
indústria local). O conceito de "sinergia" pode ser considerado o processo mais eficaz
para sintetizar este processo de concentração das potencialidades locais;
(b) a redução dos elementos de incerteza dinâmica, intimamente associados ao desenvolvimento
tecnológico e aos processos de inovação. Neste sentido, o contexto local funciona como
um redutor de incertezas, permitindo uma melhor compreensão dos eventuais resultados
das decisões empresariais, uma melhor percepção das informações tecnológicas e um
controlo mais eficaz das estratégias desenvolvidas por outras empresas. (10)
Deste modo, um “contexto” propício à inovação pode ser definido como um conjunto de
elementos, ou uma rede complexa de relações sociais maioritariamente informais numa área
geográfica limitada, muitas vezes, projectando uma determinada "imagem" para o exterior e
criando uma "representação" interna específica e um sentimento de pertença, que aumenta a
capacidade local de inovação através de processos de aprendizagem sinergéticos e colectivos.
A aplicação do conceito de "região em aprendizagem" poderá claramente contribuir para
reforçar o espírito inovador interventivo de tais estruturas e permitir explorar outros segmentos
da vida social local (mercado de trabalho, problemas sociais e ambientais, valorização dos
aspectos culturais, etc.), alargando, assim, os processos de inovação numa abordagem holística.
Apesar de tudo, todos os exemplos de processos inovadores citados (novas formas de organização
de trabalho, parcerias e redes) possuem uma característica em comum. O espírito inovador é
estimulado pelo confronto produtivo de diversos sistemas de referência (administração vs.
trabalhadores, empresa vs. empresa, formas diferentes de pensar, etc.). Por outras palavras,
para dotar os organismos e indivíduos de um espírito inovador, é necessário fomentar a abertura
ao exterior, permitir a entrada de referências diferentes e, até mesmo, contraditórias, e
transformar o confronto de ideias num processo de produção conjunta de soluções comuns. A
introdução sistemática do espírito inovador na nossa cultura socioeconómica implica explorar
ao máximo o potencial associado ao confronto de diferentes sistemas de referência, abrindo
interfaces entre esses sistemas e tornando-os:
(a) multidimensionais
(b) multilaterais

(10) Ver Camagni, R. Innovation networks: spatial perspectives. London: Belhaven Press, 1991, p. 3.
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(c) não autoritários
(d) preparados para quaisquer consequências
A existência de um espaço comum de co-produção funciona como um incentivo à inovação.
Este interface não se rege por funções pré-definidas mas permite um intercâmbio de interesses,
crenças, valores, conhecimentos, materiais, etc.
Interface de Incentivo

1.3.

SR

SR

A

B

Redes e interfaces de inovação

A constituição de redes horizontais dentro e entre organizações é um dos elementos que
define um novo tipo de cooperação que ultrapassa os sistemas de tutela e controlo regidos por
princípios hierárquicos e transcendem os princípios neo-liberais de concorrência, assumindose como a única forma de relação possível numa economia de mercado.
As redes horizontais que se regem por princípios abstractos mais não fazem, na verdade, do
que aplicar todo um leque de modelos de relações de cooperação.
As relações entre diferentes grupos de trabalho autónomos dentro de uma mesma empresa
podem constituir redes horizontais, tal como as relações contratuais estabelecidas entre uma
empresa e os seus subcontratados ou as parcerias entre várias PME que cooperam no
desenvolvimento e formação de recursos humanos (DRH) sem qualquer acordo contratual.
Todos estes diferentes tipos de rede organizacional têm como característica comum a
cooperação entre todos os actores ou unidades baseada em interesses comuns, a confiança
multilateral, o autocontrolo e avaliação directos e um elevado grau de flexibilidade nas
relações em rede. As redes são constantemente avaliadas por todos os parceiros em termos de
funcionalidade, eficácia e eficiência. A adesão, o abandono e a reintegração dos parceiros
numa rede ocorrem sem qualquer restrição formal.
Estas redes deparam-se, naturalmente, com problemas específicos e têm de superar diversas
dificuldades em virtude da sua especificidade. As redes horizontais existentes dentro das
empresas, por exemplo, têm de conseguir integrar os diversos grupos nas várias funções
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empresariais, preservando a sua autonomia e baseando-se na sua cooperação. As redes de
PME no sector da formação têm de superar a concorrência e a falta de confiança, por forma a
conseguirem encontrar soluções comuns para o desenvolvimento dos recursos humanos, etc.
Numa altura em que se tem vindo a verificar uma desregulamentação governamental em todos
os países da Europa, as parcerias públicas/privadas, organizadas em redes horizontais têm
vindo a assumir um papel cada vez mais importante. Mais uma vez, este modelo denota um
enorme potencial em termos de flexibilidade e inovação. Por outro lado, as burocracias
tradicionais originam problemas específicos, dificultando o desenvolvimento de relações não
hierárquicas e abertas com os organismos privados, etc.
Em termos de inovação e espírito inovador, estas novas actividades em rede intra e interorganizacionais constituem um terreno propício à criação sistemática de interfaces de inovação.
A grande abertura destas redes aos interesses, necessidades e potenciais dos diferentes parceiros,
bem como a ausência de condições ou regras pré-estabelecidas abrem caminho ao estabelecimento
de novas relações, a novas formas de co-produção e à criação de novos produtos e serviços.
Em termos teóricos, estas formas de cooperação podem ser classificadas nos seguintes tipos
de redes:
(a) redes que possuem sistemas de referência com contextos semelhantes (por exemplo, redes
de PME, redes sectoriais a nível empresarial, redes de entidades formadoras na área da
qualidade, etc.)
(b) redes que possuem sistemas de referência com contextos diferentes (por exemplo,
parcerias entre os sectores público e privado e entre universidades e empresas, etc.)
(c) redes mistas, que possuem referências semelhantes e diferentes (por exemplo, redes de
PME englobando serviços industriais, redes sectoriais de empresas englobando organismos
de investigação, etc.)
Os padrões que regem a constituição de redes em Regiões em Aprendizagem permitem um
elevado grau de abertura multilateral e a formação de todos os tipos de parceria, uma vez que
se baseiam num factor neutro que é o espaço geográfico comum, onde coexistem todo o tipo
de interesses, contextos, potencialidades e problemas de sistemas de referência locais.
Esta abordagem parece ter grandes potencialidades em termos de maximização e optimização
dos interfaces de inovação.
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1.4.

Maximização dos interfaces para a co-produção de soluções
inovadoras na modernização da economia e na melhoria do
emprego: A Região em Aprendizagem

Conforme o que já foi atrás referido, a Região em Aprendizagem faz uso sistemático de interesses
e competências complementares e das infra-estruturas de actores locais, com vista a aumentar
e explorar as potencialidades das empresas, instituições, administrações e pessoas em termos
de desenvolvimento da base para o topo, através da constituição de parcerias e de redes.
Sem deixar de reconhecer as vantagens que as relações de cooperação local proporcionam às
PME e outros agentes locais em termos de economia e racionalização de esforços, as secções
seguintes focarão principalmente os processos inovadores passíveis de serem criados pelas
redes locais e regionais.

1.4.1.

Pontos de partida diferentes, estruturas semelhantes, objectivos comuns

A análise de projectos-piloto e de outras experiências desenvolvidas em redes locais revelou
claramente a existência de uma série de motivações, necessidades ou exigências, interesses e
contextos comuns aos actores locais, que poderão dar origem aos primeiros passos para a
criação de redes de cooperação que podemos designar de estratégias regionais de aprendizagem.
Surgem, deste modo, as redes de iniciativas sociais para o financiamento de postos de trabalho
(mercado de trabalho primário e secundário), com vista a criar empregos artificiais para os
desempregados de longa duração, bem como as redes empresariais dedicadas a actividades
específicas comuns (por exemplo, marketing, controlo da qualidade e formação) e as associações
de agricultores e do sector da produção agrícola associada, no intuito de melhorar a
comercialização, a maquinaria comum e até mesmo as técnicas agrícolas alternativas (biológicas).
Estes são apenas alguns exemplos de muitas outras redes de iniciativas locais. Analisando em
maior pormenor estas diferentes abordagens, torna-se evidente que, mesmo numa só abordagem,
o ponto de partida provém do esforço conjunto de diversos actores. Um agricultor activo
interessado nas técnicas de produção biológica pode constituir uma rede com outros agricultores
e clientes, por forma a produzir e comercializar produtos alimentares sem substâncias químicas.
Uma entidade formadora pode também criar uma rede de PME, com vista a tornar o
desenvolvimento de recursos humanos mais eficaz e eficiente. Os empresários locais podem
ainda ser convidados pelos serviços de emprego locais a reunir-se regularmente, com vista a
criarem melhor oportunidades de trabalho para os desempregados e a adaptarem a formação às
necessidades actuais.
Todas estas possibilidades de criação de redes locais revelam semelhanças estruturais e
processuais, que são característica das Regiões em Aprendizagem:
(a) Iniciativa da base para o topo
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Os primeiros passos são dados pelos profissionais que querem melhorar a sua actividade
através da cooperação e da constituição de parcerias e redes com outras entidades. A
orientação, a estrutura e os processos de intervenção não são definidos pelas políticas
governamentais tradicionais, mas sim pela acção autónoma dos próprios participantes,
após o levantamento das necessidades actuais. Os princípios de acção são muito
semelhantes: os mesmos actores definem uma necessidade comum e apresentam uma
solução em conjunto.
(b) Parcerias e constituição de redes
A apresentação conjunta de soluções resulta das relações de parceria, que se sobrepõem
aos interesses concorrenciais e aos mecanismos de controlo burocráticos. A confiança
multilateral, a solidariedade, o envolvimento e controlo pessoal e directo são alguns dos
principais mecanismos das organizações em rede. Caso existam soluções contratuais, as
respectivas cláusulas podem ser facilmente alteradas por acordo mútuo.
(c) Localização
A localização comum das actividades constitui o principal factor da constituição de redes
e parcerias. Os intervenientes conhecem-se, partilham o mesmo meio, compreendem as
particularidades locais, vivem junto dos seus parceiros e são diariamente confrontados com
a apresentação de soluções conjuntas. A localização parece ser um laço relativamente
fraco quando existem interesses divergentes, mas o ser carácter neutro proporciona uma
ampla base para a cooperação e constituição de redes dentro e entre grupos com
interesses diferentes.
(d) Flexibilidade
As estruturas e processos que constituem as redes de cooperação alteram-se consoante as
necessidades, interesses e potenciais dos profissionais, elementos que formam a base para
o desenvolvimento dessas redes. Até mesmo a existência de redes depende das necessidades
sentidas pelos intervenientes, que as criam, extinguem e voltam a criar se necessário.
Os objectivos da Região em Aprendizagem correspondem aos objectivos dos agentes envolvidos,
razão pela qual existe uma variedade de objectivos nas diferentes abordagens existentes. Por
outro lado, como resultado da conjugação de esforços e da motivação dos diferentes grupos,
foi estabelecido um objectivo comum próprio da Região em Aprendizagem: redução da
segmentação social ao nível local e territorial ou, de uma forma mais construtiva, definição de
interesses comuns a partir da aplicação de processos holísticos de co-produção local por todos
os grupos de referência. Neste sentido, a cultura comunitária pode ser reforçada pela estratégia
de Região em Aprendizagem.
Tendo em conta as diversas formas de parceria acima mencionadas e as respectivas motivações
para a sua constituição, os factores a seguir expostos salientam como exemplos práticos as
redes de PME e as iniciativas adoptadas em matéria de emprego.
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1.4.2.

Desenvolvimento local e emprego

De acordo com os estudos de Birch (EUA) e de Fritsch/Hull (Europa) publicados na primeira
metade dos anos 80, as PME seriam responsáveis por todo o crescimento do emprego registado
até ao final do século XX. É por essa razão que o desenvolvimento local através de medidas
de incentivo e apoio às PME é fundamental para o aumento da taxa de emprego a nível regional.
Desenvolvimento Regional e PME
As PME formam a espinha dorsal da economia em quase todas as regiões europeias. Delas
dependem o emprego de muitas pessoas e o fornecimento de bens e serviços. Além disso, os
impostos que pagam permitem ainda aos governos implementar as suas acções. Mesmo em
regiões dominadas por grandes empresas, as PME regionais desempenham um papel
fundamental, na medida em que fornecem essas grandes empresas, trabalham para estas em
regime de subcontratação ou se dedicam-se comércio a retalho.
As lacunas registadas pelas PME em vários domínios da modernização empresarial obriga-as
a recorrer a serviços externos específicos, por forma a enfrentar os desafios económicos e
tecnológicos do futuro.
O desenvolvimento das PME é mais problemático quando se trata dos recursos regionais de
consulta nas áreas do desenvolvimento organizacional e do desenvolvimento de recursos humanos.
Regra geral, a capacidade de formação profissional a nível regional é suficiente para satisfazer
as necessidades existentes nos diversos sectores profissionais. No entanto, as diversas ofertas
de formação não estão preparadas para satisfazer as necessidades específicas das PME em
termos de conteúdo, métodos utilizados e organização curricular.
Como consequência, as PME têm mais renitência em implementar acções de desenvolvimento
de recursos humanos.
(a) As empresas modernas exigem que a formação faça parte integrante do seu funcionamento.
Isto significa que, para poderem desenvolver este tipo de acções, os organismos de formação
externos têm de se adaptar às necessidades do cliente.
(b) As PME ainda não reconhecem a importância do DRH nas suas políticas de gestão . Os
organismos externos de formação têm um importante papel a desempenhar para desfazer
ideias pré-concebidas, alterar as mentalidades mais tradicionais e combater a irracionalidade.
Este papel exige uma boa capacidade de análise.
(c) Às PME, colocam-se ainda alguns entraves reais (materiais) no que diz respeito ao DRH.
Esses entraves são, na sua maioria, de ordem financeira e organizacional (as empresas
hesitam em proporcionar aos seus trabalhadores cursos de formação fora da empresa e de
longa duração). As entidades formadoras têm de lidar com este problema de uma forma
criativa e encarar esses entraves como desafios para a apresentação de soluções inovadoras.
(d) As entidades formadoras precisam de criar novas estratégias para enfrentar estes desafios.
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Estes problemas exigem a estreita cooperação entre as entidades formadoras e as pequenas
empresas, de forma a que as actividades das empresas e dos organismos externos possam ser
integradas.
Esta cooperação implica a realização de esforços integrados na análise das necessidades de
qualificação, no desenvolvimento de estratégias e programas de ensino e formação, nos
mecanismos de prestação de serviços, na avaliação e no posterior planeamento.
Consequentemente, as entidades formadoras têm de personalizar as suas estratégias de
formação e orientá-las para a satisfação de necessidades específicas, o que significa que terão
de desenvolver serviços de consultoria que resultarão na necessidade de recorrer a novos
profissionais nessa área.

Entidades Formadoras
- consultoria
- estratégias
- formação
- serviços

OrganiOrganização da projectos zação do
formação
trabalho

A interrelação existente entre a organização da formação e a organização do trabalho implica
também a existência de uma interligação entre a entidade formadora e a empresa. Neste caso,
o conceito de "organização em aprendizagem" não só define o processo de restruturação de uma
empresa para desenvolver as suas capacidades de aprendizagem, mas pressupõe também um
método inovador de cooperação entre as entidades formadoras e a empresa. Esta cooperação
sistemática dá origem à organização em aprendizagem. A criação deste tipo de organização,
que integra empresas e entidades formadoras, implica que ambas as partes tenham de se
empenhar a fundo na sua reorganização, na alteração da sua filosofia e na interacção (11).

(11) Ver Stahl, Thomas; Nyhan, Barry; d’Aloja, P. The learning organization. Bruxelas: 1993, p. 75.
Stahl, Thomas; Stölzl, M. Bildungsmarketing im Spannungsfeld von Organisations- und Personalentwicklung.
Bielefeld: 1994.
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Um Consórcio de Formação resultante da cooperação estreita
entre PME e entidades formadoras
W
V
U

PME

Entidades Formadoras
TI A
TI B
DRH

TI C

DO

TI X

(a) O carácter multidimensional dos serviços prestados pelas entidades formadoras torna
necessária a constituição de redes e a cooperação entre várias entidades formadoras
regionais, por forma a dotá-las de competências complementares que lhes permitirão
desempenhar adequadamente as suas funções.
(b) As dificuldades de natureza organizacional e financeira com que as PME se deparam
tornam necessário agrupar os formandos de várias empresas numa só acção de formação
e estabelecer programas conjuntos de gestão da formação para várias PME, etc.
Desta forma, os grupos de formação regionais são criados simplesmente com base nas
necessidades das PME em termos de formação.
A vantagem deste processo reside no facto de os grupos de formação serem estritamente
personalizados, bem como na flexibilidade das suas estruturas e na sua organização em
fracções. Isto significa que poderão ser criadas ou eliminadas diferentes estruturas, conteúdos
e procedimentos de formação, em função das necessidades.
Outras estruturas de serviço local das PME (consultoria em matéria de marketing,
desenvolvimento organizacional e finanças) enfrentam problemas semelhantes nas relações
com os seus clientes. Mais uma vez se verifica a falta de uma abordagem holística e as soluções
personalizadas revelam-se demasiado dispendiosas, o que leva as empresas a mostrarem-se
um pouco renitentes quanto à sua aplicação.

Ver também o projecto ADAPT do Technologisk Informationscenter, Slagelse (DK); Skaarup, U.:
Examples and points of view from the community of West Zealand, Denmark. In Lernende Region:
Kooperationen zur Verbindung von Bildung und Beschäftigung in Europa. Berlin: Friedrichsdorfer Büro
für Bildungsplanung, 1994, p. 228ff.

22

Esta situação mostra que o desenvolvimento estrutural das PME ao nível local exige a integração
dos diversos serviços infra-estruturais e a criação de sinergias e acções especificamente
orientadas, por forma a permitir resolver os problemas "interdisciplinares" das PME. (12)
As PME têm de ser apoiadas por um consórcio de fornecimento de serviços.

Consórcio «Região
em Aprendizagem»
Consultoria em
finanças, etc.

PME locais
(redes)
Consultoria
sobre tecnologia

A

B

C

Consultoria sobre os
mercados, produtos

...N

A

B

C

...N

Consultoria em DO,
organiz. do trabalho

A

B

C

...N

Entidades formadoras
consultoria em DRH

A

B

C

...N

Este novo modelo de cooperação regional também proporciona às PME uma estratégia que é
muito comum encontrar nas grandes empresas: o planeamento e a criação de processos
inovadores de forma integrada, pondo em paralelo o DO, o DRH e a aplicação da tecnologia.
Esta cooperação prática de fornecedores de serviços às PME constitui um dos elementos mais
importantes das "Regiões em Aprendizagem". O potencial de auto-desenvolvimento e de autoorganização não resulta da aplicação de leis governamentais nem da "planificação". Estes
processos funcionam apenas através de um processo de cooperação inovador entre todos os
actores regionais. Os políticos limitam-se a estimular e lançar estes processos, promovendo e
financiando a criação de tais parcerias. Em última instância, deverá haver um espaço propício

(12) Ver, por exemplo, a cooperação entre as universidades, as entidades privadas de formação e as empresas de
consultoria, câmaras de comércio e afins no projecto ADAPT "Região em Aprendizagem de Chemnitz".
Ver também o projecto ADAPT "Região em Aprendizagem" Bitterfeld-Wolfen, em que a formação da
classe empresarial é continuamente desenvolvida por um consórcio regional de entidades de formação.
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a um desenvolvimento regional auto-induzido, que permita desenvolver "Regiões em
Aprendizagem". (13)
No que respeita ao desenvolvimento das PME, são vários os serviços concretos que têm de ser
assegurados pelas parcerias regionais:
(a) Formação sobre gestão e consultoria nos processos de tomada de decisões das PME, em
relação a todos os elementos relacionados com o desenvolvimento empresarial.
(b) Desenvolvimento de um sistema de informação e consultoria sobre todos os aspectos
relacionados com a aplicação das tecnologias de processamento de dados nos sectores da
produção ou administração, facilmente acessível a todos os profissionais das PME.
(c) Desenvolvimento de um sistema de informação e consultoria sobre métodos inovadores e
adequados para organizar procedimentos de trabalho nas PME, bem como assistência
prática para definir novos métodos de organização empresarial.
(d) Desenvolvimento de um sistema de informação e consultoria sobre estudo de mercado,
consultoria em matéria de desenvolvimento dos mercados, oportunidades, problemas, etc.
(e) Desenvolvimento de uma estrutura regional que facilite a criação de produtos inovadores. (14)
Para além da referida assistência infra-estrutural às PME, o consórcio regional deverá
desenvolver e promover programas para jovens empresários, de forma a incentivar a criação
de empresas. Isto inclui não só a cooperação das entidades formadoras e dos consultores nas
áreas da tecnologia, dos mercados e da organização, mas também o envolvimento dos bancos
regionais através de consultoria financeira, informações relativas ao financiamento público e,
por último, uma estrutura de "grandes" empresas regionais preparadas para dar assistência aos
jovens empresários com sugestões práticas e conselhos. (15) As grandes empresas locais
passam, deste modo, a estar igualmente envolvidas nas redes de PME.

(13) Ver os contributos de Ratti, R. et al. In Camagni, R. (ed). Innovation networks: spatial perspectives.
London: Belhaven Press, 1991.
Ver também Grabher, G. The embedded firm: on the socioeconomics of industrial networks. London:
Routledge, 1993.
Ver também o exemplo seguinte:
O BIC de Twente com a colaboração da Universidade de Twente e o apoio de 22 municípios identificou,
com a assistência técnica de 2 gabinetes de aconselhamento, os produtos/actividades não explorados pelas
empresas, susceptíveis de dispersão. A escolha dos candidatos para o desenvolvimento dos projectos é feita
em função da capacidade de criação ou de desenvolvimento empresarial e o seu conhecimento do produto
ou da actividade.
Desde 1991, foram assinados nove contratos para o desenvolvimento destes novos projectos.
14

( ) Quase todas os PO ADAPT nacionais possuem um ou mais destes elementos de desenvolvimento local.
(15) Ver, por exemplo, o programa "Self-employment training“ em Gwent, País de Gales, RU, integrado num
projecto ADAPT. Davis, T. In: Lernende Region: Kooperationen zur Verbindung von Bildung und
Beschäftigung in Europa. Berlin: 1994, p. 256 e seguintes.
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A questão da reconversão dos postos de trabalho e das empresas com novos serviços tem de
ser abordada. As regiões que dependem essencialmente da agricultura têm de encontrar
formas de restruturar as explorações e as empresas agrícolas, de forma a fornecerem serviços
inovadores nas áreas da protecção do ambiente e do turismo.
Resumindo
A constituição de redes e parcerias locais destina-se essencialmente à criação de serviços, à
transferência e adaptação das tecnologias pelas empresas locais e ao desenvolvimento dos
recursos humanos a nível local, fazendo destes um importante investimento incorpóreo na
inovação e modernização empresarial. O desenvolvimento local é o cerne de uma nova
estratégia de desenvolvimento, destinando-se essencialmente a incentivar o espírito empreendedor,
a optimizar todo o potencial de produção e a utilizar os recursos humanos e o potencial das
competências em todos os territórios.
Para as empresas (especialmente para as PME), as vantagens de trabalhar em rede advêm,
antes de mais, da troca de experiências, conhecimentos e potenciais incorpóreos, que
contribuem para o desenvolvimento económico local através da troca de eventuais feedbacks
entre todos os intervenientes.
Estas parcerias também podem ser úteis quando se trata de ultrapassar determinadas
dificuldades impostas pela dimensão das empresas (PME), que, até certa medida, passam a
poder usufruir dos benefícios da economia de escala através da sua participação conjunta em
actividades de formação, comércio, consultoria, etc. A principal vantagem reside na evolução
de uma cultura inovadora de desenvolvimento local de empresas, que resulta num "efeito bola
de neve" ao nível do desenvolvimento económico e do emprego.
As iniciativas de desenvolvimento local devem ser implementadas de forma contínua e
duradoura. Importa, deste modo, dotá-las de uma dimensão de longo prazo e inseri-las numa
perspectiva global, tendo em conta as restrições associadas à dimensão (massas críticas). O
desenvolvimento local deverá, assim, basear-se em mecanismos "organizacionais" que dêem
primazia à constituição de redes de actores e ao seu potencial de inovação.
O nível de desenvolvimento local depende muito do nível de actividade empresarial.
Consequentemente, as políticas devem procurar aumentar a actividade empresarial,
incentivando as iniciativas locais (uma vez que as oportunidades económicas são mais
facilmente identificadas pelas pessoas que estão mais próximas) e procurando também criar
condições favoráveis.
As redes locais de empresas assentam, assim, em três pilares: (a) interesses económicos
substancialmente complementares ou comuns, (b) impulsos e regulamentações assegurados
por programas de desenvolvimento comunitários ou nacionais e (c) desenvolvimento de
valores sociais e normas baseadas em cenários de longo prazo, na identificação local e na
confiança pessoal.
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Redes locais e reorganização das políticas do mercado de trabalho
Existe uma estreita ligação entre as medidas de promoção do emprego e o desenvolvimento
do mercado de trabalho local. Hoje e futuramente, o desemprego deve ser encarado como uma
consequência social negativa do processo de inovação empresarial e dos ciclos económicos.
Tendo em conta a situação registada ao nível dos mercados mundiais, é de esperar um
aumento da taxa de desemprego, incluindo do desemprego de longa duração.
Esta situação pode ser melhorada pela introdução de novos modelos de trabalho partilhado,
que providenciam menos trabalho para mais pessoas. Contudo, é certo que estas medidas, por
si só, não bastam para reduzir substancialmente a taxa de desemprego de longa duração. Este
problema verifica-se especialmente nos grupos particularmente vulneráveis ao desemprego
(mulheres, trabalhadores mais velhos, trabalhadores não qualificados e pessoas deficientes),
que correm o risco de não conseguir arranjar novos empregos. O desemprego nem sempre
acarreta problemas financeiros para os desempregados, mas em muitos casos, pode resultar
numa grave crise de identificação, em exclusão social, solidão e mal-estar.
É necessário avançar com soluções de solidariedade social, que permitam às pessoas encontrarem
actividades adequadas e socialmente aceites, sem prejudicar as relações de mercado já
existentes. O receio de que certas actividades tenham um impacto inesperado e negativo sobre
o mercado leva a que os programas de criação de emprego e o mercado de trabalho secundário
sejam, muitas vezes, tratados como assuntos tabu nos domínios político e económico.
Nos últimos anos, as políticas de mercado de trabalho têm sido sujeitas a profundas reformas
em determinados Estados-Membros da UE. Noutros Estados, essas reformas ainda estão em
vias de ser aplicadas ou em fase de debate. O ponto em comum entre estas reformas e, ao mesmo
tempo, o que elas têm de inovador reside na reorganização da aplicação das políticas de mercado
de trabalho, que visam melhorar os incentivos ao desenvolvimento de actividades benéficas
através, principalmente, de uma maior concorrência e da delegação de responsabilidades às
entidades locais. A privatização, a regionalização, a descentralização e a formação de redes
constituem, deste modo, elementos cruciais para esta reforma organizacional. (16)
As expectativas criadas em torno da privatização e da descentralização são enganadoras. Os
factos sugerem uma conjugação de mecanismos de coordenação, em que a transferência da
concorrência e das responsabilidades para o nível local são elementos importantes mas não
exclusivos.

(16) Active labor market policy: assessing macroeconomic and microeconomic effects / OECD. In OECD
Employment Outlook. Paris: OECD, 1993, p. 39-80.
Reissert, B.; Schmid, G. Unemployment compensation and active labor market policy. In Schmid, G. (ed.).
Labor market institutions in Europe. New York: Sharpe, 1994, p. 83-119.
Schmid, G.; Schömann, K. Institutional choice and labor market performance. In Schmid, G. (ed.). Labor
market institutions in Europe. New York: Sharpe, 1994, p. 9-57.
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Esta conjugação não é arbitrária, mas depende sim do contexto e dos objectivos dos programas.
A coordenação societária deixará de se reger por um padrão dominante e nem os mercados,
nem as hierarquias poderão servir de directrizes para a reorganização das políticas de mercado
de trabalho no futuro.
É certo que as políticas de mercado de trabalho têm de reforçar as relações de cooperação, que
as entidades de formação contínua têm de alargar o seu leque de formação e tornar-se mais
competitivas e que o controlo efectivo da administração central em matéria de trabalho pode
ser melhorado através da descentralização e da atribuição de verbas orçamentais em função do
desempenho. Mas, por outro lado, não subsistem dúvidas quanto à necessidade de existir uma
orientação e controlo mais centrais, através da definição de padrões de qualidade e da
respectiva monitorização, nem quanto à necessidade de revitalizar uma cultura comunitária de
formação contínua que institucionalize o direito a uma formação complementar de jure ou,
pelo menos, de facto.
Coordenação flexível (17)
A "coordenação flexível" das políticas de mercado de trabalho leva em consideração a
importância das redes locais, incluindo a criação de sistemas de valores (em comunidade)
como um elemento-chave da implementação das políticas governamentais em matéria de
mercado de trabalho. Mesmo assim, a implementação desta cultura comunitária e o
funcionamento das estruturas em rede ainda constituem um problema para o estudo do
mercado de trabalho.
Mais uma vez, a constituição de redes locais de empresas e organismos locais (serviços de
emprego, grupos com interesses comuns, entidades formadoras, etc.) constitui um
desenvolvimento da base para o topo também para as políticas de mercado de trabalho.
Enquanto entidades empregadoras, as empresas proporcionam uma boa base de antecipação
em termos de necessidades de formação para os desempregados. O seu interesse na existência
de um capital humano local qualificado leva-as a empreenderem um esforço complementar
nos programas de emprego e nas acções de formação. (18)

(17) Kenis, P.; Schneider, V. Policy networks and policy analysis: scrutinizing a new analytical toolbox. In
Marin, B.; Mayntz, R. (eds.). Policy networks: empirical evidence and theoretical considerations. Frankfurt
/Boulder: Campus/Westview, 1991, p. 25-59.
Reissert, B. Regionale Umverteilung der Arbeitsmarktpolitik: Hilfe für Problemregionen. WZB-Mitteilungen,
1989, No 43, p. 5-8.
Salamon, L.M. Beyond privatization: the tools of government action. Washington, DC: Urban Institute Press,
1989.
Schmid, G. Equality and efficiency in the labor market: towards a socioeconomic theory of cooperation in the
globalizing economy. The journal of socio-economics, 1993, Vol. 22, No 1, p. 31-67.
Schmid, G. Reorganisation der Arbeitsmarktpolitik: Märkte, politische Steuerung und Netzwerke der Weiterbildung für Arbeitslose in der Europäischen Union. (FS I 94-213). Berlin: Wissenschaftszentrum, 1994.
(18) No âmbito da iniciativa ADAPT, encontramos uma série de abordagens inovadoras em PO e projectos que lidam
com o problema da "antecipação" de mudança industrial a nível empresarial ou a nível de entidades locais.
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Desenvolvimento local e formação para desempregados
Os instrumentos tradicionais da formação para desempregados com vista à sua reintegração
imediata no mercado de trabalho não estão a perder importância, mas precisam de ser
encarados e organizados de uma outra forma.
O conceito de "Região em Aprendizagem", que assenta na criação de uma rede que inclui
empresas e organismos de DRH, fornece a informação básica para uma formação adequada de
desempregados, especificamente orientada para as necessidades e a dinâmica das empresas
regionais. (19) Esta forma direccionada de conceptualizar as acções de formação para os
desempregados pode ser melhorada através da integração directa das empresas locais nos
processos de formação. Alguns elementos dessa abordagem são hoje visíveis. As entidades
formadoras estão a incluir nos seus programas componentes práticas a serem realizadas nos
postos de trabalho.
A existência de redes integradas nas "Regiões em Aprendizagem" seria naturalmente um prérequisito ideal para implementar esta nova forma de organização do sistema de formação para
desempregados. Existe aqui um processo de comunicação permanente e institucionalizado
entre empresas, serviços de emprego e entidades formadoras. (20)

Rede de
PME

Serviços de emprego
Política Social
Iniciativas de combate
ao desemprego

Fornecedores de
serviços
- entid. formadoras
- bancos
- consul. técnica, etc.

Entidades de
formação contínua
para desempregados

(19) A "antecipação" do desenvolvimento do mercado de trabalho faz parte integrante destas actividades. (ver PO
ADAPT)
(20) Ver como exemplo
O Centro de Desenvolvimento de Dortmund, em conjunto com os sindicatos, empresas, centros de investigação
e de formação, lançou uma iniciativa local para o emprego, com o objectivo de criar novos empregos para
desempregados de longa duração no domínio da protecção ambiental. Esta iniciativa compreendia acções de
formação contínua, a criação de grupos de trabalho para o desenvolvimento de produtos inovadores no
domínio da protecção ambiental, consultoria em matéria de desenvolvimento de projectos e a criação de um
parque industrial.
O parque industrial permitiu criar cem novos empregos.
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A requalificação dos desempregados tem de ser efectuada com base numa aprendizagem
prática em empresas locais. Já no passado, as medidas de formação, incluindo os estágios em
empresas, apresentavam uma maior taxa de sucesso na reintegração de desempregados no
mercado de trabalho. Este aspecto tornar-se-á ainda mais evidente no futuro, à medida que a
transferência de "know how" no complexo mundo do trabalho se tornar mais fácil por meio da
aprendizagem directa no posto de trabalho.
Mantendo-se em contacto permanente com as empresas e entidades formadoras, o serviço
regional de emprego, enquanto parceiro num consórcio regional, ganha novas oportunidades
de conceptualização e planeamento de acções de formação e aquisição de novos empregos.
Assim são definidas medidas mais eficazes para a reintegração dos desempregados no
mercado de trabalho regional.

Região em aprendizagem cria um problema integrado

Desenvolvimento PME

Desenvolvimento social

Desenvolv.
do mercado
de trabalho

Esta estrutura de cooperação regional torna possível a criação de soluções inovadoras para o
problema do desemprego de longa duração e para as formas auto-organizadas de trabalho social.
A procura mútua de novas formas de emprego alternativo para os desempregados de longa
duração e a sua implementação prática (organizacional, financeira) constituem sem dúvida os
desafios mais difíceis que se colocam ao desenvolvimento de "Regiões em Aprendizagem". (21)

(21) Ver Golz, L. Improving the chances to get a job for a region’s long-term unemployed. In Lernende Region:
Kooperationen zur Verbindung von Bildung und Beschäftigung in Europa. Berlin: Friedrichsdorfer Büro
für Bildungsplanung, 1994, p. 267 e seguintes.
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É neste ponto que os novos sistemas de valores "colectivos", desenvolvidos em redes locais, têm
de ser testados. Mas onde, se estes valores de solidariedade e assistência mútua só têm significado
a nível local? Só em contacto directo com os problemas do quotidiano se podem avaliar as
soluções auto-desenvolvidas e só assim o resultado final dos esforços conjuntos pode ser
encarado em termos de consequências para a comunidade e para todos os seus membros. (22)
Neste contexto de trabalho prático de desenvolvimento em estruturas locais, é extremamente
importante utilizar o modelo colectivo como forma de reflexão crítica, com base em interesses
e culturas locais específicos.
É evidente que a participação das empresas nas parcerias é motivada pelos seus interesses
económicos específicos. A participação dos serviços de emprego é motivada pelo seu
interesse em melhorar a situação de emprego dos seus utentes. A participação das entidades
formadores é motivada pelos interesses de mercado, etc.
A fase inicial da criação de redes locais com vista a modernizar as empresas e melhorar o emprego
tem de partir destas diferentes motivações, baseando-se no carácter de complementaridade dos
interesses, etc. Também em fases mais avançadas do desenvolvimento de redes locais, a
satisfação destas motivações "materiais" é fundamental para um desenvolvimento local
sustentável. Contudo, o sucesso do desenvolvimento local também depende largamente do
complemento dos interesses específicos de curto prazo com perspectivas de longo prazo de
todos os interveniente na rede, que ganharão confiança no valor mútuo acrescentado resultante
dos esforços desenvolvidos em conjunto. É exactamente aqui que se encontra o interface que
liga a motivação utilitária e a motivação associada aos valores, em que os interesses comuns
formam uma boa base para o desenvolvimento de cada organismo num quadro de parceria.
Desemprego de longa duração e "mercado de trabalho secundário"
A nova forma de organização da formação para desempregados acaba por tornar-se problemática,
na medida em que muitos desempregados deixam de beneficiar destes programas de formação
por já não existirem empregos adequados disponíveis.
A formação e reciclagem dos desempregados de longa duração não é suficiente para os reintegrar
no mercado de trabalho. Antes de mais, é necessário criar um novo mercado de trabalho para
estes desempregados.
A "reintegração" dos desempregados de longa duração nem sempre corresponde a um
emprego estável e desejado (embora este deva ser sempre o objectivo final). A reintegração
significa, antes de mais, a reintegração social dentro de uma "sociedade de trabalho". A

(22) Ver Etzioni, A. The moral dimension: toward a new economics. New York: Free Press, 1988.
Esta discussão acaba muitas vezes por fazer sobressair a necessidade de uma maior partilha de valores e
solidariedade, sem determinar, contudo, a forma de implementar estes sistemas de valores nas políticas de
mercado de trabalho e nas redes de desenvolvimento de empresas. O modelo de Região em Aprendizagem
procura combinar os referidos pilares teóricos de uma forma prática.
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criação de novos empregos deve ser um instrumento para a concretização desse objectivo,
mesmo que esses empregos não possam ser gerados pela procura no mercado.
Por exemplo, esses empregos poderiam surgir na área dos cuidados geriátricos, onde
forneceriam um valioso apoio "sub-profissional" aos idosos, sem interferir nos cuidados de
saúde profissionais.
Outro exemplo deste tipo de actividades resultantes de uma procura não incluída nos limites
do mercado pode ser encontrado na área da protecção ambiental. (23)
Por forma a criar estruturas para a criação de empregos, as parcerias e redes que formam a
"Região em Aprendizagem" têm, antes de mais, de analisar a procura deste tipo de actividades
a nível regional (incluindo a análise das consequências problemáticas das relações comerciais).
Por outro lado, estas redes funcionam como agentes de iniciação e coordenação. A autoorganização e o desenvolvimento da base para o topo devem ser aspectos centrais neste tipo
de iniciativas. Um consórcio regional não pode assumir a forma de uma "mega-empresa".
Sempre que possível, a transição das actividades subprofissionais para as estruturas do mercado
de trabalho normal deverá ser fomentada. Os consórcios da "Região em Aprendizagem"
facilitam essa mesma transição através da disponibilização de recursos financeiros. Deverão
ser criadas combinações inovadoras de várias fontes de financiamento públicas e privadas.

1.4.3.

A região em aprendizagem enquanto interface entre os programas de
financiamento e as necessidades regionais

O conceito de "Região em Aprendizagem", assente na auto-organização, não prejudica os
esforços da UE e dos Estados-Membros no sentido de promover o desenvolvimento regional
"do topo para a base", se a estratégia de desenvolvimento for definida através dos programas
centrais de promoção. Na realidade, esses programas de desenvolvimento regional estão
preparados pelas redes e actividades da "Região em Aprendizagem" para satisfazerem todos
os requisitos aplicáveis, adquirindo a dinâmica necessária para o desenvolvimento através dos
operadores profissionais regionais.

(23) See Stöbe, S. Kooperationen in der lokalen Arbeitsmarktpolitik. Opladen: Leske & Buderich, 1992. Stöbe
apresenta vários factores empíricos sobre estes tipos de actividades práticas nas cooperações a nível do
mercado de trabalho local em Nordrhine Westfalia.
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Programas e iniciativas da UE, programas
nacionais e planeamento, instrumentos

Projectos de desenvolvimento,
projectos-piloto, Inovação
Região em aprendizagem

Caract. locais, interesses

Um dos resultados dos modelos de cooperação da "Região em Aprendizagem" é a integração
dos diversos requisitos regionais nos projectos de inovação e de desenvolvimento adequados
às situações e que preparam o caminho para o futuro.
Além disso, a "Região em Aprendizagem" contribui para a constituição orientada de uma série
gerível de oportunidades promocionais decorrentes dos programas comunitários e dos
programas nacionais para cada projecto de desenvolvimento específico.
Por um lado, assegura-se a promoção dos projectos, o que representa uma ajuda real aos
protagonistas regionais do desenvolvimento económico e regional. Por outro lado, a promoção
ao nível do público ganha credibilidade através da boa utilização dos impostos pagos pelos
contribuintes.
A junção destes dois elementos de desenvolvimento regional (de "topo para a base" e da "base
para o topo") faz com que a organização da "Região em Aprendizagem" se torne um factor
muito importante.
Os problemas registados na Europa, decorrentes da evolução do sector industrial, são descritos
no Livro Branco e reflectem-se nas orientações da iniciativa ADAPT. A mudança industrial
constitui um desafio para todas as regiões e para todas as estruturas locais de toda a
comunidade. Os desafios variam em função das diversas situações sócio-económicas dos
contextos regional e local. Como resultado, a abordagem ao auto-desenvolvimento através do
conceito de Região em Aprendizagem conduzirá a uma grande variedade de abordagens e
soluções. Isto não significa, contudo, que a troca de experiências e a cooperação prática entre
essas Regiões em Aprendizagem seja impossível. Pelo contrário, é sobretudo a cooperação
transnacional e europeia que pode fornecer um valor acrescentado aos esforços regionais.
Este facto poderá não se verificar a nível dos Estados-Membros, mas a nível europeu, a
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estratégia de desenvolvimento local poderá certamente ser aplicada numa região parceira com
problemas similares e soluções inovadoras.
A cooperação transnacional e a constituição de parcerias constituem um excelente instrumento
para desenvolver Regiões em Aprendizagem.

Região em Aprendizagem = Dinâmicas Transnacionais

1.5.

Por fim, resta concluir

A "Região em Aprendizagem" é conceito de desenvolvimento aberto. Também neste aspecto
corresponde ao seu modelo, a empresa em aprendizagem. Contudo, ao analisarmos os
desenvolvimentos já em curso em várias regiões europeias, torna-se clara a existência real de
elementos, componentes individuais e fórmulas de sequências práticas próprias de uma
"Região em Aprendizagem". Ao mesmo tempo, a diversidade dos projectos e estruturas
tornam claro que o conceito de "Região em Aprendizagem" é receptivo à diversidade, a qual
constitui um resultado importante da auto-organização e da autonomia regional.
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2.

Vantagens e desvantagens da estratégia de
"região em aprendizagem" (24)
Antoine Richard (25)

Sou encarregado de missão no Céreq, o Centro de Estudos e de Investigação no domínio do
Emprego e das Qualificações (França), e a minha actividade incide essencialmente nas políticas
regionais de formação profissional inicial e contínua.
Como todos sabem, a França não se encontra num estádio muito avançado no que diz respeito
à descentralização. Para os franceses, trata-se de um fenómeno historicamente recente, na
medida em que só teve início em 1982 e que a sua evolução se tem processado lentamente e
por etapas. Só em 1993 é que a Região, enquanto instituição pública dotada de um Conselho
Regional de representantes eleitos, viu ser reconhecida a sua função de coordenação das
intervenções em matéria de formação profissional inicial e contínua, sem que o seu poder tenha
sido alargado ao conjunto dos dispositivos de formação existente. A Região desempenha um
papel de animação e coordenação, visando assegurar uma maior coerência às intervenções
públicas. A minha função no seio do Céreq incide precisamente neste domínio de observação
e de análise.
Estou particularmente satisfeito por participar neste Fórum Ágora dedicado à "Região em
Aprendizagem", porque se trata de um conceito totalmente novo para mim, no sentido em que
foi apresentado nos documentos preparativos e nas duas intervenções precedentes.
A descoberta deste conceito suscita em primeiro lugar o meu interesse porque vai ao encontro
de uma série de observações esparsas que já realizei e que me levaram a considerar que é
necessário associar a aprendizagem à definição de objectivos pelos agentes intervenientes
envolvidos no processo de aprendizagem, suscitar a sua motivação e desenvolver os seus pólos
de interesse. Esta constatação é válida quer em termos pedagógicos, quer em termos de
concepção de um sistema educativo.
A descoberta deste conceito suscita em mim também um certo cepticismo, na medida em que
considero que não será da soma das iniciativas locais nas regiões em aprendizagem que
emergirá uma política geral de formação profissional.

(24) O presente texto corresponde à transcrição da intervenção de Antoine Richard gravada no fórum Agora XI
do Cedefop que decorreu em Salónica, em 15 de Março de 2001.
(25) Encarregado de missão no CEREQ – Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Centro de
Estudos e de Investigação no domínio do Emprego e das qualificações)
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Por último, considero que este conceito é enriquecedor, na medida em que me leva a pôr em
causa a minha própria perspectiva, que estará talvez demasiada influenciada pelas políticas
públicas.
Temos assim matéria para reflexão.
Os discursos introdutórios desta manhã e, nomeadamente, a introdução do Director do
Cedefop deram uma ênfase particular ao desenvolvimento da aprendizagem informal nas
sociedades contemporâneas. Embora tenha uma importância indiscutível, esse desenvolvimento
levanta uma série de questões para as quais ainda não foi encontrada uma resposta muito
clara: "como tornar visível a aprendizagem não formal?", "como validá-la do ponto vista
social?" e "como promovê-la?"
Para Barry Nyhan, a região em aprendizagem constitui um instrumento de cooperação entre os
diferentes agentes da sociedade civil. A expressão "agentes" utilizada neste contexto não é
todavia muito clara: refere-se aos agentes da sociedade política? Aos agentes institucionais? A
todos estes agentes no seu conjunto? Haverá outros agentes a tomar em consideração?
A conclusão de Thomas Stahl parece-me acertada, na medida em que torna as coisas mais
claras ao reconhecer, na sequência da intervenção de Éric Fries Guggenheim, que a região em
aprendizagem, cuja abordagem se dá tipicamente da base para o topo, deve encontrar uma
forma de se coadunar com as abordagens do topo para a base, próprias das instituições
nacionais ou até supranacionais. É fundamental que as regiões em aprendizagem adoptem
igualmente uma estratégia de construção do topo para a base. Esta é uma das questões que
desejo abordar neste debate.
No vosso convite para participar neste fórum Ágora, propuseram-me fazer um balanço sobre
as vantagens e desvantagens das políticas locais de formação profissional inicial e contínua e
sobre as dificuldades encontradas ao nível do seu desenvolvimento. Este balanço foi feito com
base em vários estudos realizados entre 1994 e 1999 sobre as consequências da regionalização
das políticas públicas de formação profissional em França, decorrente da Lei de 1993. No
âmbito do seu apoio ao comité de coordenação nacional dos programas regionais de aprendizagem
e de formação profissional contínua, o Céreq realizou esses estudos de observação nas 26
regiões de França.
Estes estudos permitiram-nos dar corpo e conteúdo ao conceito de "governação regional",
entendida como sendo um processo de coordenação entre agentes públicos e privados na
execução da política pública de formação. A governação regional traduz-se, na sua essência,
pela constituição de parcerias diversas (bilaterais, multilaterais) entre agentes públicos
(Ministério da Educação, Conselho Regional, serviços descentralizados do Ministério do
Trabalho e do Emprego, da Agricultura, etc.), organizações profissionais representadas a nível
local e grandes empresas. Estas parcerias são formadas para gerir de forma mais coerente a
intervenção pública em matéria de formação profissional. Este processo envolve vários
domínios, entre os quais a educação, a formação profissional, a relação com o mercado de
trabalho e as necessidades das empresas.
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Importa, no entanto, reconhecer que essas parcerias são, na sua maioria, parcerias de natureza
institucional. São de um modo geral constituídas em torno de um agente cuja função,
legitimada por lei, consiste em coordenar as intervenções dos diferentes agentes no território.
Como tal, não encontrámos, nos nossos estudos de observação, qualquer tipo de projecto local
ou territorial descrito anteriormente e que constituem projectos sem dúvida interessantes pelo
facto de não comportarem fronteiras institucionais e serem concebidos em função dos
interesses mais ou menos colectivos que emergem do encontro entre diferentes agentes num
espaço determinado.
A questão que se coloca é a da complementaridade entre estas "regiões em aprendizagem"
emergentes e a inovação da intervenção pública no processo de regionalização das políticas de
formação em curso.
Gostaria de mencionar muito rapidamente três pontos importantes:
(a) Primeiro ponto: Considero que a regionalização do sistema de formação profissional em
França é um processo de aprendizagem colectivo para os agentes públicos e os agentes
que representam os interesses privados. Trata-se de um processo de aprendizagem em
relação à intervenção pública tradicional que, tal como lembrou Thomas Stahl, tinha um
carácter muito pontual e muito sectorial, em que cada parte geria o seu objectivo de
forma independente dos interesses colectivos do território. Existe neste processo uma
aprendizagem ao nível da aproximação da intervenção pública da realidade complexa dos
territórios, sobre a qual voltarei a falar mais adiante. Este processo de aprendizagem
colectiva comporta uma série de vantagens que irei em seguida destacar.
(b) Segundo ponto forte: A regionalização enquanto abordagem local no contexto da
formação profissional inicial e contínua levanta um problema. A dimensão territorial não
constitui um fim em si. Deverá necessariamente ser associada à dimensão supranacional,
nacional ou europeia, na perspectiva da elaboração de quadros comuns e coerentes para a
definição das políticas de formação profissional. Refiro-me, neste ponto, às questões
relativas à certificação e validação dos conhecimentos adquiridos através da experiência
profissional, às questões relativas à mobilidade social e profissional, bem como às
questões relacionadas com a legitimidade da representação dos agentes locais no âmbito
da definição de uma política geral.
(c) Terceiro ponto: Tal como tivemos ocasião de observar, até à data, a regionalização do
sistema de formação profissional inicial e contínua não conseguiu articular-se muito bem
com a dinâmica dos territórios. Na minha opinião, as novas regiões que estão a aprender
a governar de outra forma ainda se encontram à procura do seu território. A
descentralização ou a regionalização, do ponto de vista da intervenção pública, não
significa que exista uma coerência em relação à diversidade dos territórios e, sobretudo,
em relação à dinâmica de desenvolvimento dos agentes nos territórios.
Para não tomar demasiado tempo, irei apresentar de forma sucinta 3 registos de observação.
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O primeiro registo diz respeito ao processo de aprendizagem associado à regionalização, sobre
o qual tenho três observações a fazer:
(a) Para aprender, é necessário acordar sobre um diagnóstico elaborado em comum. Tivemos
ocasião de constatar que, mesmo não estando na presença de fenómenos uniformes e
sistemáticos, as representações dos diferentes parceiros só evoluem através da troca de
pontos de vista e de referenciais de acção, quando estes parceiros se sentam à mesa para
trabalhar em conjunto na elaboração de um diagnóstico. Todavia, não é através do
discurso que evoluímos. É necessário basear as estratégias em diagnósticos assentes na
realidade. Deverá existir, a nível local, uma estrutura técnica especializada para apoiar os
agentes locais no desenvolvimento de um processo inovador.
(b) Outra constatação relativa à aprendizagem associada à regionalização: o desenvolvimento
colectivo de referenciais regionais de acção fomenta a colaboração entre as diferentes
instituições. Cada um dos intervenientes públicos num território possui, efectivamente o
seu referencial de acção. Para o Ministério da Educação, o objectivo consistirá em
incrementar o nível de formação dos alunos, etc.; as câmaras consulares e as organizações
patronais procurarão adaptar o melhor possível a aprendizagem e a aquisição das
qualificações às especificidades e às necessidades das pequenas e médias empresas; o
Conselho Regional, os serviços descentralizados de emprego e formação profissional
procurarão através da formação contínua dos jovens com dificuldades evoluir no campo
da inserção social, etc. Porém, todas estas questões se inscrevem em percursos de acesso
à qualificação e ao emprego. Esta construção de percursos implica o desenvolvimento de
referenciais comuns. Por outras palavras, implica que o Ministério da Educação, os
serviços de emprego, os representantes de empresas, etc. possam trabalhar em conjunto
sobre esta mesma noção e desenvolver um referencial comum no quadro do território,
com base num diagnóstico partilhado.
(c) Terceira e última observação: o aperfeiçoamento de procedimentos e ferramentas de
intervenção, desenvolvidos em conjunto, contribui para a dinâmica da região em
aprendizagem. A elaboração de cláusulas comuns em matéria de qualidade da formação
entre os diferentes intervenientes constitui, por exemplo, uma condição essencial para
melhorar a adaptação da formação às necessidades dos indivíduos e das empresas. Ouvi
uma pessoa afirmar que as empresas não precisam de novos elementos, precisam de
soluções. Na formação, de que forma a relação entre um estudante que frequenta um
curso profissional e um tecido empresarial é desenvolvida para criar soluções? De que
forma foi desenvolvida, incluindo a nível pedagógico?
O segundo registo diz respeito à regionalização e às novas exigências que daí advêm a nível
supra-regional. Destacaria a este respeito duas observações a ter em conta:
(a) A legitimidade dos agentes locais: constatámos que a descentralização e desconcentração
do sistema de formação profissional e dos processos de aprendizagem a nível local
levantam dúvidas quanto à determinação dos agentes habilitados a intervir neste domínio
e à sua forma de representação, quer ao nível das organizações profissionais responsáveis
pela definição dos diplomas e das certificações, quer ao nível dos agentes institucionais,
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como o Ministério da Educação, responsáveis pela elaboração de referenciais de
formação para a qualificação dos indivíduos. Estas questões de legitimidade dos agentes
intervenientes levantam, por sua vez, o problema de saber de que forma os agentes
nacionais e regionais devem organizar-se para assegurarem a sua presença efectiva e
activa nas regiões em aprendizagem.
(b) A legitimidade dos sistemas de validação e certificação: deverá ser estabelecida neste
domínio uma relação entre o plano territorial e o plano supra-territorial. Não creio que
seria desejável existir um dualismo entre, por um lado, a definição de uma política regional
e nacional de formação com sistemas de validação e certificação centralizados e, por
outro lado, dispositivos de regiões em aprendizagem, em que o processo de aprendizagem
estaria dissociado dos dispositivos descentralizados. Isto seria contrário ao reconhecimento
social da validação e da certificação das competências e das qualificações, assim como à
mobilidade inter-regional ou até mesmo internacional.
O terceiro e último registo diz respeito à questão da equidade e à igualdade no acesso à
qualificação. O conceito de região em aprendizagem comporta um objectivo extremamente
interessante, a saber, a instauração da sociedade do conhecimento. A sociedade do conhecimento
é, todavia, composta por um conjunto de indivíduos cujo acesso ao conhecimento não se
processa de forma equitativa. De que forma poderemos garantir, no quadro do desenvolvimento
de uma política local ou territorial de formação, que todos tenham acesso ao conhecimento?
Não correremos o risco de ver surgir, na sociedade local em aprendizagem, formas de
cooperação entre agentes cujos interesses privados legítimos não correspondam aos interesses
de todos? Quem pode garantir que não haverá conflitos entre os interesses económicos locais
particulares e os interesses políticos locais ou nacionais? A relação entre agentes de
desenvolvimento e agentes representados política e institucionalmente no desenvolvimento de
uma política local ou territorial é uma questão real. É uma questão com que nos deparamos no
terreno, em todas as situações.
Para concluir, diria que a região em aprendizagem, no sentido em que tentei defini-la ao longo
da minha intervenção, implica outras formas de concertação e de coordenação entre agentes
públicos e privados na definição de políticas. É necessário alterar as formas de intervenção ao
nível local, introduzindo uma prática de diagnósticos partilhados, adaptando os procedimentos
e articulando as formas de acção e os processos de tomada de decisões numa abordagem do
topo para a base e da base para o topo. A região em aprendizagem deve ser encarada como
uma sociedade cooperativa de aprendizagem na base, vocacionada para a resolução de
problemas concretos.
Como assegurar esta articulação?
Creio que existem algumas pistas a explorar, que deverão, no entanto, ser submetidas a debate.
Por um lado, as instituições públicas deverão prestar o seu apoio na elaboração de
diagnósticos e na criação de estruturas de projecto que os dispositivos locais nem sempre
conseguem pôr em prática. As universidades e os estabelecimentos de ensino profissional
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podem também ajudar, na sociedade local, a elaborar diagnósticos e contribuir para a criação
de estruturas de projecto, com vista a desenvolver dispositivos locais de formação que
satisfaçam as necessidades das associações e das empresas. Em França, foram realizadas
algumas experiências entre 1994 e 1999, como foi o caso da criação de uma convenção entre a
Delegação do Ordenamento do Território e a Direcção dos Estabelecimentos de Ensino
Secundário e Básico a nível nacional, destinada a testar relações entre estabelecimentos de
ensino e empresas. Os resultados variam muito. Mas quando as experiências funcionam,
sentimos que há ideias importantes em gestação. A questão que se coloca é a de encontrar
formas de fomentar este fenómeno através de uma política pública.
Por outro lado, seria desejável facilitar o lançamento do projecto da criação de estabelecimentos
de ensino e de formação a nível local, o que representa uma tarefa ambiciosa num país como a
França, onde os estabelecimentos de formação profissional se inscrevem tradicionalmente
numa concepção sectorial e vertical da formação. Isto significa que, em vez de desenvolver
um projecto de estabelecimento com base na mera transmissão de saber aos indivíduos, seria
mais vantajoso, tal como afirmou Barry Nyhan, desenvolver este projecto em função das
necessidades dos indivíduos e da colectividade. Isto implica a criação de estabelecimentos de
formação a nível local. O estabelecimento de formação é uma entidade complexa. É dirigido
por um conselho de administração, que comporta diferentes tipos de agentes (representantes
eleitos locais, representantes da Administração, parceiros económicos e sociais, associações
de pais de alunos e representantes de alunos). No plano operacional, é dirigido por um director
de estabelecimento e integra professores das mais diversas áreas e um chefe de trabalhos.
Coloca-se aqui a questão de saber como integrar a dimensão do ambiente socioeconómico
concreto do estabelecimento de formação no projecto de criação de estabelecimentos.
Por último, uma das pistas importantes para articular as iniciativas de base com as políticas
institucionais consiste em tornar as parcerias imprescindíveis na condução de todos os
projectos desenvolvidos nesta sociedade em aprendizagem. Isto implica que, sempre que
forem elaborados projectos de sociedade em aprendizagem a nível local ou territorial, deverão
ser criados dispositivos de observação para avaliar o seu impacto não só económico, mas
também social. Será, para o efeito, necessário verificar ou controlar quem são realmente os
beneficiários da educação e da formação no contexto da estratégia da "região em
aprendizagem" e quem fica à margem desse processo. A autoridade pública eleita por sufrágio
universal deverá assumir responsabilidades a este nível.
Creio que, no processo de descentralização que está a decorrer em França, as Regiões poderão,
enquanto instituições políticas, constituir um pólo favorável ao encontro e à articulação entre,
por um lado, as políticas nacionais e regionais de formação e, por outro lado, as iniciativas
locais desenvolvidas no âmbito das "regiões em aprendizagem", tal como Barry Nyhan
descreveu na sua intervenção neste debate.
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3.

A construção de regiões em aprendizagem: o
contributo da investigação social
Björn Gustavsen (26)

3.1.

Introdução

Embora as grandes empresas tenham sempre ocupado um lugar preponderante na maioria das
economias europeias, nos últimos anos, gerou-se um interesse cada vez maior pelas pequenas
e médias empresas e pelas condições inerentes à sua criação e crescimento. As PME não surgem
do nada e na procura de uma melhor compreensão dos contextos que parecem ser favoráveis à
promoção deste tipo de empresas, deparamo-nos com a noção de “região”. Isto não significa
que todas as PME emirjam simplesmente das regiões ou que as estruturas sociais que assentam
e dependem de um contexto regional dêem automaticamente origem a empresas. A noção de
“região” ajuda-nos, neste caso, a compreender alguns dos factores essenciais que contribuem
para a criação de novas empresas e para a sobrevivência das PME activas. Neste contexto,
regiões como a Emília Romagna e o Véneto, na Itália, e a região de Gnosjö, na Suécia (Berggren
et al., 1999), são frequentemente citadas como exemplos. Constituem, todavia, exemplos
especiais de uma tendência mais generalizada.
Quando se fala em “regiões” neste contexto, tornou-se bastante comum acrescentar a palavra
“aprendizagem” para designar as regiões que demonstram capacidade para iniciar e apoiar
processos de mudança e renovação. Podemos mesmo afirmar que a principal característica
que permite a uma região criar uma população de PME consistentes e activas é, por definição,
a capacidade de aprendizagem.
É por essa razão que o conceito de “região em aprendizagem” suscita em nós um interesse
crescente, o que nos leva a colocar a seguinte questão: o que é uma “região em aprendizagem”
e como promover esse fenómeno?

3.2.

Características e actividades

Nas respostas avançadas para esta dupla questão, deparámo-nos com duas abordagens
diferentes, uma que privilegia a primeira parte da questão e outra que privilegia a segunda parte.
Segundo as abordagens de carácter descritivo e analítico, o conceito de região pode ter uma
aplicação mais ou menos radical. Se, por um lado, o termo “região” pode ser considerado um
(26) Instituto de Investigação na área do Trabalho, Oslo / Instituto Nacional da Vida Profissional, Estocolmo
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complemento às grandes empresas globalizadas que ainda são geralmente vistas como os
principais agentes da economia moderna, por outro lado, é cada vez mais comum atribuir a
esse termo um significado mais profundo e, em certa medida, mais revolucionário. As linhas
de raciocínio podem variar nalguns pormenores, mas a questão essencial é que estamos neste
momento numa época de transição de uma economia para outra. O modelo de economia que
está a desaparecer é o chamado modelo fordista, caracterizado pela predominância das grandes
empresas, com funções altamente especializadas, organização hierárquica, produção em série
e em grandes quantidades, acesso à formação limitado a grupos restritos da organização (chefias,
departamentos de desenvolvimento) e processos lineares de inovação. Esse modelo está
actualmente a ser substituído por outro modelo de economia designado de “economia pós-fordista”
ou “economia em rede”. A flexibilidade e o sucesso empresarial conseguidos através da produção
em pequenas séries de produtos individualizados, a aprendizagem interactiva e o desenvolvimento
de processos inovadores não lineares constituem as principais características deste novo
modelo de economia. Estas características surgem associadas a formas de organização alternativas
que contrariam os princípios do modelo fordista em todos os seus aspectos. É privilegiada
uma abordagem horizontal em vez de hierárquica, é valorizada a cooperação entre pequenas
empresas em detrimento da criação de organizações de grande dimensão, o recurso a sistemas
de apoio externos é privilegiado em vez de cada empresa concentrar todos os recursos necessários
dentro da sua própria organização e, em vez de todas as tarefas de gestão e inovação serem
concentradas em pequenas “elites”, opta-se por uma mobilização activa de todos os recursos.
A aprendizagem e a noção de competitividade através da procura permanente da inovação em
vez do recurso aos “mesmos” processos de sempre (ainda que mais económicos) constituem o
ponto fulcral desse novo modelo. Na opinião de Porter (1990), a aprendizagem é, todavia, um
processo localizado: ocorre num determinado espaço e envolve um conjunto específico de
intervenientes. Por conseguinte, a questão que se coloca é a de saber quais são esses espaços,
ou melhor: que tipo de espaços são mais propícios à criação de processos de aprendizagem.
Vários trabalhos já foram desenvolvidos sobre esta matéria. A origem de tais trabalhos remetenos frequentemente para Marshall (1920) e o seu conceito de “aglomeração”. O termo
aglomeração refere-se a populações de empresas e remete para as relações físicas e sociais
existentes entre estas em termos geográficos, de densidade e de tipo de interacção. Este
conceito foi introduzido após se ter verificado que as populações de empresas que reuniam
certos critérios em termos de massa, densidade e interacção pareciam constituir sistemas
fortemente competitivos.
O conceito de aglomeração tem sido desde então utilizado e desenvolvido de diversas formas.
Além dos elementos já mencionados, foram introduzidos outros elementos, tais como as
relações entre a economia e a sociedade civil (Putnam xxxx), a importância do factor confiança
para o desempenho económico (Lorenz, 1992; Sabel, 1992) e a necessidade de criar um clima
de confiança em relações sociais localizadas e específicas, a fim de assegurar uma interacção
efectiva. Lundvall (1996) salienta que os conhecimentos necessários para assegurar um bom
desempenho económico são, na sua maioria, próprios de um determinado grupo de intervenientes
e de um contexto específico e não podem ser generalizados e sistematizados. Esses conhecimentos
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só podem ser partilhados através da participação, para a qual é necessário existir um quadro e
uma “região” que combinem um nível razoável de proximidade social e um nível razoável de
recursos e massa. Amin e Thrift (1995) salientam a importância de um sistema de apoio, com
capacidade para fornecer os conhecimentos e competências de que as PME não conseguem
dispor ou gerir pelos seus próprios meios.
Vários autores (Lundvall 1996; Edquist 1996; Asheim 1998; Ennals e Gustavsen 1998)
realçam que o conceito de inovação não se aplica apenas aos produtos, mas também aos
processos e à organização. Embora seja possível introduzir inovações ao nível dos produtos
com base em conhecimentos descontextualizados, o mesmo já não se verifica noutras áreas. O
processo de inovação não pode ser criado através da simples introdução de novos “pacotes
tecnológicos” no local de trabalho. As mudanças deverão ser introduzidas mediante um
processo de interacção entre os diferentes intervenientes relevantes. Isto requer uma “lógica”
diferente daquela que se baseia na inovação puramente tecnológica.
A investigação de pendor analítico e descritivo fornece-nos explicações pertinentes relativamente
a este ponto de análise. E no que diz respeito à criação de regiões em aprendizagem? É
possível fazer algo para fomentar este fenómeno?
Uma vez que todas as regiões resultam da actividade do homem, a resposta à pergunta é afirmativa.
Sempre houve um ou outro agente que, em dada altura, tomou determinadas decisões e medidas
que resultaram naquilo que se pode designar de “região em aprendizagem”. Contudo, segundo
a investigação analítica e descritiva, esses agentes são muitas vezes influenciados pelo meio
em que vivem e condicionados por “forças objectivas”, tais como a “cultura”, a “história”, a
“sociedade civil” e outros factores similares. Poucos são os estudiosos da corrente analítica e
descritiva que se debruçam sobre os mecanismos relativos à criação das regiões em aprendizagem.
Existem, no entanto, algumas excepções: Sabel (1992) aborda a importância da intervenção de
“terceiros”, fazendo uma referência explícita ao processo de consulta, e Porter menciona a
existência de um processo de consulta global, essencialmente ao nível governamental, partindo
do princípio de que é possível criar uma “cadeia de influência” entre a investigação e os efeitos
práticos, com a ajuda dos governos enquanto mediadores.
Em certa medida, esta falta de reflexão sobre a questão de saber “como criar regiões em
aprendizagem” é algo surpreendente. Tal como Lundvall (1996) observou, se partirmos do
princípio de que grande parte dos conhecimentos fundamentais para os processos inovadores
estão associados a um contexto específico, que dizer então dos conhecimentos necessários
para organizar processos inovadores? Poderão tais conhecimentos ser totalmente descontextualizados, inventariados num relatório geral e transferidos para outras regiões mediante medidas
governamentais? Esta hipótese não parece muito provável, especialmente se tivermos em
conta a importância que certos factores particulares, como a confiança, assumem neste processo.
Se, tal como a maioria dos defensores da ideia de "regiões em aprendizagem", presumirmos
que a inovação necessita de processos de aprendizagem localizados, como poderemos saber
"como aprender"? Se a aprendizagem assenta essencialmente em processos de interacção, como
é que a investigação dedicada às "regiões em aprendizagem" poderá aprender algo sem interagir
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com outros agentes? E se é necessário haver processos específicos de interacção com os agentes
envolvidos no processo de desenvolvimento das "regiões em aprendizagem", como pode a
investigação evitar envolver-se pessoalmente nos processos de desenvolvimento regional?
Perguntas deste género deram origem a outro tipo de abordagem, baseada na participação
activa no processo de inovação e não na simples descrição das suas características. Em vez de
pedir às equipas de investigação que descrevam as características do processo de inovação,
é-lhes solicitado que participem no próprio processo, ou seja, que inovem também.
Embora o papel inovador da investigação seja bem reconhecido no domínio tecnológico, esse
papel inovador não é tão comum no domínio da organização. Esta tendência começou, todavia, a
mudar nos últimos anos. O tema do desenvolvimento regional começa, de alguma forma, a
merecer mais atenção por parte da investigação prática e de outras actividade conexas
(Gustavsen et al 2001; Chisholm 1999; Totterdill 1998; Garibaldo & Telljohann 2000).
Assistimos também, de alguma forma, a uma "mudança pragmática" na investigação de carácter
analítico e descritivo. Queremos com isto dizer que, em vez de se dirigir a um público abstracto
(que raramente existe), a investigação dirige-se cada vez mais aos próprios agentes envolvidos.
Os investigadores que têm algo a dizer sobre o desenvolvimento regional deveriam dialogar
com os responsáveis pelo desenvolvimento regional. Todavia, sempre que este tipo de diálogo
é iniciado, seguem-se algumas consequências típicas: o diálogo com um grupo específico de
agentes responsáveis pelo desenvolvimento de uma determinada região não se resume a um só
acto. Quando os agentes em causa tentam aplicar os conhecimentos provenientes da investigação,
acabam sempre por deparar com novos desafios e novos problemas e desejam que esse diálogo
tenha continuidade. A investigação é então forçada a encetar um novo tipo de diálogo que, por
sua vez, levanta novas questões, origina novos diálogos e, em última análise, desencadeia o tal
processo de interacção que constitui o ponto fulcral do próprio conceito de região em
aprendizagem. Assim, ao adoptar uma abordagem contextualizada, a investigação no domínio
das regiões em aprendizagem aproxima-se das actividades de investigação baseadas no diálogo
que começaram a ser desenvolvidas nas últimas duas décadas (Gustavsen 1992; Reason e
Bradbury 2000).
Embora se possa afirmar que há um enriquecimento mútuo entre as duas abordagens, existe,
todavia, uma diferença significativa ao nível do ponto de partida. Enquanto que uma das
abordagens se concentra mais nas "características objectivas" (ainda que numa perspectiva
aberta e pluralista), a outra abordagem tende a centrar-se mais nos processos e procedimentos,
nas formas de criar novos modelos de relacionamento. Gustavsen et al. (2001) fornecem-nos
alguns exemplos mais significativos desta última abordagem, com a apresentação de um
programa de desenvolvimento do local de trabalho, implementado na Noruega. Apesar de não
ter tido uma verdadeira dimensão "regional", esta iniciativa envolveu 7 redes e uma série de
empresas e teve como principal objectivo o apoio à inovação. O alvo inicial deste tipo de
iniciativa é, entre outros, estabelecer contactos com as empresas, fomentar o diálogo com as
empresas directamente envolvidas, aproximar o universo das empresas do universo da
investigação, desenvolver competências relacionais nas empresas (um pré-requisito essencial
para trabalhar em qualquer "rede"), organizar as actividades no tempo e no espaço apropriados,
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de forma a que todas elas possam reforçar-se mutuamente dentro do processo global. Tal
como Gustavsen et al. (2001) nos fazem observar, o processo em questão fornece-nos muita
matéria de estudo e de discussão, mas não nos traz muito sobre as características objectivas
dos modelos criados.
Numa primeira análise, não há dúvidas de que ambas as abordagens são necessárias. Ao
estudar um processo de desenvolvimento específico, não podemos, obviamente, ignorar
alguns dos elementos avançados pelas abordagens analíticas e descritivas, como é o caso da
analogia da "tripla hélice", que relembra a importância vital da estreita cooperação que deve
existir entre as empresas, o mundo da investigação e as autoridades públicas para a viabilização
de qualquer sistema de inovação moderno. Por outro lado, quem pretender realmente fomentar
a inovação, deverá igualmente ser capaz de fomentar essa cooperação, não sendo por essa
razão despropositado aplicar a imagem da "tripla hélice" aos agentes em causa. Possuir
conhecimentos não é sinónimo de ter capacidade de agir.
Existem duas vias normalmente utilizadas para passar dos "conhecimentos" à "acção". Uma
delas consiste em sintetizar os nossos conhecimentos em "métodos" que nos permitam aplicar
esses conhecimentos na prática. Quando não é possível transformar directamente os conhecimentos
em acções práticas, podemos recorrer à "investigação aplicada" para estabelecer a ligação
entre conhecimentos e métodos. Estas abordagens revelam-se, contudo, problemáticas. As
dificuldades são precisamente as mesmas que subjazem à implementação das regiões em
aprendizagem e de sistemas de inovação interactivos: a dificuldade em transformar o
conhecimento em "objecto" e as limitações dos sistemas de inovação lineares.
Embora o conceito de "região em aprendizagem" tenha sido desenvolvido por investigadores
que procuram compreender a organização social inerente aos processos económicos, o tipo de
investigação desenvolvida nessa área possui um série surpreendente de pontos em comum com
alguns estudos recentemente desenvolvidos por investigadores sobre a própria actividade de
investigação, como Gibbons et alia (1994) e alguns percursores como Toulmin (1990, 1996).
Apresentando exemplos tirados de um vasto leque de actividades científicas, estes autores
defendem, de uma forma convincente, que a ciência está, desde há muito tempo, associada a
um processo de contextualização. A ciência surge cada vez mais como uma resposta a situações
específicas, mesmo nas suas formas mais sofisticadas. A investigação mobiliza sempre os
seus esforços e recursos para criar algo destinado a preencher funções, satisfazer necessidades
ou fornecer soluções inovadoras para um determinado grupo de pessoas numa situação
específica. Os investigadores devem interagir com os outros agentes envolvidos nesse mesmo
contexto e assumir o papel de interlocutor. O contexto passa, então, a assumir uma importância
crucial por duas razões. Em primeiro lugar, para compreender como funciona realmente a
investigação, como é o caso da investigação no domínio das regiões em aprendizagem, é
necessário situar essa investigação no contexto social do qual emergem os desafios a enfrentar.
Em segundo lugar, para melhorar a actividade de investigação (criar uma "ciência mais
eficaz"), é necessário conceder uma especial atenção ao contexto sobre o qual incidem os
diferentes estudos científicos. Não é possível melhorar a ciência sem melhorar as respostas
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fornecidas pela ciência e não é possível melhorar essas respostas sem melhorar os contextos
para os quais foram criadas essas respostas.
Chegamos, assim, a uma das questões mais importantes: a investigação no domínio das regiões
em aprendizagem não pode ser dissociada dos contextos específicos em que surgem os
desafios aos quais a investigação pretende dar resposta. Estes contextos podem variar de
situação para situação, mas existem factores naturais que levam a investigação a encarar a
região como um contexto. Entre esses factores figura a necessidade de ver a investigação
envolvida num processo de aprendizagem interactivo no diálogo com outros agentes específicos.
A investigação no domínio das regiões em aprendizagem é, deste modo, regionalizada e passa
a constituir parte dos recursos necessários à criação de uma região em aprendizagem.
Como é natural, haverá sempre uma série de elementos (em termos de conhecimentos,
métodos, etc.) que transcenderão todos os contextos específicos. A investigação no domínio
das regiões em aprendizagem nunca será totalmente regionalizada. A natureza específica dos
elementos que suscitam os desafios aos quais a investigação deverá dar resposta variará,
contudo, de contexto para contexto. Cada desafio específico exigirá o trabalho conjunto de
vários investigadores (cada um deles especializado numa área determinada) que procurarão
dar respostas em função do contexto específico em que esse desafio surgiu. Este processo não
pode ser encarado de forma simplista: envolverá sempre uma grande diversidade de elementos
e uma combinação única entre estes. O trabalho de investigação resultará num conjunto de
respostas dinâmicas a esses elementos, em que uma série de factores deverão ser tomados em
consideração e inúmeras medidas serão tomadas ao longo de todo o processo, cada uma delas
imprimindo a sua própria marca no processo global.
Estas perspectivas de análise não são exclusivas de Gibbons e dos seus pares, mas inserem-se,
com efeito, numa corrente de pensamento que já existe há várias décadas no domínio da teoria
das ciências. Segundo várias correntes filosóficas, entre as quais se destaca o "pós-modernismo"
e o "desconstrutivismo", não existem critérios gerais, razão universal, teoria autónoma e
métodos objectivos. Podemos, contudo, argumentar que estas correntes não seguem os seus
próprios argumentos para a sua finalidade lógica. Subsiste ainda um problema. A ciência
deverá procurar a sua legitimidade na "razão pura", tal como entendia Descartes, ou deverá
procurar valer-se da sua capacidade para produzir efeitos frutuosos em situações práticas.
Quando as ciências nascem de "situações práticas", isto não significa que estas últimas
desempenhem apenas uma função de contextualização e variação individual. Significa também
que, no processo de interacção entre a investigação e os seus "utilizadores" dentro de um
contexto específico, a componente prática ocupa o primeiro plano. Os problemas práticos
constituem os desafios, e o resultado final resulta do trabalho desenvolvido em conjunto pelos
investigadores e por outros agentes. Para concluir a ideia, podemos afirmar que a investigação
não pode abster-se de desempenhar um papel activo na criação das práticas que representam o
contexto do processo de investigação. Por outras palavras, o processo de investigação não
pode ser dissociado do contexto em que se insere.
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Assim sendo, como definir e orientar mais especificamente a investigação no domínio das
“regiões em aprendizagem”? Antes de serem apresentados elementos para responder a esta
questão difícil, importa salientar que quando falamos em “investigação”, referimo-nos à
actividade desenvolvida a nível institucional e não a nível individual. Qualquer investigação
sobre as regiões em aprendizagem ou sobre questões de natureza similar terá sempre uma
utilidade num ou noutro campo ou contexto. Esta não é, todavia, a questão. Tal como em
todas as outras áreas científicas, os desempenhos individuais e as contribuições esporádicas
não são suficientes. É necessário haver um mecanismo de integração que deverá, pelo menos
no que diz respeito à investigação, reflectir o conceito de sistema de inovação. A investigação
deverá, por assim dizer, tomar o próprio remédio que produz.
Quais são os passos a seguir? Para criar ou apoiar o desenvolvimento de uma região em
aprendizagem, é necessário tomar um conjunto de medidas indispensáveis. Embora nunca se
saiba exactamente qual irá ser o desfecho final quando se inicia um processo deste género, é
necessário ter, pelo menos, um ponto de partida. Este ponto de partida deverá incluir elementos
que, uma vez ampliados e desenvolvidos, nos permitam realizar na prática o conceito de
região em aprendizagem.

3.3.

Definição do ponto de partida

Em primeiro lugar, é necessário partir do princípio de que, mesmo no contexto da investigação,
o ponto de partida deve ser uma necessidade prática e não uma simples concepção teórica. A
tarefa de desenvolver regiões com maior capacidade de aprendizagem deverá constituir um
desafio válido para a investigação, para que esta possa intervir nas regiões em aprendizagem.
Nenhuma teoria, por si só e independentemente das questões práticas em jogo, é suficientemente
motivadora ao ponto de nos levar a mobilizar esforços para compreender o fenómeno das
regiões em aprendizagem. Podemos, todavia, afirmar que a curiosidade é um factor de
motivação, mas esta nunca foi um elemento legitimamente reconhecido a nível científico.
Quando se inicia um processo no qual os agentes envolvidos têm o direito legítimo de intervir,
coloca-se sempre a questão de saber o que se deve entender por agentes envolvidos e que tipo
de relação deverá a investigação manter com estes agentes. A receptividade à opinião de outras
pessoas, exige da nossa parte, investigadores, uma determinada atitude. É preciso ouvir o que
as pessoas têm para dizer, analisar as suas opiniões de uma forma construtiva, ajudá-las a
formular as suas ideias e ouvir todos as partes interessadas. A investigação deve iniciar o diálogo
e, através da sua própria forma de agir, dar o exemplo acerca do modo como deverá actuar um
bom parceiro no diálogo (Gustavsen 1992). Embora este pressuposto pareça algo trivial, se
observarmos o longo e complexo historial da investigação, verificamos que a prática não tem
sido esta. Até há bem pouco tempo, a investigação agia como se fosse uma “autoridade” em
matéria de conhecimentos. A actual tendência aponta, todavia, para um maior diálogo com
relações de influência mais equilibradas, que se reflectem na adopção de estratégias tais como
inquéritos cooperativos, inquéritos colaborativos, inquéritos participativos, inquéritos
naturalistas, inquéritos apreciativos e outros inquéritos similares (para mais comentários e
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explicações sobre estas e outras abordagens afins no domínio da investigação, ver Reason e
Bradbury, 2000).
Começamos a penetrar no domínio desenvolvido por autores como Apel e Habermas, segundo
os quais a problemática reside no processo de comunicação em si e não nos resultados produzidos.
Se queremos criar coisas em conjunto, devemos eliminar as relações de superioridade e
manipulação (e até mesmo as atitudes de superioridade paternalista) e cooperar numa base
construtiva e aberta. Habermas parte deste princípio para formular uma teoria generalista
sobre os fundamentos de uma comunicação racional (Habermas, 1984/1987) Este autor veio
alargar o leque de elementos que subjazem a todas as formas de comunicação no nosso dia-adia (tais como o facto de as pessoas em geral serem compelidas a não mentir na maioria das
situações), considerando-os como pré-requisitos universais para uma boa ou livre comunicação.
Esta perspectiva foi, todavia, alvo de algumas críticas: se as "grandes teorias" deixam de ser
válidas em termos de conteúdo, será que é pertinente avançar com uma nova grande teoria em
matéria de comunicação? Não será esta uma forma de transferir o problema de uma esfera
teórica para outra? Esta crítica foi corroborada com alguns pontos de vista mais específicos, tais
como a perspectiva Wittgensteiniana, segundo a qual a linguagem é, essencialmente, adquirida
através da aprendizagem pela prática e não através da elaboração de uma lista de "regras
universais", posteriormente aplicadas nas diversas situações do dia-a-dia. E se a aprendizagem
pela prática recai no âmbito da aquisição da linguagem em geral, ela recai também no âmbito
da ciência: afirmar que todas as formas de comunicação resultam da aplicação de um conjunto
de regras básicas que podem ser esmiuçadas pela ciência é um pouco forçado.
Não obstante estas e outras críticas, as perspectivas de Habermas podem servir de base para
elaborar outra plataforma (Gustavsen, 1992; McCarthy, 1993). Se observarmos bem o que se
passa na nossa sociedade, podemos efectivamente encontrar "princípios de comunicação" em
vários contextos, quanto mais não seja nos regimes democráticos que vigoram na maioria das
sociedades ocidentais. Estes princípios incluem elementos tais como a liberdade de expressão,
o direito de manifestar uma opinião perante as autoridades e de tomar decisões do foro individual,
o direito de defesa em tribunal num processo criminal, a liberdade de associação, etc. Estes
princípios não foram criados a partir de meras concepções teóricas. Constituem, pelo contrário,
expressões práticas daquilo que os seus fundadores consideraram ser necessidades universais
para o Homem. Independentemente de estarem certos ou errados, a questão que importa ter
em conta é que estes princípios foram sendo submetidos a um processo de validação ao longo
de toda a história e são hoje sujeitos à aprovação do público em geral. Neste contexto, é
irrelevante saber se os princípios foram condicionados pela natureza das pessoas ou se as
pessoas é que foram condicionadas pelos princípios.
Os princípios desta natureza, assim como a forma como se manifestam na prática, não constituem
um universo fechado. Obedecem mais a uma lógica de orientação do que a imperativos
inequívocos fixados num determinado contexto social. Estes princípios constituem, por outro
lado, pontos de partida para a criação de parcerias e comunidades dialógicas, mesmo a outros
níveis sociais. Na maioria das áreas, existem, ainda, práticas estabelecidas de comunicação
que podem ser utilizadas para a definição de mais pontos de partida (Gustavsen, 1992).
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Importa salientar que, num contexto de desenvolvimento, nenhum critério é definitivo, todos
eles podem ser continuamente testados e desenvolvidos ao longo do processo e, em última
análise, validados através da experiência dos próprios agentes envolvidos.
Uma vez constituídas, estas comunidades dialógicas proporcionam um mecanismo único de
auto-validação. Ao desenvolver diálogos e actividades, os participantes podem servir-se da
sua experiência prática para avaliar e aperfeiçoar os processos de diálogo (Gustavsen 1992;
Räftegård 1998). Esta possibilidade não se enquadra numa noção de diálogo invariável e
estabelecido com base em concepções teóricas. Todas as contingências deverão ser previstas
com antecedência, o que é quase impossível de assegurar.
Com base no acima exposto, podemos descrever as regiões em aprendizagem como sendo
espaços sociais onde os agentes podem interagir através de um diálogo democrático. Embora a
expressão "diálogo democrático" possa parecer um pleonasmo, na medida em que qualquer
diálogo é democrático, queremos frisar que a noção de diálogo está neste contexto relacionada
com a expressão prática da democracia.
As "regiões" distinguem-se das organizações por serem comunidades sociais ou sociopolíticas.
Albergam normalmente instituições políticas que reflectem a ordem social e política vigente a
um nível superior ao regional (nível nacional) ou inferior (nível municipal ou local). Na
maioria das sociedades europeias, estes níveis encontram-se, actualmente, organizados de
forma democrática e as regiões não fogem à regra. Os requisitos dialógicos inerentes aos
sistemas democráticos são mais do que padrões de referência e princípios orientadores. Em
certos contextos, assumem mesmo uma dimensão juridicamente vinculativa.
As regiões podem proporcionar um bom espaço para a prática do diálogo democrático e possuem
algumas vantagens em relação à dimensão nacional, sobretudo em termos de proximidade.
Embora as regiões possam ter uma dimensão relativamente ampla em termos de população,
existe a nível regional uma maior concentração, assim como menos disparidades sociais e
diversidade de funções do que a nível nacional. Embora as municipalidades também proporcionem
uma maior proximidade, os seus recursos são, na maioria dos casos, demasiado limitados para
desempenharem um papel de relevo no desenvolvimento empresarial e económico.
Podemos, por conseguinte, acrescentar uma segunda observação: as regiões em aprendizagem
apresentam o melhor nível de "optimização" em termos de relação proximidade/massa. A
expressão "optimização" deve ser entendida no seu sentido mais corrente e não na acepção
utilizada no contexto da teoria de sistemas.
Qualquer esforço empreendido para ajudar a criar regiões em aprendizagem ou fomentar um
desenvolvimento que já esteja em curso deverá partir da integração de todas estas questões. O
diálogo aberto deverá funcionar como elemento propulsor e o objectivo deverá consistir em
envolver um número cada vez maior de agentes no processo. Tal como Shotter e Gustavsen
(1999) referem, trata-se de um longo e complexo processo que envolve o planeamento de várias
acções sequenciais e paralelas e em que não é possível fazer muitas previsões em relação aos
resultados. Uma vez que o âmbito e o rumo deste processo são influenciados pelos novos
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agentes que entram em jogo, é impossível estruturar todo o processo com antecedência.
Nenhuma "regra" poderá sobrepor-se aos legítimos princípios participativos da democracia e
do diálogo. Existem, no entanto, algumas questões que importa ter em conta. Trata-se de
questões que derivam, em parte, da experiência adquirida com os esforços de desenvolvimento
empreendidos e, em parte, dos resultados da investigação analítica e descritiva desenvolvida
sobre o conceito de região em aprendizagem. Algumas destas questões serão abordadas em
seguida de forma sucinta. Pretende-se apenas fornecer alguns exemplos e não uma lista
completa. Seria, aliás, impossível apresentar uma lista completa, dado o crescente número de
estudos e obras de referência que vão surgindo actualmente sobre os sistemas de inovação e as
regiões em aprendizagem.

3.4.

Questões de interesse em matéria de orientação estratégica

Em primeiro lugar, importa não esquecer que, devido à falta de critérios objectivos, não é
possível definir regiões especificamente demarcadas com antecedência. Embora o objectivo
seja iniciar e apoiar um processo de desenvolvimento que poderá eventualmente dar origem
àquilo que designamos de "região em aprendizagem", não é possível antever com precisão o
resultado final. A única situação previsível é a mobilização de alguns agentes interessados em
participar nesse projecto e em ajudar o meio da investigação a pô-lo em prática. Na "fase
inicial", o contexto poderá ser formados por um pequeno grupo de pessoas.
Em segundo lugar, será muito difícil estender directamente o processo iniciado com um
pequeno grupo a "toda uma região" numa única fase. Para desenvolver os diálogos necessários,
será preciso criar, primeiro, mais contextos restritos em que os participantes possam encetar
novos processos dialógicos e desenvolver os seus próprios diálogos. Contando com a
participação não só das chefias mas também dos trabalhadores em geral, os pequenos grupos
de empresas formarão certamente um contexto ideal para o efeito. A razão pela qual se
privilegiam os pequenos grupos de empresas em detrimento das empresas isoladas reside no
facto de esses pequenos grupos (ou pequenas redes) permitirem estabelecer não só relações
horizontais, mas também relações diagonais. Um representante sindical de uma empresa
poderá dialogar com um administrador de outra empresa, por exemplo. As relações diagonais
constituem um elemento fundamental em qualquer sistema democrático e as regiões são um
espaço propício para fomentar este tipo de relações. Todavia, é necessário mover esforços
para desenvolvê-las.
Uma vez criadas essas pequenas comunidades dialógicas, o próximo passo é ligá-las entre si.
Depois de os agentes envolvidos já terem desenvolvido uma boa plataforma para sustentar os
seus diálogos e reforçar a sua capacidade de aprendizagem a partir do fluxo de impulsos
existente nessas redes, resta apenas aumentar e reforçar este fluxo através da ligação das
diferentes redes existentes. Por outro lado, não é muito vantajoso fundir todas as redes numa
só, na medida em que tal irá reduzir a intensidade dos diálogos inicialmente estabelecidos, que
é necessário manter.
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A partir do momento em que forem estabelecidas relações e pontos de contacto entre várias
redes deste tipo – que correspondem aos “distritos industriais” no contexto italiano (Cossentino
et al., 1996) ou às sub-redes na região de Gnosjö (Brulin e Gustavsen, 2001) – estarão criadas
as condições necessárias para a criação de uma estrutura regional. A designação de “região”
varia de contexto para contexto. Em Gnosjö, uma região é constituída por uma população de
cerca de 100 000 pessoas. Em Itália, as regiões correspondem a pequenos estados nacionais
(com uma população de 4 milhões de pessoas no caso de Emília Romagna e 4,5 milhões de
pessoas no caso do Véneto). No caso da Itália, Gnosjö corresponderia a um distrito industrial
e não a uma região. Em termos de estratégia conceptual, não é necessário tomar qualquer
decisão definitiva. No processo de desenvolvimento de uma região em aprendizagem haverá
sempre uma dinâmica e, da mesma forma que o processo pode ser muito restrito durante a
“fase inicial”, o “resultado final” poderá não ter fim.
"Diálogo democrático" e "participação alargada" são princípios que não contam com a
imediata adesão do meio empresarial. Como instituir relações de cooperação quando muitos
agentes se opõem aos elementos fundamentais do processo?
Nos sucessivos debates que ocorreram ao longo dos anos sobre a “sociedade industrial”, o
potencial dos sistemas democráticos tem frequentemente suscitado algum cinismo e cepticismo,
sobretudo por parte dos meios académicos. Esta atitude reflectiu, muitas vezes, a realidade,
mas, além de não contribuir para resolver qualquer problema, ainda constitui um obstáculo
aos esforços empreendidos para introduzir princípios democráticos no mundo do trabalho. O
problema reside na falta de alternativas. Não existe, em particular, nenhuma “corrente política”
que leve todos os sindicatos e políticos a formarem uma “aliança para a democracia”
suficientemente forte para obrigar outros agentes a aderir, mesmo que os verdadeiros
democratas pudessem ser criados à força. Hoje em dia, o mundo do trabalho e os seus agentes
constituem um meio bastante mais pluralista. Agora mais do que nunca, é necessário reforçar
valores como a liberdade e a responsabilidade no trabalho, a fim de assegurar a existência de
agentes responsáveis e uma inovação permanente em todas as esferas do mundo do trabalho.
Não há dúvidas quanto a isso. O desafio consiste em criar processos que permitam a todas as
partes envolvidas partilharem as potencialidades em causa e evitar que surja uma nova geração
de desequilíbrios, diferenciação de papéis e problemas de ordem profissional. As alianças que
podemos formar para alcançar este objectivo abarcam todos os grupos, à semelhança das
alianças formadas por aqueles que não conseguem identificar estas necessidades.
Trata-se de um grande desafio. No entanto, é bastante óbvio que a solução não passa pela
leitura de algumas partes da obra de Jurgen Habermas aos agentes envolvidos. A única forma
de envolver os mais cépticos em processos que se baseiam em princípios como o diálogo
democrático e a participação alargada é levá-los a experimentar as suas vantagens práticas. Se
alguns destes agentes enveredarem por estratégias baseadas no diálogo e melhorarem as suas
capacidades de desempenho e de resposta a novos desafios, será um bom incentivo para os
outros. No entanto, para os novos agentes envolvidos, não se trata apenas de ser “a favor ou
contra” o diálogo. Na maioria dos casos, é necessário haver uma fase de adaptação e de
experiência para determinar a melhor forma de enfrentar os desafios a nível prático. É por essa
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razão que a aplicação de critérios previamente definidos não é uma solução viável para o
desenvolvimento das regiões em aprendizagem (Gustavsen, 2000). Ao passar a fazer parte de
uma nova rede, os agentes podem aderir a novas formas de comunicação que não se regem
inicialmente pelo princípio do diálogo democrático. O objectivo não é obrigar os novos
agentes envolvidos no processo a trabalhar de acordo com um molde predeterminado, mas
sim levá-los participar em determinadas experiências. Se essas experiências se revelarem
positivas, o seu envolvimento será maior e levará outros agentes a participar no processo.
Para iniciar ou orientar processos destinados a pôr em prática o conceito de “região em
aprendizagem”, existem ainda outras questões importantes a ter em conta. Longe de serem
“regras rígidas” ou princípios incontornáveis, constituem apenas pontos de orientação que
podem alertar-nos para certos aspectos e levantar outras questões e argumentos de que
dificilmente nos apercebemos.
Quando o meio da investigação ou outras “entidades terceiras” são chamados a prestar o seu
apoio no processo, parte-se geralmente do princípio de que a dinâmica relacional entre as
competências já existentes e as novas competências se processa de forma linear e sem falhas.
As grandes organizações podem por vezes efectuar mudanças radicais ao nível dos produtos,
dos processos e das relações que mantêm, mas este fenómeno é raro. Relativamente às pequenas
e médias empresas, o fenómeno ainda é mais raro. O objectivo consiste, por conseguinte, em
intervir onde os agentes estão e não onde deveriam estar. Este último objectivo deverá ser
alcançado simultaneamente ao longo do tempo. Amin e Thrift (1995) reconhecem essa
necessidade, quando mencionam a importância dos sistemas de apoio, tais como os centros
tecnológicos ou os centros de serviços, que podem ajudar as redes empresariais a desenvolverem
actividades inovadoras. Algumas pessoas que lidam de perto com as actuais estruturas de
apoio (como é o caso de Mazzonis, 1998) salientam de forma ainda mais insistente a
necessidade de criar um sistema de apoio que possa intervir em conjunto com as empresas e
não em antecipação (na expectativa de que as empresas consigam prosseguir sozinhas). Numa
das experiências mais significativas realizada com o projecto Desenvolvimento Empresarial
2000, o diálogo com as empresas teve de ser iniciado com base no nível de conhecimento e
nos desafios definidos pelas próprias empresas envolvidas no projecto. É nesta perspectiva
que, durante a fase inicial, a investigação forja o contexto necessário ao desenvolvimento do
processo. A investigação (ou outros meios que possuam um nível de conhecimento mais
avançado) poderá, em seguida, intervir no processo de forma gradual, sem contudo avançar
mais rapidamente do que a capacidade dos agentes locais o permite (Gustavsen et al., 2001).
A maioria do apoio prestado às empresas, incluindo às PME, tem incidido na dimensão
tecnológica e económica. Se tivermos em conta a experiência desenvolvida com vários
programas na Suécia, tais como o Fundo para a Melhoria das Condições de Trabalho
(Gustavsen et al., 1996) e o Desenvolvimento Empresarial 2000 na Noruega (Gustavsen et al.,
2001), damo-nos conta de que a dimensão organizacional tem sido menosprezada, mas, mais
do que se supõe, poderia ser utilizada como alavanca para alcançar resultados bastante
significativos tanto a curto, como a médio prazo. A explicação reside no facto de conceitos
como "região" ou "sistema de inovação" constituírem, por si só, conceitos associados à
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organização e de nenhum benefício poder ser obtido (tanto a nível tecnológico, como a nível
económico) antes de as estratégias adoptadas incluírem esta dimensão.
O espaço que o artesanato ocupa em relação à indústria constitui um caso especial de relação
linear. O surgimento da indústria foi, de um modo em geral, encarado como um corte radical
em relação ao sector do artesanato e não como um complemento deste. Esta perspectiva
prevaleceu mesmo nas pequenas economias, como os países nórdicos. Tal como foi
demonstrado pelos recentes êxitos alcançados com as regiões de Itália, esta visão estava
errada e trouxe consequências graves. O rápido crescimento registado em Emília Romagna e,
mais recentemente, no Véneto, deve-se em grande parte ao sector do artesanato e à capacidade
para industrializar parte dos processos artesanais. Refira-se ainda que o desenvolvimento e a
inovação de produtos ocorrem mais no sector do artesanato do que no sector da indústria. A
inovação no sector industrial, que requer uma intervenção em todas as fases, desde o
fornecedor ao consumidor, passando pela produção, antes de o primeiro produto ser colocado
no mercado, implica geralmente enormes custos que ultrapassam cada vez mais a capacidade
das pequenas economias. A “inovação orgânica”, associada às competências pessoais e ao
artesanato tradicional, enquadra-se melhor num contexto regional de desenvolvimento.
Enquanto que no Véneto, existe uma próspera indústria de calçado com um mercado global,
na Noruega, com aproximadamente a mesma população e um mercado interno saudável,
existe apenas um produtor nacional, que enfrenta, até, algumas dificuldades.
Quando o artesanato tradicional constitui um pólo de desenvolvimento numa região em
aprendizagem, podemos afirmar que estamos na presença de um modelo pré-fordista e não de
um modelo pós-fordista. O pós-fordismo salienta demasiado as tendências emergentes que
substituem o modelo fordista, tendências essas que, de certa forma, ultrapassaram mesmo esse
modelo.
Se o objectivo é desenvolver regiões em aprendizagem a partir de uma série de pequenas redes
solidamente alicerçadas em princípios como o diálogo democrático ou a participação alargada,
o equilíbrio entre estas redes e as novas estruturas que venham a ser criadas posteriormente
constituirá um ponto fundamental. As novas estruturas deverão, em certa medida, aprender com
as estruturas mais antigas. A questão que se coloca é a de saber até que ponto as redes já
existentes poderão prestar apoio nesse sentido. A resposta a esta questão é muito vaga, na
medida em que não foi efectuado quase nenhum estudo sobre a matéria. As decisões deverão
ser ponderadas, mas será importante ter esse problema em conta e procurar assegurar um
equilíbrio entre o ritmo de desenvolvimento e a capacidade das estruturas existentes em
termos de apoio.
Chegamos, assim, à questão mais geral dos fluxos de aprendizagem no mundo do trabalho.
Por hábito, as empresas aprendiam através da similaridade. De acordo com esta perspectiva,
para avaliar o desempenho de uma empresa de construção civil com 150 trabalhadores
especializados em soldadura, seria necessário confrontá-la com outra empresa de soldadura
com 140 a 160 trabalhadores. Esta constitui uma plataforma de aprendizagem extremamente
limitada. As empresas começam, cada vez mais, a aprender com as diferenças, comparando o
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seu nível de desempenho com o de outras empresas que possuem características diferentes
(Ennals & Gustavsen, 1998). Para poder, efectivamente, confrontar os padrões com a prática,
deverá existir diferenças entre os padrões e a prática. Por outro lado, é sempre difícil avaliar
até que ponto a aprendizagem pela diferença se tornou, efectivamente, um padrão estabelecido.
Numa rede regional norueguesa – a Nordvest Forum, que agrupa uma série de empresas de
diferentes sectores – foi recentemente criada uma nova geração de projectos de criação de
postos de trabalho com base no agrupamento de empresas. Um dos grupos era constituído
apenas por empresas de mobiliário, outro era constituído por um construtor de veículos
pesados e um fabricante de sistemas de aquecimento eléctrico. Havia ainda um grupo
constituído por empresas de construção naval, um grupo de empresas de transformação de
pescado e, por último, um grupo mais heterogéneo constituído por uma companhia aérea, um
estabelecimento hoteleiro e um fabricante de estações de transformadores. As temáticas de
desenvolvimento destes projectos abrangiam um vasto leque de domínios, mas incluíam, em
geral, a qualidade, o desenvolvimento de produtos, as estratégias de produção e as relações
com o cliente (Hanssen-Bauer, 2001). Esta configuração é mais heterogénea do que aquela
que encontramos, por exemplo, nos distritos industriais de Itália, mas ainda não explora
totalmente as potencialidades de diferenciação existentes nesta rede em particular.
De um modo geral, o processo de aprendizagem parece estar numa fase intermitente: caminha-se
de um modelo de aprendizagem pelas similaridades para um modelo de aprendizagem pelas
diferenças, mas procura-se ainda não exceder limites e restringir a cooperação com outras
empresas em domínios que não sejam muito “afastados”. Neste campo, voltamos a defrontarnos com um problema sobre o qual a investigação ainda não se debruçou muito e a única coisa
que podemos fazer é identificá-lo. Tudo leva a crer que esse modelo de aprendizagem pelas
diferenças venha a ser cada vez mais utilizado e que um alargamento estratégico e activo do
leque de parceiros envolvidos com cada membro da rede venha a contribuir para criar um
dinamismo proveitoso. Um dos factores que poderá complicar o processo é o facto de o
artesanato ser um sector com uma orientação muito mais interna do que o sector da indústria.
Se queremos fomentar a dimensão do artesanato tradicional enquanto plataforma de
aprendizagem, poderá ser necessário ponderar este aspecto e compará-lo com o modelo de
aprendizagem pelas diferenças.
Os fluxos de aprendizagem variarão de região para região. Numa região em que o artesanato
ocupe um lugar de relevo, a estratégia global em matéria de aprendizagem e de inovação será
diferente da estratégia utilizada em regiões ou contextos onde o artesanato deixou de ter um
peso económico relevante. As limitações dos tradicionais sistemas industriais levarão, neste caso
particular, os agentes a mobilizarem esforços para aprender. Embora esta forma de aprendizagem
seja geralmente muito dispendiosa, é a que melhor representa o modelo pós-fordista.
Todas as actividades destinadas a promover o conceito de região em aprendizagem (tais como
conferências, intercâmbios, projectos conjuntos, novas cadeias de fornecimento e outras
formas de cooperação) deverão ser articuladas de forma apropriada em termos de espaço e
tempo. Embora seja difícil definir qual o momento e o local “apropriados” para realizar essas
diversas actividades, importa contudo salientar a importância deste factor e ponderar muito
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bem sobre o momento e o local apropriados para cada medida à luz, por exemplo, dos nossos
conhecimentos acerca dos fluxos de aprendizagem.
Estas são apenas algumas linhas de acção entre muitas. Nenhuma delas tem sucesso garantido
logo à partida. Destinam-se apenas a identificar alguns problemas que necessitam de ser
analisados e as eventuais medidas a adoptar para fazer face a esses problemas. Em última
análise, é necessário, contudo, ter em conta as circunstâncias específicas existentes a nível
local antes de tomar decisões sobre o tipo de medidas e o momento em que estas deverão ser
adoptadas. Isto significa que, em vez de elaborar extensas listas de acções a implementar, é
necessário intervir de forma a que a principal preocupação seja a de dar resposta às situações e
necessidades que vão surgindo, privilegiando a cooperação enquanto dimensão principal no
processo (Hofmaier, presente documento; Gustavsen et al., 2001).
Por último, importa recordar que, do ponto de vista económico, não existe qualquer valor
especial associado ao conceito de “região”. Neste contexto, a região constitui um meio para
alcançar um fim e o fim consiste em desenvolver populações de empresas e actividades que
assegurem de forma sustentável o pleno emprego e uma boa fonte de rendimento para todos.
Se este objectivo puder ser alcançado através de outras estruturas, tais como empresas em
aprendizagem, redes em aprendizagem ou agrupamentos de empresas, a aposta na dimensão
regional não se justifica. O facto de as estruturas designadas "regionais" continuarem a chamar
a atenção significa que este nível de organização social parece reunir as melhores condições,
em termos de proximidade e escala, para garantir o sucesso. As regiões não constituem um
fenómeno único e definitivo, tal como nos é dado a observar pelos outros fenómenos distintos
que se escondem por detrás deste conceito. Tal como foi apontado por Ennals e Gustavsen
(1998), assistimos, neste momento, pelo menos na Europa, à emergência de uma série de
novas formas de organização que abrangem estruturas que vão desde o nível micro ao nível
macro e desde as pequenas redes de organizações de aprendizagem ao conceito supranacional
de "zona económica". Não se trata de optar por um tipo de estrutura em detrimento de outras,
mas sim de adoptar várias estruturas complementares, susceptíveis de se enriquecerem
mutuamente. O êxito dependerá mais da capacidade de dominar vários tipos de estruturas,
promovendo uma relação de apoio mútuo, do que da capacidade de desenvolver apenas uma
delas e aperfeiçoá-la continuamente.
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4.

Parcerias locais na Irlanda
Tony Crooks (27)

4.1.

Introdução

Na primeira parte deste documento, será feita uma breve descrição da evolução das parcerias
sociais ao nível nacional na Irlanda e apresentado um resumo do contributo da União Europeia
para a criação de tais parcerias, bem como da relação entre este contributo e o desenvolvimento
económico e social das zonas abrangidas. Seguidamente, será definido o papel e a função da
Area Development Management Ltd, uma empresa privada sem fins lucrativos criada em 1992
pelo Governo irlandês e pela União Europeia, para gerir o desenvolvimento social e económico ao
nível local. As parcerias constituem as principais agências locais que desenvolvem este tipo de
actividade a nível local. Como tal, será feita uma descrição da sua estrutura e funcionamento, bem
como apresentados alguns dos resultados do trabalho desenvolvido por essas parcerias na Irlanda.
Serão igualmente salientadas outras iniciativas de parceria com implicações na actividade dos
organismos de educação e formação na Irlanda.
Na segunda parte do documento, serão apresentados três desafios que se colocam aos
organismos de educação e formação quando envolvidos em parcerias. São estes os desafios da
adequação, da aceitação da interdependência entre parceiros enquanto método de trabalho e da
resolução de questões de natureza multidimensional. Por fim, será apresentado um estudo que
envolve a resposta multidisciplinar às necessidades dos jovens pais e dos seus filhos. O estudo
deste caso envolveu os organismos de educação e formação profissional e foi realizado num
bairro social do centro de Dublim.

4.2.

A parceria social a nível nacional na Irlanda

As parcerias têm assumido uma importância cada vez maior no desenvolvimento das políticas
nacionais e da sua implementação local na Irlanda.
Desde 1987, foram celebrados diversos acordos a nível nacional entre o Governo e os
parceiros sociais. A nível local, as primeiras parcerias foram estabelecidas na sequência de um
acordo nacional, tendo as parcerias subsequentes sido estabelecidas e financiadas a título de
um programa operacional para o desenvolvimento local, urbano e rural inserido no Quadro de
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Apoio Comunitário (1994-1999) e co-financiado, por sua vez, pela União Europeia e, desde
2000, pelo Estado no âmbito do Plano de Desenvolvimento Nacional (2000-2006).

4.2.1.

Contexto económico

Os últimos anos na Irlanda têm sido marcados por um progresso económico significativo. O
PIB tem aumentado a uma taxa média anual de 6 %. Este forte crescimento económico
traduziu-se num significativo crescimento do emprego. Durante este período, a taxa de
desemprego registou também um decréscimo progressivo. Este crescimento do emprego
ocorreu num período de crescimento anual significativo da mão-de-obra, que se deveu:
(a) a uma forte e contínua taxa de ingresso dos jovens no mercado de trabalho;
(b) a um rápido aumento da taxa de participação feminina;
(c) a uma inversão das tradicionais tendências migratórias da Irlanda, que hoje acolhe muitos
imigrantes.
Os comentadores e analistas dividem-se quanto aos factores que terão ocasionado este forte
crescimento económico. A maioria está, no entanto, de acordo quanto a alguns factores
responsáveis por esta evolução, entre os quais se incluem o reforço da política fiscal na década
de 80, o aumento da competitividade, o aumento do nível médio das qualificações
académicas, as verbas provenientes dos Fundos Estruturais da União Europeia e, desde 1987,
os sucessivos acordos salariais celebrados a nível nacional.

4.2.2.

Parcerias a nível nacional

As designações dos acordos nacionais reflectem, em muitos aspectos, a história da Irlanda em
termos de crescimento económico. São estes:
(a) o Programa de Recuperação Nacional (1987-1990);
(b) o Programa de Progresso Económico & Social (1991-1993);
(c)

o Programa de Competitividade & Trabalho (1994-1996);

(d) o Programa Parceria 2000 para a Integração, Emprego & Competitividade (1997-1999)
(e)

o Programa de Prosperidade e Justiça (2000-2002).

Estes acordos vão muito além dos acordos salariais. São planos estratégicos que conferem
prioridade ao desenvolvimento das políticas sociais e económicas do país. Não são apenas os
títulos e o conteúdo destes acordos que demonstram uma evolução. O processo através do
qual foram alcançados os acordos também evoluiu no sentido de uma maior abertura.
Os primeiros acordos foram celebrados entre os parceiros sociais "tradicionais", ou seja, as
associações empresariais, as associações de agricultores, a confederação irlandesa dos sindicatos
e o Governo. Em 1996, 19 organismos estiveram presentes na abertura das negociações e o
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acordo foi negociado e ratificado pelas organizações comunitárias e voluntárias.
representação dos outros parceiros sociais também foi, entretanto, alargada.

A

Os acordos de parceria social de âmbito nacional regeram-se por princípios como o processo
de consulta, a comunhão de esforços no sentido de alcançar uma posição concertada, a
resolução de problemas, a interdependência, a participação e a propriedade, que deram o seu
contributo à estratégia da Irlanda em matéria de parcerias de âmbito nacional.

4.2.3.

O papel da União Europeia no incentivo à criação de parcerias

A Irlanda tem sido uma grande beneficiária dos fundos estruturais da União Europeia, através
do Quadro Comunitário de Apoio Contudo, a influência da União na Irlanda ultrapassa em
muito o mero financiamento das acções de desenvolvimento.
A União Europeia tem vindo a incentivar de forma consistente a criação de parcerias e o princípio
da subsidiariedade, ou seja, a delegação do poder de decisão às entidades locais. Um dos temas
recorrentes em todos os documentos políticos da União Europeia é o da solidariedade social e
a melhoria da qualidade de vida para todos os cidadãos da Europa. O combate ao desemprego,
a luta contra a iliteracia, a promoção da livre circulação e a equivalência das qualificações são
algumas das iniciativas adoptadas com vista a pôr em prática estes objectivos.
As parcerias e o princípio da subsidiariedade são elementos essenciais das iniciativas comunitárias,
tais como o Programa LEADER e os Pactos Territoriais de Emprego. Os empréstimos globais
e os organismos intermediários de financiamento foram as principais fontes de implementação
do Programa Especial de Apoio à Paz e à Reconciliação na Irlanda do Norte e nos Seis Condados
Limítrofes da Irlanda. Foi assim posto em prática o princípio da subsidiariedade, que permite
às pequenas comunidades acederem directamente aos novos fundos e aplicá-los nos seus
próprios projectos, desde que estes obedeçam aos critérios estabelecidos no programa.
A União Europeia tem incentivado de várias formas a criação de parcerias, a melhoria das
políticas nacionais e a criação de laços e sinergias entre as políticas irlandesas e as políticas de
outros Estados-Membros.

4.2.4.

Criação de parcerias a nível local

Em 1994, os dois elementos favoráveis às parcerias (o envolvimento da UE e os acordos
nacionais) foram articulados com sucesso. Uma das quatro prioridades do Quadro Comunitário
de Apoio (1994-1999) foi a implementação de um novo Programa Operacional de Desenvolvimento Local Urbano e Rural. Para efeitos de implementação do programa, o Governo classificou
38 áreas como zonas desfavorecidas e aprovou uma estrutura de parceria para cada zona.
Foi constituída em cada zona uma sociedade em parceria de responsabilidade limitada por
garantia, nos termos da Lei das Sociedades. O Conselho de Administração das Parcerias foi
constituído a nível local por representantes:
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(a) dos parceiros sociais (entidades empregadoras, sindicatos e associações de agricultores,
quando apropriado);
(b) dos organismos públicos, incluindo as autoridades locais;
(c) das organizações comunitárias e voluntárias que contribuem para o desenvolvimento
económico e social;
(d) dos representantes eleitos.
As parcerias tinham por objectivo identificar as necessidades da zona em questão e dos
grupos-alvo do programa, em particular, os desempregados de longa duração e os socialmente
excluídos. Depois de identificadas as necessidades, cada parceria foi instada a desenvolver
uma visão conjunta sobre as medidas a tomar e a delinear uma estratégia para a zona em
questão. A estratégia foi, então, sujeita a uma avaliação da ADM (a empresa intermediária
criada pelo Governo, em parceria com a UE, para gerir o desenvolvimento local a nível social
e económico na Irlanda). O financiamento da estratégia foi calculado com base na avaliação.
As verbas foram então colocadas à disposição das parcerias, que as utilizaram para
implementar a estratégia.
As iniciativas elegíveis para apoio financeiro são, de uma forma geral, as que visam:
(a) a criação e desenvolvimento de empresas
(b) a realização de pequenas obras infra-estruturais com vista à melhoria das condições
ambientais
(c) a prestação de serviços aos desempregados
(d) o desenvolvimento da comunidade
(e) as medidas na área da educação para prevenir o abandono escolar
(f) a organização de cursos de ensino e formação profissional de segunda hipótese.
As acções destinam-se especificamente às zonas mais vulneráveis abrangidas pelas parcerias,
tais como as zonas rurais despovoadas ou os bairros sociais no centro da cidade ou em áreas
suburbanas. As acções também se destinam aos grupos mais afectados pelo problema da
exclusão. Nestes grupos, incluem-se os desempregados de longa duração, os jovens em risco
de exclusão, as famílias monoparentais, as comunidades itinerantes, os refugiados, etc. As
parcerias e os grupos comunitários também contribuem para a coordenação local dos
principais programas, na medida em que estes afectam os grupos socialmente excluídos. As
parcerias também deverão contribuir para melhorar aquilo que já existe, colmatando quaisquer
lacunas que possam ser detectadas a nível local. Sempre que possível, as acções deverão ser
inovadoras e não apenas uma mera prestação de serviços. A tónica deverá ser colocada na
inovação e nas lições retiradas a partir da experiência local, que, por seu lado, poderá ser
utilizada para orientar o desenvolvimento das políticas tanto a nível local, como nacional.
A natureza das acções desenvolvidas pelas parcerias é tão importante quanto o método
utilizado por estas no desempenho do seu trabalho. O método envolve um processo de
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planeamento estratégico que envolve a consulta dos clientes e das pessoas que vivem nas
áreas abrangidas pelo seu raio de acção. Envolve ainda a negociação e a celebração de acordos
conducentes a tomadas de decisões colectivas. Tudo isso decorre do facto de o processo de
parceria reflectir a interdependência existente entre os vários parceiros, na medida em que
nenhum sector consegue atingir plenamente os seus objectivos sem um apoio significativo dos
restantes sectores. Este facto leva a que as decisões sejam tomadas em conjunto.
Até Dezembro de 1999, as parcerias ajudaram cerca de 34 000 pessoas a iniciar a sua própria
actividade ou a encontrar emprego. Cerca de 17 500 desempregados de longa duração criaram
os seus próprios negócios. Quase todos eram empresários em nome individual. Receberam
orientação e conselhos por parte da parceria e registaram as suas actividades no Area Allowance
Enterprise Scheme do Ministério dos Assuntos Sociais, da Comunidade e da Família. Além
disso, 16 500 pessoas foram ainda colocadas em empregos de tempo inteiro. Os Serviços de
Emprego locais, dirigidos pelas parcerias antes de serem integrados no Ministério das Empresas,
do Comércio e do Emprego, operam em 23 áreas abrangidas pelo campo de acção das parcerias.
É fundamental que estes serviços abranjam os grupos mais vulneráveis. Cerca de 25 000 das
34 000 pessoas integradas no mercado de trabalho por conta de outrem ou por conta própria
eram desempregados de longa duração, ou seja, encontravam-se desempregados há mais de 12
meses. Estes números incluem quase todos aqueles que iniciaram uma actividade por conta
própria e 49 % dos que foram integrados numa empresa. Além disso, mais 27 000 adultos
participaram em cursos de ensino complementares ou acções de formação na empresa. Cerca
de 71 000 pessoas participaram em acções educativas com vista a prevenir o abandono escolar
precoce. Por fim, as parcerias apoiaram mais de 3000 grupos comunitários e contribuíram para a
concretização de cerca de 1300 projectos de infra-estruturas e ambientais durante o período de
vigência do programa.
Para além do Programa de Parcerias que continua a ser desenvolvido no âmbito do Plano de
Desenvolvimento Nacional 2000-2006, existem muitas outras iniciativas desenvolvidas através
de "parcerias" que também têm implicações nos organismos de educação e formação profissional.
Entre elas, incluem-se as acções desenvolvidas no âmbito das Iniciativas Comunitárias, tais
como os programas URBAN, LEADER, HORIZON e os Pactos Territoriais de Emprego, bem
como outras iniciativas financiadas pelo Ministério da Educação e das Ciências irlandês que
envolvem parcerias ou intervenções a nível distrital. Existe ainda o Processo de Serviços
Integrado, que foi implementado numa das quatro zonas mais degradadas da Irlanda.

4.3.

O contributo das parcerias para compreender o conceito
"região em aprendizagem"

O documento de debate do Cedefop refere-se às regiões em aprendizagem como regiões
envolvidas em actividades de aprendizagem colectiva ou como um processo colectivo destinado
a produzir resultados que beneficiem todos os agentes envolvidos e cujas abordagens do topo
para a base e da base para o topo formam uma dialéctica. O documento do Cedefop debruça-
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se ainda sobre a "aprendizagem interactiva" e a "aprendizagem social e organizacional", que
implica:
(a) a identificação dos novos papéis a desempenhar pelos organismos de educação e formação
profissional existentes e/ou
(b) a criação de novos organismos para a promoção deste tipo de aprendizagem.
Os organismos de educação e formação profissional que desenvolvem actividades em parceria
participam também nesta nova "aprendizagem social e organizacional". Esta participação
envolve novos desafios no domínio da educação e formação, desafios estes que tenderão a
estar interrelacionados e interdependentes.

4.3.1.

O desafio da adequabilidade

Um dos desafios com que os organismos se têm de confrontar permanentemente é o da
adequação das acções empreendidas a situações em constante mutação. A tónica coloca-se,
cada vez mais, nas qualificações e competências para o ensino: ensinar a aprender é, por
vezes, considerado tão importante quanto o próprio conteúdo ensinado. Os cursos concebidos
a nível central têm menos probabilidades de se adequarem às necessidades das regiões onde
são ministrados. Os grupos de interesse que se opõem à mudança defendem frequentemente a
necessidade de preservar o sistema estabelecido. Os novos acordos de parceria tendem a
promover as abordagens locais, que apresentam respostas mais imediatas, que reflectem
geralmente melhor as necessidades. Uma vez que é nas parcerias que existem mais
probabilidades de haver vários pontos de vista, é também altamente provável que nas suas
agendas sejam tratadas questões de relevância e definidas medidas de resposta às necessidades
locais. Para os organismos de educação e formação profissional, o desafio consiste em
conseguir justificar os programas e as iniciativas de uma forma aberta e transparente. Quando
isso acontece, os restantes parceiros passam a considerar esses programas ou iniciativas
adequados e oferecem o seu apoio. Deste modo, as iniciativas ficam localmente associadas a
cada um dos parceiros que se empenharão para assegurar o seu êxito.

4.3.2.

O desafio da aceitação da interdependência enquanto método de trabalho.

A estrutura das iniciativas em parceria incentiva a aprendizagem organizacional. A simples
decisão de trabalhar em conjunto já é, por si só, uma prova de reconhecimento de uma relação
de interdependência. O estabelecimento de parcerias é necessário na medida em que a
concretização dos objectivos definidos não é possível se não puder contar com um nível
significativo de apoio e empenho de várias entidades. Cada uma das partes tem a sua própria
opinião sobre os temas em debate, cada uma pode dar um contributo considerável para a
resolução dos problemas e, não menos importante, todas têm muito a aprender umas com as
outras. A associação em parcerias é, por si só, um verdadeiro exercício de aprendizagem.
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As principais razões que levam ao estabelecimento de parcerias prendem-se com a
possibilidade de cada parceiro poder ter uma perspectiva partilhada sobre o desenvolvimento
das iniciativas. O processo envolve a identificação e análise das necessidades sociais e
económicas e a definição de uma série de objectivos e de uma estratégia para a sua
concretização. As parcerias constituem um método de trabalho cujo resultado é um plano
estratégico para a implementação de uma iniciativa conjunta.
O processo inerente à aprendizagem do trabalho em equipa é também de grande importância.
Entre as características que definem uma "Região em Aprendizagem", incluem-se a tomada de
medidas para a resolução dos problemas, o trabalho em equipa para a concretização de
objectivos comuns, os métodos participativos, o processo de consulta, a capacidade de ouvir
os outros e a participação activa dos intervenientes. O processo envolve a negociação e a
concertação entre os parceiros, que resultam num processo de tomada de decisões colectiva.
Este facto leva a que as decisões sejam tomadas em conjunto. Este método de trabalho
constitui uma novidade para todos aqueles que estão habituados a trabalhar numa estrutura
hierárquica em organismos de educação e formação profissional com métodos mais formais.
As parcerias implicam o reconhecimento de que é impossível aos organismos abarcarem,
sozinhos, todos os aspectos necessários à resolução dos problemas e de que existe uma relação
de interdependência entre os parceiros.

4.3.3.

O desafio das questões multidimensionais

É igualmente necessário que os organismos de educação e formação profissional reconheçam
que muitas questões com que se defrontam são de natureza multidimensional. Embora as
questões relacionadas com o seu plano de actividades, organização e funcionamento estejam,
em grande parte, sob o seu controlo,as questões ligadas aos factores socioeconómicos mais
abrangentes já ficam fora do seu controlo imediato. O abandono escolar precoce é, muitas
vezes, um sintoma de problemas mais profundos. Os problemas que têm vindo a afectar as
várias gerações, desde o desemprego ao consumo de drogas, passando pelas condições de
saúde e habitação, estão intrinsecamente ligados entre si. Como tal, a resposta a estas questões
deverá ser holística e orientada para todos os aspectos que contribuem para o problema. Os
acordos de parceria facilitam a implementação de soluções holísticas, aumentando as
probabilidades de sucesso e de sustentabilidade das iniciativas.
A estratégia nacional de luta contra a pobreza do Governo irlandês refere que:
"As causas e consequências da pobreza estão, muitas vezes, inextricavelmente associadas
entre si. Na pior das hipóteses, este facto pode resultar na criação de um ciclo de pobreza, por
vezes descrito como "ciclo vicioso de pobreza".
Os filhos dos trabalhadores sem qualificações, que estão no desemprego e vivem em bairros
sociais situados em zonas suburbanas, por exemplo, estão mais expostos aos riscos de pobreza.
As probabilidades de abandonarem a escola sem qualificações académicas, de ficarem
desempregadas e enfrentarem dificuldades em conseguir emprego, e consequentemente, de
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virem a consumir drogas e tornarem-se delinquentes são maiores, principalmente se estiverem
inseridas num grupo de amigos na mesma situação. Embora este seja um exemplo extremo,
existem, sem dúvida, zonas, na Irlanda onde os problemas deste tipo são uma realidade. Este
ciclo de pobreza tem de ser quebrado, sob pena de alguns indivíduos e grupos de pessoas serem
cada vez mais marginalizados e alienados do resto da sociedade. Estas situações criarão
obstáculos ao desenvolvimento económico e, consequentemente, implicarão custos acrescidos
e comprometerão a segurança de toda a sociedade. Estas situações de vulnerabilidade só terão
fim se as atenções se centrarem na resolução das principais causas estruturais, sem esquecerem,
contudo, a implementação de acções de melhoramento. De outra forma, a sociedade será incapaz
de encontrar soluções válidas para o problema da pobreza.
As questões apresentadas na estratégia nacional de luta contra a pobreza são de natureza
multidimensional e constituem um desafio para os organismos de educação e formação
profissional. As iniciativas em parceria são mais eficazes para encontrar soluções sustentáveis
e de longo prazo para essas questões.

4.3.4.

Estudo de caso de uma iniciativa em parceria

O estudo de caso a seguir apresentado decorreu num bairro social situado no centro de Dublim.
O estudo envolveu a criação de uma parceria entre toda a comunidade e vários organismos
estatutários, com vista a encontrar soluções para uma série de questões específicas. Os parceiros
aceitaram os desafios da adequabilidade, da interdependência e da natureza multidimensional
dos problemas a abordar. Dar resposta às necessidades dos jovens pais e dos seus filhos que
viviam na zona foi a principal preocupação salientada pela comunidade. Um dos aspectos do
problema implicou a abordagem do problema do abandono escolar precoce. A comunidade,
em parceria com vários organismos estatutários, decidiu que as medidas contra o abandono
escolar precoce deviam ser implementadas de uma forma integrada, uma vez que se tratava de
uma questão multidimensional. Foram delineados os seguintes objectivos específicos:
(a) criar um programa de intervenção em situações de crise, para os alunos em risco de serem
expulsos do estabelecimento de ensino
(b) criar um programa de prevenção para crianças dos 8 aos 12 anos de idade em situação de
risco elevado de abandono escolar precoce
(c) criar um programa de apoio preventivo para todas as crianças dos 4 aos 8 anos de idade
(d) desenvolver um programa de associação entre o ensino básico e o ensino secundário
(e) criar um programa de saúde alimentar para todas as crianças da zona.
Deste estudo de caso, serão aqui tratados o primeiro objectivo "programa de intervenção em
situações de crise" e o último objectivo "programa de saúde alimentar".
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4.3.5.

O programa de intervenção em situações de crise

A implementação deste programa tornou-se necessária devido a uma série de circunstâncias
específicas. No início do ano lectivo, houve uma mudança completa ao nível de todos os
funcionários da escola, incluindo o director e todo o corpo docente. As instalações escolares
eram completamente inadequadas e muitos alunos apresentavam necessidades especiais.
A parceria foi composta por representantes do estabelecimento escolar, da direcção de saúde
local, do Ministério da Educação e da comunidade local, pelo responsável pelo acompanhamento
escolar e pelos participantes de um projecto destinados aos jovens.
Como resultado das várias acções desenvolvidas pelos parceiros, cada uma das crianças
incluídas no grupo-alvo recebeu apoio escolar até serem disponibilizadas vagas em
estabelecimentos de ensino especial. As instalações escolares foram renovadas. O departamento
de saúde recrutou mais dois técnicos de apoio, a tempo parcial, para apoiar o programa e
trabalhar directamente com as crianças. Um psicólogo do Ministério da Educação passou a
prestar serviços de orientação e encaminhamento de casos específicos. O Ministério da
Educação consagrou algumas horas ao ensino especial e colocou assistentes nas salas de aula.
No final do ano lectivo, o director da escola afirmou: "No princípio do ano, a nossa escola
estava a passar por uma crise. Com a colaboração de todos os organismos envolvidos a nível
local, conseguimos dar a volta à situação e já podemos ver agora uma luz ao fundo do túnel. O
pessoal tem vontade de ficar, o ambiente mudou e sentimos que já não estamos sozinhos."

4.3.6.

O programa de saúde alimentar

Os professores de algumas escolas da zona mostraram-se preocupados com facto de existirem
alunos que chegam à escola sem terem tomado o pequeno-almoço. As suas carências
alimentares afectavam o seu rendimento escolar. A identificação do problema e a consulta à
comunidade local permitiu desenvolver um programa de alimentação e informação nutricional.
O financiamento do programa foi assegurado por uma instituição de caridade local e mais de
200 crianças em três escolas foram abrangidas pelo programa alimentar. A taxa de frequência
escolar aumentou consideravelmente e os professores notaram que existe uma maior
participação nas salas de aula e que os alunos chegam à escola mais cedo. Um organismo
estatal assegura, agora, o financiamento do programa em curso.

4.4.

Conclusão

Ambos os exemplos situam-se a uma pequena escala mas, associados a outras acções
orientadas para a prossecução dos restantes objectivos, fornecem soluções integradas aos
problemas do abandono escolar precoce em bairros sociais situados no interior da cidade. O
abandono escolar precoce surge associado a outros problemas que afectam os jovens pais e os
seus filhos e que constituem uma prioridade para a comunidade. Sem a colaboração de outras
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entidades, as instituições de ensino não poderiam ter alcançado estes resultados. Trabalhando
em parceria com a comunidade local e outros organismos, conseguiram encontrar soluções
integradas e multidimensionais. A resposta foi certamente adequada às necessidades dos
grupos-alvo em questão, os jovens em idade escolar. Por fim, o estudo de caso ilustra bem a
relação de interdependência existente entre os parceiros. Os diversos aspectos do problema só
puderam ser resolvidos simultaneamente mediante o desenvolvimento de uma perspectiva
conjunta, uma abordagem colectiva dos problemas e através do trabalho de cooperação. Este é
um exemplo de parcerias activas, que demonstra bem que trabalhar "em conjunto" é mais
eficaz do que trabalhar "sozinho" e que trabalhar "com" as pessoas é mais eficaz do que
trabalhar "para" as pessoas.
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5.

TIC – Apoio à inovação nos sistemas de
formação regionais
Claudio Dondi

5.1.

Introdução

O presente documento debruça-se sobre as várias formas como as TIC poderão contribuir para
fomentar a inovação dos sistemas regionais de educação e formação profissional. A primeira
parte apresenta um importante projecto de inovação (J100-REGIONES) desenvolvido entre
1995 e 1998 pelo Departamento de Emprego, Educação e Formação da Administração Regional
de Emilia-Romagna (Itália), no quadro da iniciativa comunitária ADAPT. O objectivo deste
projecto consistia em:
(a) dotar o sistema de formação de uma capacidade de resposta mais eficaz e flexível às
necessidades de informação, formação e consultoria dos agentes da economia local,
especialmente das PME;
(b) promover a associação dos organismos regionais de educação e formação, colocando-os
em contacto com organismos de investigação e fornecedores de serviços a PME, e envolver
directamente as empresas no desenvolvimento de acções de formação profissional;
(c) desenvolver uma nova geração de parcerias transnacionais com mais onze Regiões da
Europa, através da criação de uma sólida infra-estrutura destinada a assegurar uma
cooperação e uma interacção duradouras entre organismos com perfil similar.
A importância do projecto J100-REGIONES assenta nos seguintes factores:
(a) a sua integração nas políticas de desenvolvimento regional e a sua orientação estratégica
associada a uma abordagem da base para o topo;
(b) o grau de envolvimento das diversas entidades locais num esforço conjunto para ajudar as
PME, em termos de informações, formação e consultoria;
(c) o papel atribuído às empresas em termos de programação e fornecimento de acções de
formação;
(d) o modelo de cooperação transnacional, cujos resultados se revelaram muito satisfatórios e
que tornou possível a emergência de uma cultura de aprendizagem partilhada entre todos
os agentes envolvidos nas regiões abrangidas pelos dozes parceiros. (28)

(28) Ver Nyhan, Barry; Attwell, Graham; Deitmer, Ludger. Towards the learning region: Education and
regional innovation in the European Union and the United States. Luxemburgo: Serviço das Publicações
Oficiais das Comunidades Europeias, 2000. (Cedefop Reference series, 3006).

69

A segunda parte do presente documento analisa o papel específico das TIC no desenvolvimento
do projecto, apresentando ainda uma abordagem mais generalizada por forma a articular as
TIC com as seis mensagens-chave do Memorando Europeu sobre Aprendizagem ao Longo da
Vida, com especial incidência na dimensão regional que está no centro do fórum Agora em
questão e do caso a seguir apresentado.

5.2.

Emilia-Romagna – O contexto regional

Emilia-Romagna é uma das grandes regiões do norte da Itália, conhecida pela sua herança
cultural e economia dinâmica (baseada nas PME) que apresenta um perfil internacional e uma
elevada taxa de exportação. Esta região tem cerca de quatro milhões de habitantes e está
dividida em nove províncias.
Durante a década de 70, começaram a ser efectuados estudos sobre o sector industrial da
região, tendo sido identificados dois modelos de crescimento exponencial de PME: o modelo
de "imitação" (aplicável ao turismo e à produção de têxteis, ladrilhos cerâmicos e calçado) e o
modelo mais sofisticado de "integração" (relacionado com a produção de máquinas de
embalagem automática, peças para automóveis e motociclos e maquinaria agrícola). Ambos
os modelos resultaram no surgimento de uma série de "distritos industriais" altamente
especializados em toda a região, em que milhares de PME constituem os principais actores
envolvidos. Outros modelos semelhantes de desenvolvimento industrial foram também
observados noutras partes do território italiano (Nordeste e regiões do Adriático). EmiliaRomagna foi também considerada um modelo de forte desenvolvimento económico que
deverá ser seguido por outras regiões do mundo.
Através de um processo paradoxal marcado pelo confrontação política e pela cooperação prática,
as associações industriais e a Administração Regional (pertencente à "ala esquerda" desde o
final da Segunda Guerra Mundial) conseguiram unir-se para construir uma infra-estrutura de
interligação entre as várias PME existentes na região. Esta foi a resposta encontrada para pôr
fim à convicção geral de que as PME não eram capazes de beneficiar, por si próprias, dos
resultados de investigações ou abrir novos mercados e proporcionar uma boa formação ao seu
pessoal. Na década de 70 e 80, o ERVET (organismo regional de desenvolvimento, no qual a
Administração participa como maior accionista, juntamente com os bancos regionais e as
associações industriais) criou uma rede de centros de serviços sectoriais e, mais tarde, horizontais,
com vista a ajudar as PME a desenvolver um leque de competências que só as grandes
empresas conseguem desenvolver a nível interno. Gerou-se um clima favorável de cooperação
e concorrência que caracterizou o comportamento das PME da região de Emilia-Romagna
desde essa altura, resultando no desenvolvimento de um sistema surpreendentemente coeso.
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5.3.

A evolução do sistema regional de formação

No final dos anos 70, as competências legislativa e administrativa em matéria de formação
profissional foram transferidas do Ministério do Emprego, em Roma, para a Administração
Regional, na região de Emilia-Romagna. Nessa altura, o sistema de formação profissional
contava apenas com alguns centros de formação muito convencionais, dirigidos pelas organizações
sindicais e católicas, e destinavam-se a dotar os jovens (dos 14 aos 16 anos de idade) que não
tinham completado o ensino secundário superior de qualificações profissionais de base.
Nas décadas de 80 e 90, começou a dar-se mais importância à formação contínua e aos cursos
de menor duração, destinados a ajudar os jovens na transição da escola (ou universidade) para a
vida activa. Centenas de professores e formadores prepararam-se para o desempenho dessa nova
tarefa através da frequência de cursos de reciclagem, o que implicou grandes investimentos em
recursos humanos e materiais. O equipamento foi renovado e os centros de formação foram
dotados das ferramentas necessárias para "analisar as necessidades de formação", desenvolver
a estrutura organizacional e assegurar a qualidade. Todas estas medidas foram acompanhadas
por um processo contínuo de revisão e avaliação. Foram estabelecidos planos trienais sob a
forma de "directivas regionais", sujeitos a revisões e actualizações regulares e, todos os anos,
foram definidos objectivos de curto prazo. A definição de políticas regionais foi apontada
como uma prioridade, tendo sido criado um comité de alto nível para a coordenação da
formação, que conta com a participação activa dos parceiros sociais representando ambos os
lados do sector industrial – empregadores e sindicatos.
No final da década de 80, Emilia-Romagna era já citada como um exemplo de região que
conseguiu transformar um serviço social acessório num instrumento activo de política de
mercado de trabalho. Muitos dos organismos de formação e de consultoria que tinham
participado nas iniciativas inovadoras nesse período viriam a ter um papel muito activo a nível
nacional e europeu. Todavia, havia sempre o risco de o sistema de formação se acomodar com
os êxitos alcançados e o feed-back positivo recebido e adoptar uma postura complacente. A
região começou também a registar uma certa tendência para o egocentrismo, começando a
avaliar o seu desempenho de acordo com os seus próprios critérios de referência que, por
vezes, eram bastante "isolacionistas". Quando a Administração Regional se apercebeu desse
risco, promulgou directivas regionais para o período de 1994-1997, com vista a incentivar a
reflexão autocrítica e a cooperação institucional activa entre os organismos de formação,
investigação e educação, contando, para isso, com o importante envolvimento das empresas
na concepção e implementação das acções de política de formação.

5.4.

O projecto J100-Regiones na região de Emilia-Romagna

Quando o programa comunitário ADAPT foi criado, a Administração Regional reconheceu
nele uma excelente oportunidade para implementar e reforçar as acções inovadoras acima
referidas. Dadas as competências jurídicas das Administrações Regionais italianas no campo
da formação, a maioria dos fundos provenientes do ADAPT foi-lhes atribuída directamente. A
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Administração Regional de Emilia-Romagna decidiu reservar cerca de 30 % dos fundos do
ADAPT afectados à região para a criação de um meta-projecto de grande envergadura
(orçamentado em mais de 10 milhões de euros) destinado a incentivar a cooperação entre os
diferentes organismos em matéria de à divulgação de informações e de serviços de formação e
consultoria às empresas locais.
Por forma a equilibrar esta abordagem efectuada do topo para a base com uma iniciativa da
base para o topo, foi lançado um convite à apresentação de propostas, no sentido de criar um
“grupo” significativo de organismos dispostos a participar no programa, em particular, para
conceber e implementar uma série de acções envolvendo empresas "beneficiárias".
O resultado saldou-se na aprovação de 17 "projectos de formação inovadores", que envolveram
mais de 400 organismos da região dos mais diversos sectores industriais. Os organismos de
formação viram-se de certa forma "obrigados" a cooperar para terem acesso aos fundos do
programa.
Contudo, as vantagens foram evidentes, uma vez que os organismos que não tinham por
hábito trocar informações de forma regular, descobriram ter interesses em comum e começaram
a aperceber-se dos respectivos pontos fortes e fraquezas. Centenas de empresas participaram
activamente em projectos conjuntos de inovação e de aprendizagem colectiva. Vários consórcios
ad-hoc criados na sequência do convite para a apresentação de propostas começaram a
desempenhar um papel fundamental tanto a nível nacional como europeu. Dois outros
processos inovadores importantes apoiados pela iniciativa ADAPT viram a luz do dia: a
utilização sistemática das TIC (foi criada uma vasta rede intranet, com todas as informações
relevantes para os projectos individuais) e o desenvolvimento de um sistema de avaliação global,
incidindo nos aspectos administrativos, técnicos e socioeconómicos do sistema de formação.

5.5.

As TIC no projecto Regiones

Durante os anos de execução do projecto REGIONES, a taxa de penetração da Internet registou
um rápido aumento em toda a Itália, principalmente nas empresas. Deste modo, não cabe ao
projecto o mérito pela difusão das TIC no seio dos organismos participantes da região de
Emilia-Romagna. No entanto, certo é que o projecto não só forneceu recursos e competências,
como também criou um ambiente estruturado e profícuo para a iniciação de muitas pessoas na
aprendizagem das tecnologias da comunicação.
Durante o projecto REGIONES, as TIC foram utilizadas para:
(a) divulgar informações da Administração Regional aos participantes no projecto;
(b) recolher e divulgar informações sobre os resultados e eventos organizados no âmbito dos
projectos regionais, dentro e fora do grupo de intervenientes do projecto REGIONES;
(c) trocar dados administrativos entre a Administração e os 17 gestores de projecto;
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(d) controlar e gerir a implementação do programa, através da recolha de informações
objectivas sobre o desenvolvimento do projecto e de dados avaliativos sobre os
participantes e utilizadores, contribuindo, assim, para a construção de uma cultura de
transparência e avaliação formativa ao longo do programa;
(e) apoiar as acções transnacionais durante o período que medeia as reuniões dos grupos de
trabalho transnacionais: entre os participantes nas 12 regiões europeias envolvidas no
projecto ADAPT REGIONES, foram sistematicamente realizadas audioconferências por
e-mail e (em menor número) videoconferências, destinadas à apresentar os progressos
realizados ao nível das actividades em curso, trocar pontos de vista sobre as questões
prioritárias e definir estratégias futuras;
(f) familiarizar as PME com o mercado, como parte das actividades resultantes da aplicação
dos conhecimentos dos grupos sectoriais transnacionais, nos quais os representantes das
PME tiveram um papel particularmente activo;
(g) estimular a participação e o diálogo entre todos os agentes envolvidos, evitando todas as
formalidades convencionais de comunicação, hierárquicas e burocráticas, e criando um
ambiente social mais criativo entre a Administração, os organismos de formação, as
empresas e os restantes agentes envolvidos no projecto.
É certo que as TIC também foram vistas como uma ferramenta útil para as actividades de
formação, mas não constituíram uma novidade para a região de Emilia-Romagna, onde a
educação aberta e à distância já existe desde os anos 80. Além disso, a Administração Regional
desenvolveu esforços sistemáticos no sentido de apoiar os organismos de formação no
desenvolvimento de material didáctico para a EAD (educação aberta e à distância), a criação
de um Centro de Recursos regional de EAD acessível a todas as entidades formadoras e a
experimentação de um sistema de certificação para os produtos e serviços relacionados com a
EAD (Comissão CERFAD). A EAD assumiu tal importância que, em 1997, determinadas
directivas regionais sobre formação obrigaram os organismos de formação que beneficiam de
verbas públicas para a organização de acções de formação contínua a demonstrar a sua
capacidade para desenvolver cursos de educação aberta e à distância.
Os projectos ADAPT desenvolveram um número considerável de recursos didácticos de
utilização off-line e, cada vez mais, on-line e a EAD passou a ser um tema cada vez mais
frequente nas trocas de experiência transnacionais. Mais importante ainda foi o facto de o
projecto REGIONES ter sido capaz de criar uma comunidade de aprendizagem regional
graças também à utilização sistemática das comunicações electrónicas numa série de
actividades que não apenas as actividades de formação tradicionais. Foi devido ao intenso
fluxo de comunicações, e não tanto à compilação de recursos multimédia, que a motivação
para a aprendizagem assistida pela tecnologia se tornou suficientemente forte para apoiar a
criação desta comunidade regional.
De facto, após alguns anos, muito do valor acrescentado trazido pelo projecto REGIONES
pode ser reconhecido e proveitoso para o estabelecimento de novos fluxos de comunicação e
de novas parcerias (regionais e transnacionais) entre os vários organismos e indivíduos que
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partilham dos mesmos interesses e opiniões, mas que nunca tinham tido a oportunidade de
comunicar dessa forma. A aprendizagem através de comparações, a descoberta inesperada de
interesses em comum, o trabalho em equipa para concretizar um objectivo comum, a iniciação
conjunta na utilização das TIC e a comparação e discussão dos resultados da avaliação foram
todos elementos que fizeram parte de uma experiência de aprendizagem global que marcou
para sempre o sistema de formação profissional.
O projecto teve como principais resultados a criação de relações mais estreitas com as
empresas, o desenvolvimento de cursos de formação personalizados, o reforço das relações
com as escolas e as universidade da região, uma maior utilização das tecnologias, uma
cooperação transnacional mais generalizada e, acima de tudo, a criação de novas parcerias
regionais entre os organismos de formação e outros agentes envolvidos no projecto.

5.6.

Uma conclusão retirada do projecto: o papel das TIC na
educação e formação ao longo da vida

Não é certamente nova a ideia de que as TIC podem contribuir para implementar as questões
previstas na agenda europeia de educação e formação ao longo da vida, mas aquilo que o
projecto REGIONES pode ajudar a compreender é que a dimensão comunitária que as
tecnologias da comunicação podem ajudar a fomentar é muito mais importante do que as
vantagens que os produtos interactivos multimédia podem proporcionar a nível individual, no
que se refere à criação de condições favoráveis para a emergência de um "Ambiente Regional
de Aprendizagem". A interactividade entre as pessoas, facilitada pelas tecnologias da
comunicação, constitui um verdadeiro factor de motivação que pode levar os adultos a iniciar
e prosseguir um percurso formativo de médio e longo prazo.
O Memorando sobre Aprendizagem ao Longo da Vida recentemente adoptado pela Comissão
Europeia apresenta seis mensagens-chave que reforçam a ideia de que as TIC têm um papel a
desempenhar a nível regional:
Mensagem 1: Novas competências básicas para todos
As TIC fazem parte das novas competências básicas e constituem uma ferramenta que
garante um melhor acesso a todas as competências básicas necessárias numa sociedade
do conhecimento. O acesso às TIC é considerado um factor crucial das políticas de
inserção social ao nível regional.
Mensagem 2: Mais investimentos em recursos humanos
As TIC são uma componente-chave do investimento social, organizacional e individual
na aprendizagem, podendo contribuir para fomentar uma cultura de "investimento" nas
áreas da educação e formação profissional, através da capitalização dos recursos da
aprendizagem e dos sistemas de comunicação. Poderão ainda, até certo ponto, alterar
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toda a estrutura económica associada à educação e à formação. As Regiões em
Aprendizagem deverão identificar o volume de investimento nas TIC necessário para
assegurar o seu desenvolvimento a longo prazo.
Mensagem 3: Inovação no ensino e na aprendizagem
As TIC oferecem uma grande variedade de opções inovadoras em termos de métodos
de ensino e de aprendizagem: promovem uma aprendizagem mais individualizada e
orientada para o utilizador, abrem caminho a abordagens construtivistas num mundo
de recursos cheio de potencialidades e permitem, sobretudo, integrar a aprendizagem
em casa e nos postos de trabalho e desenvolver comunidades virtuais de aprendizes.
Mensagem 4: Valorizar a aprendizagem
Os sistemas modernos de gestão do conhecimento, associados aos ambientes de
aprendizagem virtuais criados através dos sistemas de gestão de competências, podem
proporcionar ferramentas de gestão úteis para acompanhar o processo de avaliação e
reconhecimento da aprendizagem não formal e informal, principalmente ao nível das
organizações e no contexto das redes regionais empenhadas no processo de aprendizagem.
Mensagem 5: Repensar as acções de orientação e consultoria
As TIC podem desempenhar um papel fundamental não só permitindo um acesso
generalizado e directo às informações sobre educação e emprego, mas também através
do desenvolvimento de novas formas de orientação e aconselhamento, baseadas no
apoio mútuo de todos os parceiros e na capacidade de autonomia de cada indivíduo
para orientar-se e encontrar o apoio necessário no sistema regional de orientação.
Mensagem 6: Aproximar a aprendizagem dos indivíduos
A importância das TIC nesta matéria não necessita de grandes explicações: no que se
refere às zonas mais remotas e pouco povoadas, as potencialidades da educação
baseada nas tecnologias são bem conhecidas. Aproximar o ensino destas populações
não deverá implicar que estas se mantenham isoladas. O potencial das tecnologias da
comunicação em termos de construção de comunidades deverá ser usado para reduzir a
sensação de distância e isolamento a que o tradicional modelo de educação à distância
não consegue pôr termo. A construção de centros de recursos locais, aliada a acções
sistemáticas de incentivo e estruturação de um ensino colectivo poderão ajudar a
conferir uma dimensão social à educação baseada nas TIC. A experiência do projecto
REGIONES revela que esta situação se aplica não só ao nível individual, mas também
ao nível das organizações.
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6.

O Sudeste da Europa e as Regiões em
Aprendizagem
Bernd Baumgartl (29)

O presente documento pretende alargar ao Sudeste da Europa (SE) (30) um debate recorrente
levado a cabo dentro da União Europeia e no âmbito do qual decorrerá o fórum Ágora XI.
Começa-se por analisar a adequabilidade do conceito – e a sua necessária adaptação – à situação
específica do Sudeste da Europa. Essa análise inclui questões sobre a sua aplicabilidade,
algumas sugestões de natureza conceptual, os factores e agentes das regiões em aprendizagem
e um estudo de investigação sobre as potencialidades de tal conceito enquanto fonte
(adicional) de identidade no SE.
A segunda parte do documento pretende apresentar uma panorâmica geral da situação do
Sudeste da Europa. Após uma descrição das tendências gerais das reformas e desenvolvimentos,
são apresentados exemplos de várias sub-regiões que, à luz da sua situação actual, poderão ser
elegíveis para serem classificadas como (futuras) regiões em aprendizagem.
A terceira parte aborda a questão da estabilidade, o objectivo principal que muitas iniciativas
internacionais, nacionais e regionais procuram alcançar, entre as quais se inclui uma das mais
amplas e abrangentes iniciativas políticas internacionais (um Pacto) adoptadas para uma “região”.
A questão preliminar de saber se as actividades em causa irão dar origem a uma “Região
Balcânica em Aprendizagem” não pode ser colocada sem fazer referência a uma série de
factores e condicionalismos importantes para que tal situação possa ocorrer. O primeiro
objectivo realístico é a “reconstrução económica”, embora algumas posições defendam que o
conceito de Região em Aprendizagem poderia representar um grande potencial se o processo
de aprendizagem fosse implantado numa dimensão regional e se no Sudeste da Europa
emergissem regiões em aprendizagem . Para o efeito, é necessário, entre outras coisas,
concentrar esforços nos recursos humanos e na cidadania e governação democráticas, assim
como eliminar as clivagens e laços de natureza étnica.
No final do documento, são apresentadas conclusões e recomendações sob a forma de
sugestões (para debate), com vista a chamar a atenção para a necessidade de haver mais
informações e mais reflexão sobre a matéria. Estas sugestões foram enriquecidas pelas
contribuições dos participantes no fórum Ágora. A aplicabilidade (e aplicação) da estratégia
das Regiões em Aprendizagem com vista a alcançar o desenvolvimento socioeconómico
parece, todavia, ser secundária no presente, mas crucial em termos de estratégia de longo
prazo para o Sudeste da Europa.
(29) Bernd Baumgartl, doutorado, desenvolvimento do conhecimento (Viena, Áustria)
(30) Optou-se por utilizar o termo “Sudeste da Europa” para designar a região dos “Balcãs”, devido às conotação
negativa que surge normalmente associada a esta última.
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6.1.

Adequabilidade

6.1.1.

RA nos “Balcãs”?

As palavras Balcãs e balcanização tornaram-se expressões algo comuns para designar o caos,
a dispersão e a guerra. Esta noção comum do termo Balcãs, que originalmente está associada a
uma inocente cadeia montanhosa da Bulgária, parece opor-se radicalmente à ideia de
cooperação pacífica entre várias regiões, em que todas elas concentram esforços intensos e
conjuntos para fomentar o desenvolvimento socioeconómico. Paradoxalmente, quando lhes é
perguntado se se consideram ou não habitantes ou cidadãos de países balcânicos, a maioria
das pessoas dessa região recusa identificar-se como tal. À excepção da Bulgária, a maioria das
regiões, habitantes e países prefere ou, pelo menos, tolera mais o termo "Sudeste da Europa".
Esta preferência também foi tida em consideração no presente documento.
O termo "região" é outro conceito que importa clarificar: enquanto que na terminologia
comunitária a expressão "Região em Aprendizagem" se refere a partes de Länder, distritos ou,
até mesmo, municípios, no contexto do Sudeste da Europa e do Pacto de Estabilidade, a
expressão "regional" é utilizada para designar um nível superior ao nacional. As iniciativas
regionais possuem um carácter transnacional e implicam mesmo, nalguns casos, a cooperação
entre vários países num projecto ou programa. Quanto às referências à "região dos Balcãs"
propriamente dita ou às "Regiões dos Balcãs", o tema da aprendizagem regional debatido no
âmbito do fórum Ágora refere-se, naturalmente, às sub-regiões dos países do Sudeste da Europa.
Outra questão importante que se coloca é a de saber qual o grau de centralização apropriado
para a reconstrução industrial e para a política no SE. A vantagem básica da centralização
prende-se com a internalização dos efeitos externos. Enquanto que a maioria das obras
bibliográficas de referência defende uma maior informação das autoridades regionais, como
forma de contrapeso em termos de poder (assim como a consequente necessidade de cooperação
económica entre os países do SE), o presente documento apresenta outro argumento a favor da
descentralização: a delegação de poderes aos governos regionais contribuirá para melhorar a
posição de cada país nas relações políticas com outros governos estrangeiros. De acordo com
estudos recentes, a delegação de poderes pode constituir uma vantagem se o número de empresas
que compõe a indústria nacional for, pelo menos, duas vezes superior ao da indústria estrangeira.
Existem várias formas de medir o progresso socioeconómico. Uma delas é comparando a
situação actual com as estatísticas referentes aos períodos anteriores. Outra consiste em
comparar os dados referentes à produção de cada país balcânico, o que permite estabelecer
comparações entre a evolução registada nos diferentes Estados socialistas e a evolução
registada na Grécia, um país que viveu uma experiência totalmente diferente ao longo do
período de quarenta anos da Guerra Fria. Podemos, por último, analisar os sinais de mudanças
importantes ao nível das estruturas e das práticas sociais. Além das mudanças registadas ao
nível do estatuto das mulheres, não existem muito mais sinais significativos de mudança
social nos Balcãs (Muco, 2000).
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Em contrapartida, as mudanças ao nível das normas estabelecidas são mais fáceis de encontrar
na área do desenvolvimento socioeconómico dos Balcãs do que no plano político. Por mais
desencorajadoras que as repetidas crises e as ondas de nacionalismo nos Balcãs possam parecer,
importa não esquecer que a população dos Balcãs possuem actualmente melhores condições
de vida em termos de acesso a alimentos, transportes, indústria, saúde e bens pessoais do que
em toda a sua história. Existem motivos para crer que a satisfação das necessidades e desejos
básicos da população possa contribuir para amenizar as discórdias políticas.
Por último, existe um factor comum a todas as regiões do Sudeste da Europa: a necessidade de
aumentar a competitividade socioeconómica. Embora a ameaça de uma grande concorrência
esteja iminente nalguns sectores (como o turismo, por ex.), a aposta numa melhoria do nível
de capacidades, desempenho e produtividade num mercado (pelo menos europeu) constitui
uma boa forma de assegurar um grande potencial em termos de troca de experiências entre as
sub-regiões em questão.

6.1.2.

Factores das RA: Cidadania, Governança, Competência Técnica

Na UE, as 3 categorias de agentes envolvidos no processo de aprendizagem regional (governo
local, empresas e entidades formadoras), correspondem a 3 factores políticos que são
actualmente alvo de intenso debate no processo de reforma da própria UE: a cidadania, a
governação e as competências.
A cidadania refere-se à participação dos cidadãos e ao seu envolvimento nos assuntos do
Estado. Por outras palavras, o chamado terceiro sector, ou sociedade civil, tem uma importância
e influência cada vez maior na definição das políticas, incluindo ao nível do debate promovido
sobre a cidadania europeia e as suas implicações no rumo político da Europa (UE). As instituições
de ensino e formação, as escolas e as ONG são os agentes mais importantes nessa área.
Governança, que representa o segundo domínio mais importante na UE, está normalmente
associado ao Estado de Direito, à democracia e à transparência no processo de tomada de decisões.
As autoridades regionais, municipais e locais são os agentes mais importantes nesse domínio.
As competências, no sentido das competências e conhecimentos técnicos aplicados, são
necessárias para definir as questões ou sectores em que a Região em Aprendizagem irá intervir,
constituindo ainda um pré-requisito para os agentes envolvidos. Os agentes económicos e
comerciais, tais como as empresas, indústrias, etc. são os agentes mais importantes nesse domínio.
Tanto a nível geral como no caso específico do SE, todos estes factores resultam e estão
condicionados a um "contexto cultural", constituído por valores, princípios e tradições. A sua
influência também se faz sentir na forma como as iniciativas são implementadas. A figura a
seguir apresentada sintetiza os domínios e pilares em que deve assentar uma Região em
Aprendizagem (ver figura 1).
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Figura 1:

A Região em Aprendizagem – Sugestões de carácter conceptual

Governança
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Contexto cultural: Valores, Princípios, Tradições

6.1.3.

Os agentes das RA: competência, poder, recursos?

O pré-requisito mais importante para a formação de uma região em aprendizagem será talvez
(de acordo com os estudos de casos da UE apresentados no fórum Ágora) a iniciativa de
arranque por parte das instituições. Além disso, é necessário que haja uma personalidade
individual que inicie a acção. A iniciativa constitui o factor-chave de motivação na UE e um
factor ausente no SE.
Esta ausência de iniciativa no SE (e talvez em todas as economias em transição) pode ser
atribuída a uma série de factores. Em primeiro lugar, constitui uma herança do anterior
sistema político, em que as decisões eram tomadas pelas instâncias superiores do partido ou
do Estado, deixando pouco espaço de manobra para a iniciativa individual. As iniciativas
individuais ou locais eram radicalmente contrárias à norma estabelecida de igualdade e
homogeneidade social, sendo por essa razão mais penalizadas do que incentivadas. Pelo
menos duas gerações cresceram neste ambiente hostil à iniciativa, que influenciou
profundamente a sua atitude e comportamento. A educação e a formação têm um papel
importante a desempenhar para restaurar a auto-confiança e o espírito de iniciativa e suplantar
essa inércia herdada do passado.
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O segundo factor-chave para a acção é a competência, isto é, o direito, o poder e os recursos
necessários para iniciar o processo de desenvolvimento social, económico, político e cívico.
No(s) contexto(s) do SE, coloca-se a questão de saber quais são os agentes competentes mais
apropriados para desencadear o processo de construção de uma região em aprendizagem. Os
três agentes a que normalmente se faz referência no contexto da Região em Aprendizagem
(governos locais, empresas e entidades formadoras) caracterizam-se pelo seu diferente nível
de desenvolvimento, ao contrário do que sucede na UE. O fraco nível de descentralização leva
muitas vezes a que os agentes locais e regionais não estejam legalmente autorizados a tomar
decisões e a gerir o seu próprio desenvolvimento.
No que se refere à competência dos potenciais agentes no SE, podemos afirmar que, em
termos gerais, estes agentes possuem alguma iniciativa, poderiam dispor de mais algum poder
e faltam-lhes os recursos essenciais. Em termos conceptuais, isto significa que será preciso
adaptar o conceito específico de aprendizagem a este contexto. Essa adaptação é desejável, na
medida em que o conceito poderá ser aplicado de forma mais específica nos Balcãs se nele for
incorporada uma componente trans-étnica.
Embora as Regiões em Aprendizagem tenham sido frequentemente advogadas nas políticas
comunitárias e apesar dos grandes investimentos financeiros realizados na aplicação das
políticas de desenvolvimento regional, as desigualdades regionais na Europa não sofreram
uma redução significativa nas últimas duas décadas, tendo, em certa medida, chegado mesmo
a aumentar. As diferenças de rendimentos entre os diferentes países diminuíram, mas
aumentaram as desigualdades entre as diferentes regiões de cada país. Os Estados-Membros
desenvolveram estruturas de produção cada vez mais diferentes e a polarização da taxa de
desemprego é cada vez mais acentuada nas regiões da Europa (Puga, 2000).

6.1.4.

As RA enquanto fonte de uma identidade comum

Quando as Regiões em Aprendizagem estão já em fase operacional, o desenvolvimento
conjunto é assegurado pela iniciativa e interacção dos agentes regionais, assim como pelo
processo de aprendizagem mútua, recíproca e sinergética entre as diferentes instituições e
organizações. Esta dinâmica não só é passível de ser aplicada no SE, como já começa a existir
nessa região. Tal como já foi observado em vários casos na UE, uma das características das
Regiões em Aprendizagem é a mobilização de esforços em torno de um determinado potencial
ou domínio de interesse socioeconómico, que assegura a motivação necessária à acção. Estes
domínios de interesse já existem em várias regiões do SE.
Além disso, em vez de dar origem a uma concorrência regional (práticas de “dumping” entre
as diferentes regiões, mediante uma redução dos custos salariais, dos padrões profissionais e
do nível de qualidade), a existência de diversas regiões em aprendizagem pode contribuir para
melhorar a competitividade em termos absolutos (reforçando a competitividade do mercado
europeu ou global). Com as regiões em Aprendizagem, não há perdedores, mas apenas
vencedores, na medida em que todas as regiões acabam por lucrar com o aumento da
qualidade da produção e o consequente aumento da qualidade de vida. Este potencial também
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se verifica no SE, onde o processo de aprendizagem em todo o SE poderá ser assegurado por
apenas algumas regiões.
Contudo, as regiões em aprendizagem no SE não são iguais às da UE devido a um factor
importante: o próprio conceito de região. Tal como é possível observar, na UE, os resultados e
sucessos das regiões em aprendizagem implicam a existência de um factor de união e de uma
fonte de identidade (identidade regional e socioeconómica), o que não é muito vulgar no SE.
Efectivamente, continua a prevalecer nessa zona da Europa, apenas uma fonte de identidade,
que determina a pertença ou não-pertença regional: as clivagens e os laços ÉTNICOS. É esta a
razão para a grande força potencial de uma massa representativa das regiões em aprendizagem
no SE. Identificar as Regiões em Aprendizagem com o progresso e o sucesso socioeconómico
poderá moderar ou neutralizar a poderosa e muitas vezes única fonte de identidade que é a etnia.
Redefinir as Regiões em Aprendizagem, fazendo delas regiões não necessariamente étnicas,
constitui uma forma de propor uma nova fonte de identidade. Por outras palavras, o
desenvolvimento de uma fonte de identidade regional de natureza não étnica poderá reduzir a
importância da etnia enquanto laço ou divisão regional (étnica).

6.2.

Situação

6.2.1.

Tendências gerais: Reformas e Desenvolvimentos

Ao proceder à descrição das tendências e desenvolvimentos socioeconómicos no SE, importa
distinguir três regiões distintas nos Balcãs:
(a) os países membros da NATO/UE
(b) os países candidatos à adesão
(c) a antiga Jugoslávia
Os países do SE membros da NATO/UE são a Grécia e a Turquia. Os países do SE que
integrarão a UE são, seguramente, a Bulgária e a Roménia e, possivelmente, a Eslovénia e a
Hungria (estes dois últimos recusaram frequentemente ser classificados como países do SE e
recusariam certamente ser designados por países balcânicos). A antiga Jugoslávia e os seus
países vizinhos incluem a Bósnia e Herzegovina, a Macedónia (Fyrom), a República da
Jugoslávia (a Sérvia, talvez ainda o Montenegro mas pouco provavelmente o Kosovo), a Croácia
(que também levantaria objecções a uma classificação como país dos Balcãs) e a Albânia.
Cada um destes países possui uma estratégia de desenvolvimento socioeconómico diferente e,
consequentemente, um potencial diferente também para o desenvolvimento de regiões em
aprendizagem.
Sem entrar demasiado em pormenores, podemos afirmar que as regiões em aprendizagem já
existem nas zonas mais desenvolvidas da Grécia e da Turquia e que muitos países candidatos
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já estão em vias de poder desenvolver regiões em aprendizagem (graças, entre outras coisas,
às verbas de financiamento parcial do programa Phare e aos esforços de preparação
desenvolvidos para beneficiar do FSE no momento da sua adesão).
A antiga Jugoslávia é actualmente o país com menos potencial, na medida em que a
reconstrução económica continua a ser o objectivo prioritário e a etnia continua a ser a única
fonte de identidade a nível regional.
Seria útil realizar um estudo aprofundado para confirmar as considerações acima expostas, com
a ajuda de indicadores e de dados referentes às 3 sub-regiões e aos países que as constituem.
Avaliar o potencial dos três grupos de agentes (governos locais, empresas, escolas) em função
dos 3 factores acima definidos (cidadania, governança, competências) ofereceria várias
vantagens: permitiria analisar o nível de desenvolvimento, determinar o nível de descentralização
e subsidiariedade e identificar as necessidades de formação e apoio de modo a poder dar início
às regiões em aprendizagem. Se, por um lado, os aspectos profissionais e culturais influenciam a
qualidade e a quantidade das iniciativas e recursos, por outro lado, os problemas de natureza
profissional podem ser resolvidos mediante uma política que favoreça o desenvolvimento dos
recursos humanos. Contudo, quer o êxito e o desenvolvimento profissional, quer a interacção
com outras regiões terão também um impacto inevitável sobre os aspectos culturais. Com as
regiões em aprendizagem, as atenções deixarão de estar centradas nas tensões étnicas e passarão
a incidir em questões mais pacíficas (e mais proveitosas) do domínio do desenvolvimento
socioeconómico.
Esta tendência já se verifica nas regiões a seguir apresentadas.

6.2.2.

As “Regiões em Aprendizagem” existentes

Ístria (candidato à adesão)
A Ístria é uma região histórica e multicultural, que recebeu a influência de três culturas
dominantes (eslava, latina e germânica) e faz actualmente fronteira com três Estados: a
Eslovénia, a Itália e a Croácia. Essa região tem assistido a um reforço substancial da sua
identidade (e prosperidade) desde a breve fase tumultuosa que ocorreu no início da década
de 90. O turismo representa um factor económico e de motivação (a região é conhecida como
a “Toscânia do Norte”), que despertou uma autêntica identidade istriana de natureza
exclusivamente geográfica e não étnica. No último recenseamento, vários habitantes dessa
região preferiram mesmo ser classificados como croatas, eslovenos e italianos istrianos do que
serem classificados de acordo apenas com a sua etnia e houve um grupo significativo de
pessoas que se auto-intitularam “istrianos”.
Suceava (Roménia)
Esta região fica situada no Norte da Roménia, junto da fronteira com a Moldávia, e existe nela
uma verdadeira iniciativa de desenvolvimento regional. A realização de alguns projectos no
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âmbito dos programas Phare e Tempus permitiu criar uma plataforma virtual que serve de
ponto de ligação entre diversas iniciativas comerciais, serviços e investidores. A região
alberga uma população mista, mas promove a imagem de um desenvolvimento conjunto
assente numa cultura regional (geográfica) como elemento unificador.
Macedónia (antiga Jugoslávia)
No momento em que o presente documento está a ser redigido, a antiga República Jugoslava
da Macedónia (Fyrom, na linguagem comunitária) é um Estado do tamanho de uma pequena
região que constitui um duplo exemplo de região em aprendizagem. Até há bem pouco tempo,
a Macedónia era a única região da antiga Jugoslávia que conseguiu evitar as divisões étnicas,
apesar de ter uma situação económica precária e de sofrer as consequências das guerras travadas
entre os seus vizinhos. A identidade cívica nacional, assim como a consciência de que uma
guerra traria consequências desastrosas, conseguiram sobrepor-se às forças de unificação de
natureza étnica. Trata-se de um potencial exemplo de Estado baseado em princípios cívicos,
mas a situação poderá alterar-se devido à actual emergência de guerrilheiros albaneses no
território situado nos arredores de Tetovo. Enquanto região, a Macedónia precisa urgentemente de
apoio para evitar o derramamento de sangue e promover o desenvolvimento regional. A UE
reagiu de forma surpreendentemente rápida, o que constitui um sinal de esperança de que a
comunidade internacional tenha finalmente retirado algumas lições das sucessivas guerras que
assolaram os Balcãs. O pior parece ter sido evitado por enquanto, graças ao envolvimento político
e a uma substancial ajuda económica, na perspectiva de um início de aproximação da UE.

6.2.3.

As “Regiões em Aprendizagem” emergentes

Região de Pirin (Bulgária/Grécia)
Situada entre a Bulgária e a Grécia, esta região beneficia de uma modalidade de cooperação
adicional: a cooperação transfronteiriça. A implementação de um sub-programa do Phare de
“cooperação transfronteiriça” bem concebido permitiu a duas regiões economicamente bem
sucedidas registarem um crescimento significativo, que beneficiou ambas as regiões.
(Para mais informações sobre aprendizagem e desenvolvimento regional, ver o contributo do
Dr. Tsako Pantaleev nesta revista).
Dalmácia (antiga Jugoslávia)
A reanimação do turismo após o grande declínio que este sector sofreu durante os dez anos de
conflitos que assolaram a Jugoslávia constitui a principal característica do desenvolvimento
regional na Dalmácia. Distinguindo-se do processo de reconstrução da Croácia enquanto Estado,
as iniciativas desenvolvidas na Dalmácia visam restabelecer as vantagens e competências
comparativas existentes no período que antecedeu os conflitos, através da formação de gestores
na área do turismo pelas universidades, da promoção das especificidades regionais pelas
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cidades e territórios locais e do investimento nas infra-estruturas. O mote global é a identidade
geográfica, colocando a tónica no mar Adriático e no seu litoral como factores de identificação.
Vojvodina (antiga Jugoslávia)
Situada na Sérvia, a Vojvodina é uma região constituída por várias etnias. No tempo da antiga
Jugoslávia, a Vojvodina era uma região autónoma que beneficiava de um nível de descentralização
considerável. Após ter ficado temporariamente sob o poder central de Belgrado, a mudança de
regime ocorrida em finais de 2000 abriu de novo as portas a um verdadeiro desenvolvimento
regional. As minorias locais não são consideradas um factor de divisão, mas sim um meio de
ligação com os Estados vizinhos que detêm um nível económico mais elevado. De igual
modo, a multiculturalidade também não é vista como um factor de divisão, mas sim como um
meio que contribui para formação de uma identidade comum. A proximidade com o Danúbio
e a diferenciação dos seus vizinhos sérvios constituem outros factores de identificação.
Alpes – Ádria (Áustria/Itália/Eslovénia)
A região dos Alpes-Ádria tem sido promovida ao longo de várias décadas como uma região
multinacional com objectivos comuns. Essa promoção teve a sua expressão máxima com o
projecto dos Jogos Olímpicos – senza confini (sem fronteiras). A identidade comum da região
foi construída numa base histórica e não étnica (com a monarquia Austro-húngara), conferindolhe um bom potencial de desenvolvimento. Todavia, o projecto esmoreceu e não obteve o
apoio necessário, devido, em parte, às intervenções perturbadoras de líderes nacionalistas dos
três países envolvidos, como foi o caso particular das intervenções xenófobas de Joerg Haider
e Umberto Bossi, que comprometeram a visão comum e atrasaram a realização de vários
projectos conjuntos até ao momento.

6.3.

Estabilidade

6.3.1.

Regiões Balcânicas em aprendizagem?

Quando se coloca a questão de saber se o Sudeste da Europa poderá tornar-se uma Região em
Aprendizagem, os acontecimentos ocorridos nos últimos dez anos não oferecem muitos
motivos de esperança. Para que seja possível desenvolver uma região em aprendizagem e
realizar progressos, será necessário, em primeiro lugar, alcançar outros objectivos: a reconstrução
e a estabilidade ao nível das fronteiras, dos padrões de vida (segurança) e da economia.
As seguintes questões deverão ser alvo de uma análise mais aprofundada.
(a) Quais são os incentivos, os impedimentos e as iniciativas existentes para iniciar o
processo de aprendizagem e desenvolvimento regional?
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(b) Como iniciar um debate sobre o progresso, as restrições e as perspectivas inerentes à
adopção de uma abordagem comum isenta de tendências ideológicas de natureza étnica?
(c) Existe alguma vontade de cooperação no processo de reconstrução, reforma e
desenvolvimento de recursos, com vista a assegurar um verdadeiro empenho na
cooperação (e não na concorrência)?
Durante a era socialista, os países do Sudeste da Europa eram governados por regimes
políticos que variavam do mais totalitário ao mais liberal. Quando foi iniciada a transição, há
cerca de dez anos, gerou-se um grande debate sobre o papel que o Estado seria chamado a
desempenhar, especialmente, no contexto de uma economia de mercado. Este novo papel não
foi, todavia, compreendido e implementado de forma correcta. Durante o período de transição
nos Balcãs, os Estados registaram diversas falhas que contribuíram para veicular a imagem da
sua fraca capacidade e eficiência. Além disso, os Estados de diversos países não conseguiram
desenvolver estratégias globais de reforma, devido a uma má governação, a um elevado nível
de corrupção, à incapacidade de criar um quadro jurídico apropriado e a uma fraca capacidade
das instituições públicas e privadas. Entende-se por fraca capacidade de um Estado, as várias
deficiências que o aparelho do Estado dos diversos países do Sudeste da Europa tem vindo a
registar durante a fase de transição. Essas deficiências incluem, por um lado, a fraca capacidade
para assegurar bens e serviços públicos, no domínio, por exemplo, da governação, dos sistemas
de saúde e de educação, dos serviços sociais e da segurança e, por outro lado, a incapacidade
ou falta de vontade para implementar um Estado de direito à luz dos princípios democráticos.
Já foi muitas vezes referido que a definição de fraca capacidade do Estado nos países do
Sudeste da Europa está associada à governação, à reforma institucional, à corrupção, à
economia paralela, às mudanças estruturais e ao desempenho económico.
A capacidade de governação constitui um requisito prioritário. A capacidade do Estado em
matéria de boa governação inclui assegurar o Estado de direito e melhorar a eficiência e
responsabilidade do sector público. No Sudeste da Europa, que ainda se encontra numa fase
de transição, a boa governação representa um factor fundamental para o crescimento
económico. Para promover a boa governação, os países da região esforçam-se por fortalecer
os mercados e as instituições e aumentar a eficiência e transparência do sector público.
Melhorar a governação implica também eliminar todas as hipóteses de corrupção. Estes
objectivos estão agora incluídos no conceito global de reconstrução da região.
Um processo de reconstrução e de reforma complexa desta natureza exige que o Estado tenha
um amplo papel no apoio à transição, à estabilidade, à liberalização e às mudanças sistemáticas
em geral. Este papel poderá, por vezes, ser confundido com uma abordagem paternalista, que
ainda tem uma forte presença e influência no ritmo a que as medidas de reforço dos mercados
e das suas instituições se operam. A reforma da administração pública constitui um sinal de
melhoria na governação. Nos países em transição da Europa Central, o sector público tem um
papel cada menos interventivo, dando ao sector privado um maior espaço para assegurar de
forma mais eficiente a prestação de bens e serviços. No Sudeste da Europa, este processo tem
evoluído de forma lenta, apesar de já terem sido realizadas grandes mudanças.
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A definição de um quadro político mais completo e eficaz poderia ser considerado um
importante objectivo de transição a curto e médio prazo, na medida em que os mercados ainda
necessitam de ser reforçados. Para melhorar a governação e apoiar o desenvolvimento, os
países balcânicos precisam de investir mais, sobretudo no processo de reconstrução, uma vez
que quase todos eles necessitam urgentemente de dispor de melhores infra-estuturas do
Estado. Embora o nível de investimento público seja reduzido, as despesas do sector público
são relativamente elevadas. Estas tendem a incidir mais no consumo do que no desenvolvimento.
A maior parte das despesas públicas destinam-se ao pagamento de salários e ao financiamento
dos sistemas de segurança social e bem-estar. Alguns países realizam enormes investimentos
nas forças militares e na segurança, enquanto que outros investem mais no sector público. Em
países como a Albânia, a Bósnia-Herzegovina e a Bulgária, as despesas públicas representam
apenas uma pequena percentagem do PIB devido, entre outras razões, à crise, aos meios de
financiamento disponíveis e às políticas económicas adoptadas durante a fase de transição
(manter os défices orçamentais a um nível reduzido durante o período de escassez de receitas),
como foi o caso na Albânia e na Roménia.
A actual percepção da Europa relativamente às economias dos Balcãs e as políticas adoptadas
nos últimos anos precisam de ser analisadas e revistas no quadro geral das políticas
comunitárias relativas aos antigos países socialistas da Europa Central e do Sudeste. Após as
mudanças drásticas que ocorreram nesses países em 1989 e que marcaram o início da
transição para uma democracia pluralista e uma economia de mercado, a UE tomou uma série
de medidas para apoiar essa transição. Foram adoptadas diferentes abordagens para com
diferentes grupos de países, tendo essas abordagens sido definidas, em larga medida, pela
percepção dos decisores políticos da UE relativamente aos progressos realizados por estes
países durante a fase de transição. Consequentemente, foram adoptadas políticas muito
diferentes em matéria de ajuda, de acesso ao comércio e de adesão à UE.
A estratégia da “cenoura e do chicote” (incentivo e condicionalidade) provou ser muito eficaz
no caso da Bósnia-Herzegovina e, especialmente, na recente crise na Macedónia. Esta
estratégia constitui também um dos elementos centrais da abordagem proposta para o Pacto de
Estabilidade.
A questão de saber se é possível desenvolver “regiões balcânicas em aprendizagem” está
relacionada com a intensidade do desejo de adesão e do sentimento de pertença dos países do
Sudeste da Europa à União Europeia . Tudo indica que esta visão utópica só poderá ser posta
em prática depois de os países do Sudeste da Europa aderirem à “Europa das Regiões”.

6.3.2.

Limitações e condições

As limitações e condições a seguir indicadas deverão ser tomadas em consideração quando a
“aprendizagem” se tornar também uma característica dominante no Sudeste da Europa.
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Limitações:
(a) As clivagens étnicas continuam a ter uma presença demasiado dominante para permitir
uma cooperação inter-regional (ou até intra-regional);
(b) Continuam a faltar recursos internos;
(c) A ajuda e o investimento externos são indispensáveis;
(d) As associações profissionais actualmente em actividade são fracas e precisam de ser
reforçadas;
(e) Os parceiros sociais não estão plenamente desenvolvidos e precisam de assumir o papel
que lhes cabe no desenvolvimento socioeconómico.
Condições:
A fim de assegurar o desenvolvimento socioeconómico e o processo de aprendizagem regional,
será necessário resolver uma série de questões, sendo as mais importantes e imprescindíveis a
Segurança/Paz, o Estado de Direito, o sistema financeiro, os direitos de propriedade, os
corredores de transporte, as infra-estruturas de TI, etc.
Tais questões poderão ser tratadas através de projectos-piloto visando a criação de centros de
aprendizagem, incubadoras de empresas e associações profissionais. Essas iniciativas
desempenharam um papel extremamente importante no desencadear do processo de
aprendizagem regional na UE e precisam de ser adoptadas no Sudeste da Europa.
É preciso passar da teoria à acção e aplicar métodos práticos, substituir as iniciativas
puramente académicas por acções de investigação, assim como lançar acções práticas na área
da aprendizagem. Antes de passar à acção, importa proceder a uma análise cuidadosa das
condições e situações a nível regional e territorial. Os peritos e agentes locais e nacionais
deverão participar como parceiros legítimos e permanentes na realização destes esforços.

6.3.3.

O Pacto de Estabilidade e a reconstrução económica

O Pacto de Estabilidade para a Europa do Sudeste foi adoptado em Colónia, em 10 de Junho
de 1999, por iniciativa da UE. No documento que institui esse pacto, mais de 40 países e
organizações comprometeram-se a apoiar os países da Europa do Sudeste "nos seus esforços
para promover a paz, a democracia, o respeito dos direitos do Homem e a prosperidade
económica, a fim de alcançar a estabilidade de toda a região". O documento previa a integração
nas estruturas euro-atlânticas de todos os países da região. O Pacto de Estabilidade foi
novamente adoptado para a região dos Balcãs em 30 de Julho de 1999 na cimeira de Sarajevo.
O Pacto de Estabilidade constitui a primeira tentativa real por parte da comunidade
internacional para substituir a anterior política de intervenção em situações de crise do
Sudeste da Europa, por uma estratégia de prevenção de conflitos global e de longo prazo. A
ideia de estabelecer um Pacto de Estabilidade surgiu no final de 1998, antes da guerra do
Kosovo. A intervenção da NATO reforçou, sem dúvida, a vontade política internacional em
matéria de coordenação e acção preventiva na região.
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A Mesa de Trabalho I (democratização e direitos do Homem) criada no âmbito do Pacto de
Estabilidade para a Europa do Sudeste criou uma task force para a educação e a juventude.
Entre os objectivos principais desta task force figuram o desenvolvimento de novas formas de
gestão do sector da educação, a implementação de métodos de garantia de qualidade, o
reconhecimento mútuo de diplomas e o desenvolvimento de currículos. No âmbito destes
objectivos, está prevista a realização de actividades transfronteiriças, a criação de redes de
projectos e a implementação de programa de intercâmbio.
De acordo com as prioridades temáticas desta mesa de trabalho, definidas na Conferência de
Sófia, foram criados seis grupos de trabalho consagrados aos seguintes temas:
Ensino Geral: Desenvolvimento político e melhoria dos sistemas (coordenação: OCDE). Os
principais objectivos consistem em promover uma reforma educacional sustentável, melhorar
o fluxo de informação, prestar apoio político ao lançamento de programas comunitários e
internacionais destinados a introduzir reformas educacionais no Sudeste da Europa, melhorar
a gestão do sector da educação a todos os níveis e melhorar a formação de professores.
História e ensino da história (coordenação: Conselho da Europa). A actividade deste grupo de
trabalho incide essencialmente no desenvolvimento de iniciativas transfronteiriças e
multilaterais na área do ensino e da investigação, de modo a promover o ensino e a compreensão
da história da região sob várias perspectivas e a desconstruir os estereótipos de carácter
nacionalista. Os projectos a desenvolver incluem a formação prévia e em serviço de professores
de história em novas metodologias, o desenvolvimento de material didáctico e de programas
de ensino, o apoio à constituição de redes e programas de intercâmbio.
Ensino superior (coordenação: CRE – Conferência Permanente de Reitores). O ensino
superior desempenha um papel vital para o desenvolvimento de uma sociedade civil
funcional, através da promoção da igualdade de oportunidades, da formação ao longo da vida
e do incentivo à participação na vida política e social. As reformas do ensino superior deverão
ainda contribuir para evitar o êxodo de competências, que constitui um sério problema para
algumas zonas.
Ensino e formação profissionais (coordenação: Fundação Europeia para a Formação). O ensino e
formação profissionais constituem um requisito prévio fundamental para a reconstrução
económica e o desenvolvimento da sociedade civil. A igualdade de oportunidades e a luta
contra a exclusão social figuram entre os principais objectivos a alcançar. O desenvolvimento
de programas de ensino e a formação de professores deverão contribuir para a aquisição de
competências sociais, tais como a gestão de conflitos. A participação activa de todos os
principais agentes envolvidos (directores de estabelecimentos de ensino, professores e pais de
alunos) é fundamental. As escolas e centros de formação profissional deverão ser incentivados
não só a desenvolver o seu potencial enquanto centros comunitários, como também a
participar de forma proactiva na cooperação transfronteiriça/internacional.
Nota: Esta acção foi transferida para a mesa de trabalho II sobre "reconstrução económica".
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Educação para a cidadania democrática e a gestão da diversidade (coordenação: Conselho da
Europa). Este grupo de trabalho promove um conceito de diversidade que ultrapassa a etnia. A
sua actividade incide essencialmente na diversidade de todas as formas de identidade
(nacionalidade, religião, género, idade, etc.). Todas as pessoas são diferentes e têm direito a
essa diferença. Criar um clima democrático nas escolas e promover ideias multiculturais em
vez de mitos e preconceitos nacionalistas é tão importante quanto o é a educação para a
democracia a todos os níveis (político, escolar, social). Este é um processo no qual os agentes
regionais e locais, incluindo as ONG, deveriam participar juntamente com organizações
internacionais, tais como o Conselho da Europa ou a UNESCO.
Juventude (coordenação: Conselho da Europa). A importância das questões ligadas à juventude
levou à criação de um grupo de trabalho especial, cuja missão consiste, na sua própria definição,
em criar elos de ligação entre os jovens do Sudeste da Europa. As prioridades máximas são o
desenvolvimento de novas políticas a favor das crianças e dos jovens, a criação de medidas
para restabelecer a confiança e a constituição de redes. Os jovens demonstram um interesse
especial em dispor de mais informações sobre o Pacto de Estabilidade e em participar em
actividades, tais como campanhas a favor de uma maior tolerância e uma maior cooperação
transfronteiriça.
Desde que foi criado há um ano e meio, o Pacto de Estabilidade tem sido alvo de várias críticas:
(a) O Pacto de Estabilidade foi lançado demasiado tarde
O Pacto de Estabilidade entrou em vigor num período em que os principais conflitos e
guerras já tinham decorrido no SE. Este atraso também se verificou em relação ao Kosovo,
que necessitou de uma grande ajuda durante os primeiros meses que sucederam aos ataques
aéreos e à expulsão e posterior regresso da população albanesa (com a consequente
expulsão da maioria da população sérvia) em 1999.
(b) Até ao momento, o Pacto de Estabilidade só tem actuado como "chancela" para iniciativas
bilaterais
Apesar de a sua estrutura e procedimentos estarem operacionais há muito pouco tempo, o
Pacto de Estabilidade ainda não possui a sua própria autoridade orçamental e de programação.
O actual modelo proporciona apenas a adopção de iniciativas com a "chancela do Pacto
de Estabilidade", concebidas essencialmente para uma aplicação a nível bilateral, como é
o caso de projectos de desenvolvimento destinados a países individuais. Para poder ser
eficaz, o Pacto de Estabilidade deverá dispor do seu próprio orçamento, cujas verbas poderão
ser aplicadas em função das suas prioridades em cada uma das suas três áreas de intervenção.
(c) O Pacto de Estabilidade não possui uma estratégia global e consensual em matéria de
educação e formação
Embora o processo de análise e avaliação da situação neste domínio já esteja bem
lançado, ainda existe uma lacuna a preencher a nível conceptual. Os sistemas de
educação e formação, bem como a sua actualização, beneficiam da experiência adquirida
com programas de reforma similares realizados na CEE. Ainda falta, todavia, estabelecer
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uma ligação entre a educação e o conceito mais alargado do desenvolvimento dos
recursos humanos na perspectiva do crescimento socioeconómico.
(d) Como iniciar o processo? Condições prévias e incentivos
É preciso apresentar modelos de cooperação “neutros”, em termos culturais, e adaptados
a cada contexto regional específico. Em vez de ser colocada a tónica nos resultados e na
metodologia, haverá que privilegiar os instrumentos, as práticas e as experiências
susceptíveis de serem transferidas para outros contextos.
Existe uma vasta experiência neste domínio, mas as acções de desenvolvimento e
aprendizagem regional necessitam de ser financiadas pelo FSE . A criação do grupo de
trabalho sobre educação para a cidadania democrática (coordenado pelo Conselho da Europa)
constitui outra iniciativa importante neste processo. O projecto de educação para a cidadania
democrática é um bom exemplo, na medida em que é possível recolher informações sobre
como lançar uma estratégia de aprendizagem a nível regional e nacional de acordo com uma
perspectiva que não seja meramente educacional.

6.4.

Sugestões (temas para debate)

Para concluir, os elementos a seguir indicados constituem os principais factores de inércia que
têm impedido o mecanismo das Regiões em Aprendizagem de avançar no SE:
(a) Falta de orientação: identidade étnica vs. identidade socioeconómica
(b) Falta de competências: necessidade de descentralização
(c) Falta de iniciativa: inércia e desmotivação
(d) Falta de recursos: necessidade de incentivos externos
Tal como foi sugerido anteriormente, estes factores poderão ser mitigados mediante a
aplicação dos seguintes dispositivos no quadro do Pacto de Estabilidade:
(a) Aplicação da condicionalidade não étnica aos projectos do Pacto de Estabilidade
(b) Incentivo ao modelo de aprendizagem inter-organizacional ao nível UE-SE (abertura dos
programas Sócrates e Leonardo da Vinci, PQ5)
(c) Maior investimento no desenvolvimento dos recursos humanos (a cargo da segunda mesa
de trabalho – Fundação Europeia para a Formação)
(d) Nova abordagem centrada nas alianças e motivação trans-étnicas: formação de comunidades
de práticas cívicas e profissionais
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7.

Situação da Bulgária e iniciativas emergentes
Tzako G. Pantaleev

Na última década, os países desta região que assinaram um acordo de associação para
aderirem à União Europeia e que, mais tarde, iniciaram negociações para a adesão,
implementaram uma série de iniciativas centradas na formação. Algumas das iniciativas
visavam adequar e introduzir reformas nos sistemas de formação existentes ou desenvolver
novos currículos, actualizando ainda as competências dos formadores. A maioria dos
programas foram implementados com sucesso ou, pelo menos, marcaram o arranque de
processos de reforma no sector.
Todos estes esforços foram necessários pelo facto de a transição para uma economia de mercado
exigir uma mudança na forma como a formação era concebida, ministrada e desenvolvida e,
por outro lado, para atingir o nível dos países economicamente mais desenvolvidos, tornando
a mão-de-obra, se não competitiva, pelo menos, mais equitativa. A formação é, igualmente, a
palavra-chave da vertente de Desenvolvimento dos Recursos Humanos incluída nos Planos
Nacionais de Desenvolvimento recentemente elaborados.
A Bulgária e a Roménia aderiram aos programas e iniciativas comunitárias em matéria de
formação, principalmente, ao programa Leonardo da Vinci, e estão, actualmente, a preparar-se
para dar início aos trabalhos, recorrendo aos instrumentos dos fundos estruturais.
Foi assim que os conceitos de Educação e Formação ao Longo da Vida (EFLV) e da própria
aprendizagem se tornaram um importante assunto da actualidade (também a nível nacional) e
um dos desafios com que os profissionais no sector da educação, formação e desenvolvimento
terão também de se deparar. Nos nossos países, os conceitos acima referidos foram articulados
de uma forma semelhante à da União Europeia, mas não dão conta de todos os processos
pelos quais os Estados-Membros tiveram de passar.
Outra razão pela qual as abordagens ao domínio da aprendizagem são específicas em cada
região provém do facto de existir por vezes um enorme desequilíbrio entre as regiões, devido
não só aos acontecimentos que marcaram a sua história, mas também a determinados factores
externos, tais como as guerras na ex-Jugoslávia ou a restruturação da economia. A nova
regionalização do país, efectuada por forma a cumprir os requisitos comunitários e a tornar as
regiões elegíveis para beneficiar dos instrumentos dos fundos estruturais, é também um factor
importante para compreender a natureza das acções de desenvolvimento local a implementar.
Assim, as acções desenvolvidas e o papel das iniciativas regionais no domínio da educação e
formação constituem, agora, factores extremamente importantes para o desenvolvimento
socioeconómico do país.
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As principais questões que se colocam quando falamos de aprendizagem a nível regional são:
(a) De que forma a aprendizagem, e não apenas a formação, contribui para o desenvolvimento
e actualização dos recursos humanos da região/comunidade?
(b) De que forma os conhecimentos existentes (ou gerados nas instituições relacionadas ou
não com a investigação e a formação em diferentes partes da região) são transmitidos a
outros potenciais beneficiários?
(c) Estarão os sistemas e programas implementados ao nível das comunidades e dos parceiros
preparados para proporcionar um processo de aprendizagem ou para criar uma cultura de
EFLV? Existem organizações envolvidas num processo de aprendizagem?
(d) De que forma as populações locais encaram a cultura, a gestão do capital intelectual e os
benefícios retirados de experiências anteriores?
Por outras palavras, importa saber de que forma são os valores, a filosofia e a visão da comunidade
local transmitidos a todos os possíveis parceiros e intervenientes e, obviamente, quem deve
liderar o processo de transferência de conhecimentos em todos os níveis da região e das
comunidades mais pequenas.
Além de alargar, de certo modo, o conceito de região em aprendizagem, fazendo desta uma
"região que implementa uma estratégia inovadora orientada para a educação", estas perspectivas
aproximam-se de algumas questões tratadas no Memorando sobre Aprendizagem ao Longo da
Vida.
Que novo elemento terá surgido no contexto da cooperação entre os organismos de educação e
formação, as instituições comunitárias e as empresas locais, que exige a sua redefinição e o
reforço do papel da aprendizagem para realçar a questão da especificidade? Serão as formas
"linear" e interactiva de conceber e abordar a aprendizagem ou existirá um novo factor que
escapa a estas abordagens, cuja importância exige a introdução de um novo conceito de
aprendizagem!
No actual contexto de globalização da economia, de aumento da concorrência e das novas
tecnologias da informação, os sistemas de educação e formação estão a evoluir de tal forma
que obrigam os seus principais agentes tradicionais não só a evoluir, como também a interagir
com outros parceiros, por forma a tornar os seus produtos competitivos.
Tanto os professores, como os formadores têm de unir esforços com os gestores, a fim de
desenvolver planos individuais de formação, em vez de “esperar passivamente” que os
formandos venham ter com eles para se inscreverem nos cursos já existentes. (31)

(31) Ver Corporate Quality Universities, Lessons in Building a Work-Class Work Force, Jeanne C. MeisterIRWIN professional Publishing, 1994 Nova Iorque
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Espera-se que as universidades e as empresas desenvolvam novas parcerias e redes de
educação e formação, por forma a cobrir todo o processo desde a fase de produção à fase final
em que o produto é fornecido.
A gestão da formação e da educação a nível individual e a conjugação de esforços entre os
profissionais do sector da educação e formação e os gestores de vários sectores específicos
constituem o ponto fulcral da aprendizagem.
No entanto, a criação de parcerias e redes de parcerias destinadas a desenvolver processos
aprendizagem implica que todos os intervenientes possuam e fomentem também uma cultura
de aprendizagem. Esta exigência constitui um novo desafio para os países desta região, uma
vez que os seus sistemas educativos só agora começam a criar alternativas às estruturas de
ensino especializadas. Por outro lado, a aprendizagem contínua também contribui para
desenvolver essa cultura nos sujeitos já envolvidos. Considera-se que existe uma cultura de
aprendizagem, quando uma comunidade ou organização:
(a) incentiva todas as partes envolvidas a identificar as suas próprias necessidades de
aprendizagem;
(b) avalia regularmente o desempenho e o nível de aprendizagem de todas as partes
envolvidas;
(c) incentiva todas as partes envolvidas a estabelecer objectivos individuais;
(d) fornece feedback no momento adequado sobre o desempenho e os progressos realizados
em termos de aprendizagem;
(e) avalia o desempenho das entidades que lideram o processo, com vista a apoiar o
desenvolvimento de outros organismos;
(f) procura proporcionar novas experiências que possam servir de ensinamento às partes
envolvidas;
(g) Organiza acções de formação no posto de trabalho e/ou facilita a participação neste tipo
de formação;
(h) tolera determinados erros desde que as partes envolvidas procurem aprender com eles;
(i) incentiva as partes envolvidas e os indivíduos a avaliar, concluir e planear actividades de
aprendizagem;
(j) desafia os métodos de trabalho tradicionais.
O aspecto social da evolução da "aprendizagem" é também muito importante. Na medida em
que nem todas as partes que actuam a nível local podem ter acesso aos melhores meios para
cumprir a sua função, a mobilização dos recursos disponíveis para a resolução dos problemas
e para o trabalho em equipa deve ser considerada um requisito prévio para desenvolver um
processo de "aprendizagem" dentro de uma comunidade.
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A existência ou ausência de instituições, organismos e empresas que possuem ou procuram
desenvolver uma cultura de aprendizagem constitui um factor a ter em conta para a promoção
de iniciativas associadas ao conceito de região em aprendizagem.
Assim, antes de partirmos para exemplos concretos de projectos regionais ou iniciativas locais
de "aprendizagem", importa saber primeiro se existem condições favoráveis à implementação
dessas iniciativas em países como a Bulgária.
Uma vez que o país ainda se encontra em fase de transição para uma economia de mercado,
ainda não possui sistemas e infra-estruturas bem desenvolvidos que permitam implementar
acções de aprendizagem contínua, incluindo (32):
(a) cursos de educação e formação na área executiva e de gestão
(b) cursos formais de formação baseados no desenvolvimento de competências
(c) formação estruturada no posto de trabalho
(d) serviços de orientação profissional
(e) estruturas de aprendizagem dentro ou fora do contexto institucional
(f) oportunidades informais de aprendizagem, etc.
De igual modo, o país não possui uma rede de organismos dotada dos elementos básicos que
caracterizam os organismos de aprendizagem:
(a) uma visão/estratégia desenvolvida – uma panorâmica clara da situação actual e futura
(b) práticas executivas estabelecidas, um ambiente de liderança com as competências e os
conhecimentos adequados às necessidades do organismo em causa
(c) práticas, processos e incentivos estabelecidos em matéria de aprendizagem individual
(d) um ambiente favorável à aprendizagem baseado na interacção e na confiança
(e) uma estrutura organizacional/profissional aberta e sem entraves
(f) uma partilha de todas as informações relevantes
(g) actividades individuais e em equipa estabelecidas e funcionais
(h) um feedback claro, colectivo e regular quanto ao desempenho, à luz dos objectivos
organizacionais
(i) mecanismos formais e informais no domínio da aprendizagem contínua
(j) sistemas de apoio formais e informais (recompensa/reconhecimento)
Todavia, os pontos a seguir enunciados permitem-nos concluir que já existem ou estão a
surgir iniciativas (ou certas componentes) próprias das regiões em aprendizagem:

(32) O documento de trabalho “Concept paper on Continuing Vocational Training” procura mobilizar os
esforços de todos os parceiros envolvidos no sector da educação e formação profissional.

100

(a) A conjuntura económica, a falta de experiência, de recursos e de qualidade da mão-deobra, obriga, muitas vezes, os diferentes intervenientes no domínio da EFP a unir
esforços
(b) A formação, enquanto tal, inclui sempre uma componente de conhecimento que, por
vezes, exige o envolvimento de um agente externo
(c) As tecnologias e os métodos utilizados ou a utilizar provêm, muitas vezes, de outros
países, implicando, logo à partida, um processo de aprendizagem
(d) O povo búlgaro é muito receptivo à inovação e o país está, geralmente, bem preparado
em termos de qualificações académicas.
A Bulgária aderiu ao programa Leonardo da Vinci em 1998 e a primeira fase de candidatura
decorreu com bastante sucesso. Foram também preparados alguns projectos para reforçar a
capacidade regional para implementar acções de EFP financiadas a título do programa Phare
2000.

7.1.

Iniciativas comunitárias com objectivos sociais

Na sequência de um acordo celebrado em 1994 entre os governos da República Federal da
Alemanha e da República da Bulgária, foram criados três centros de formação regionais nas
cidades de Pazardjik, Pleven e Stara Zagora. Todos esses centros de formação pertencem ao
Estado e são especializados nas áreas dos equipamentos e máquinas de construção, dos
equipamentos e instrumentos metálicos e da tecnologia (33).
O centro de formação e reciclagem na área dos ofícios e das tecnologias modernas em
Pazardjic abriu em 1995 e, desde então, tem vindo a assumir a liderança na introdução de
novas metodologias de formação e de constituição de redes entre os vários parceiros da EFP a
nível local.
A actividade do Centro centra-se nos projectos e iniciativas de formação profissional que
satisfazem as necessidades da economia de mercado e apoiam o processo de transição. O
centro organiza cursos de curta e longa duração (que variam de uma semana a dois anos) nas
áreas da economia (aquisição de conhecimentos e competências nos domínios da economia de
mercado e da gestão de empresas), da tecnologia e das línguas estrangeiras.
A eficiência e eficácia das acções empreendidas pelo Centro devem-se à sua cooperação
(iniciando, na verdade, todo o processo) com a autarquia e os seus serviços associados, tais
como os Serviços de Emprego, os sindicatos, as escolas profissionais locais, as empresas, os
institutos da juventude, etc. Todas as quintas-feiras, o Centro publicita e promove oportunidades
de formação no programa de rádio municipal. Trabalha em estreita colaboração com os

(33) Para mais informações, ver os Relatórios do Observatório Búlgaro do Mercado de Trabalho e da Formação
profissional, Artigos, Análises N9.
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sindicatos no desenvolvimento de medidas proactivas tendo em vista a formação dos
trabalhadores em risco de desemprego (34). A formação de trabalhadores, incluindo dos
trabalhadores das PME, também faz parte das actividades do Centro e constitui uma
experiência única na Bulgária.
O Centro organiza regularmente o chamado "dia das portas abertas", com vista a promover as
oportunidades de formação junto dos diferentes grupos-alvo, e procura adequar permanentemente
os seus cursos às necessidades dos seus beneficiários.
Os outros dois Centros de Formação têm concentrado os seus esforços na satisfação das
necessidades das empresas locais. A sua acção não se tem limitado à resolução dos problemas
de restruturação (desemprego, requalificação, etc.), mas tem incidido também no aumento da
produtividade e na melhoria da qualidade do trabalho, fornecendo oportunidades de formação
aos seus funcionários.
Uma característica muito específica do seu trabalho está relacionada com a forma como
desenvolvem a sua estratégia de marketing. Contrataram especialmente um consultor para
desenvolver uma nova imagem para o Centro e centrar a estratégia de marketing na motivação
dos clientes locais que recorrem aos seus serviços. Um dos principais objectivos da estratégia
consiste em fomentar entre as empresas locais, e as PME em particular, uma cultura de
formação contínua para actualizar as qualificações dos trabalhadores.
Outro exemplo de iniciativa centrada nas questões locais e que envolve as entidades locais é o
projecto Leonardo da Vinci COMTRAIN, implementado em 1999 na cidade de Gabrovo (ver
lista de projectos, projectos-piloto 3). Várias entidades locais – empresas privadas, a Universidade
Técnica de Gabrovo, a Câmara do Comércio e da Indústria de Gabrovo e a Câmara Municipal
de Gabrovo – decidiram unir esforços e criar um melhor ambiente de formação para as PME
que operam no sector da electrónica e da engenharia eléctrica. O consórcio procura desenvolver
material didáctico de formação e responder às necessidades das PME deste sector. Através do
projecto COMTRAIN, a equipa contribui para reduzir o desemprego, facilitando o desenvolvimento pessoal dos trabalhadores e aumentando o nível de competitividade das PME.
O HOTEL NEU foi outro projecto desenvolvido no âmbito do programa Leonardo da Vinci
para resolver questões locais. A Associação de Agências de Viagens de Varna (situada na
zona norte da Costa do Mar Negro, ver lista de projectos, Projecto-piloto 4) e a Escola de
Turismo de Varna uniram esforços para apoiar os empregadores e trabalhadores na exploração
dos hotéis recentemente privatizados e dos hotéis de gestão familiar e ajudaram também as
pessoas que desejavam constituir sociedades unipessoais no sector do turismo. A preparação
de um Glossário e a promoção da formação são iniciativas profundamente concentradas nas
necessidades específicas de empresas regionais.

(34) Em Junho de 2000, a taxa de desemprego na região situava-se nos 23,8%, segundo informações do Inquérito
sobre as Forças de Trabalho do NSI.
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Outro exemplo é o projecto de intercâmbio desenvolvido num pequeno município no nordeste
da Bulgária (Viatovo), onde as autoridades locais responsáveis pela formação profissional
uniram esforços para criar condições de desenvolvimento e implementação de programas de
emprego e técnicas de integração social de desempregados em risco de exclusão definitiva do
mercado de trabalho. O processo de intercâmbio é liderado pelos Serviços de Emprego, pela
Agência Regional de Emprego, pela Universidade de Rousse e pela Sociedade de Emprego e
Desenvolvimento Estrutural, uma organização sem fins lucrativos.

7.2.

As universidades enquanto promotoras da inovação ao nível
regional

Não se pode esperar que as universidades búlgaras obtenham os mesmos resultados que
poderiam ser obtidos pela chamada "Corporate Quality University" (Universidade da Qualidade
Empresarial) na formação de uma mão-de-obra capaz de competir ao nível mundial. Ainda
assim, na maioria dos casos, assumem um papel de liderança na articulação do mercado de
trabalho com o sistema de formação e educação. Em situações de insuficiência de recursos de
ambas as partes, é normal que a comunidade académica avance com a ideia de proporcionar a
todas as categorias de trabalhadores qualificações, conhecimentos e competências que lhes
permitam desempenhar as suas funções actuais e adaptarem-se aos futuros requisitos profissionais.
A Universidade de Rousse (Faculdade de pós-graduação e ensino pós-obrigatório) está a
liderar um projecto baseado no estudo das línguas estrangeiras, destinado às pequenas
empresas locais sediadas na cidade, a algumas agências regionais sem fins lucrativos e aos
serviços municipais (ver Anexo, projecto-piloto 2).
Existem ainda outros projectos em que as universidades procuram dar resposta a necessidades
específicas das empresas líderes a nível regional (ver Anexo, projectos de efeitos multiplicadores,
projecto-piloto 1).
A Universidade Nova da Bulgária (NUB) é a universidade que mais se enquadra na categoria
de universidades promotoras de actividades de aprendizagem. Está envolvida em vários
programas de formação para empresas, promove a formação contínua e procura criar um
ambiente de mudança cultural propício à aprendizagem.
Juntamente com a Union Minier, uma grande refinaria de cobre privada, a UNB está não só a
promover acções de reciclagem para a mão-de-obra da comunidade onde a grande empresa
está situada, como também a actualizar os conhecimentos e competências dos trabalhadores.
Desenvolveram um sistema de avaliação anual dos funcionários em todos os níveis, sendo as
remunerações fixadas com base nos resultados dessa avaliação. As acções de formação visam
dotar os quadros administrativos e a equipa técnica de competências de gestão. A empresa
está a formar os seus trabalhadores com o objectivo de torná-los multifuncionais.
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Verificou-se que apesar de o quadro administrativo e a equipa técnica da empresa possuírem
um excelente nível de conhecimentos e qualificações técnicas, descuravam as relações humanas
e o desenvolvimento de uma cultura empresarial. A formação proporcionada pela UNB (cursos
de gestão de mudanças, gestão eficaz, etc.) tem por objectivo responder às necessidades do
mercado e dos formandos e colmatar algumas lacunas.
A UNB é uma universidade privada e uma das poucas instituições que integra uma faculdade
com programas de educação contínua.

7.3.

Lista de projectos do Programa Leonardo da Vinci
destinados à resolução de problemas e à satisfação das
necessidades regionais

7.3.1.

Projecto de efeito multiplicador

Título: Student Monitoring And Remote Tutoring – Enlarging Regions (SMARTER)
(Acompanhamento de Alunos e Ensino à Distância – Globalização das Regiões)
Trata-se de um projecto desenvolvido por uma empresa privada (a Paraflow Communications
Ltd) e uma universidade (Faculdade de sistemas e controlo informáticos, Universidade
Tecnológica de Sófia), cujo objectivo consiste em melhorar as condições de interacção entre
os profissionais do sector informático em Sófia e constituir uma rede que integre os vários
ramos da Universidade Tecnológica a nível nacional.
O projecto visa também desenvolver um sistema informático de formação e avaliação hipermédia,
abertas e à distância, com vista à criação de competências-chave na área da engenharia, sendo
assistido por métodos inovadores de análise e avaliação de competências por indivíduos e
empresas. O principal produto é o Pictorial User Interface – PUI (interface gráfica de utilizador),
aperfeiçoado com hiper-módulos, que prevê uma aplicação hipermédia adaptável e compatível
com a Internet. Este produto destina-se a criar um ambiente favorável à formação à distância,
adaptável às necessidades das PME. O objectivo consiste em implementar um sistema
inovador de formação baseado nas tecnologias da Internet.
Os beneficiários directos do projecto serão os jovens diplomados, os jovens trabalhadores, os
formadores, os criadores e gestores de programas de formação e os gestores de formação na
área da informática e dos restantes sectores conexos. O principal grupo-alvo são as PME,
embora as universidades e os organismos e estabelecimentos de formação, que empregam
técnicos de informática, também possam vir a beneficiar com os resultados do projecto.

104

7.3.2.

Projectos-piloto

Título: Vocational Training in Biotechnology Innovation and Environment Protection
(BioINEP) (Formação Profissional na área da Inovação Biotecnológica e da
Protecção Ambiental)
Trata-se de um projecto que conta com o esforço conjunto de uma universidade (Departamento
de Investigação Científica da Universidade "St. Kliment Ohridski" de Sófia) e de algumas
empresas privadas (trabalhadores e empregadores das PME na área da biotecnologia em
Chimatech AD e Mlechna Promishlenost AD) e que tem por objectivo satisfazer as necessidades
de um sector específico da indústria concentrado nas regiões de Sevlievo e Sófia.
Através da análise dos serviços de formação destinados às PME, o projecto visa definir e
desenvolver um plano e um programa de formação e divulgação, materiais didácticos e
promover a formação de formadores, ministrando acções específicas para industriais que
fomentam a cooperação entre a universidade e a indústria.
Título: Developing Joint Language Training Curricula and Specialized Language Materials
(Desenvolvimento conjunto de um Plano de Formação no Domínio das Línguas e do
Material Didáctico Especializado em Línguas).
O projecto resulta do esforço conjunto de uma universidade/organismo de formação (faculdade
de pós-graduação e educação contínua, Universidade de Rousse) e de vários organismos
regionais sem fins lucrativos (Centro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas – Rousse,
Centro de Gestão e Desenvolvimento de Empresas – Rousse e os Serviços Regionais de
Emprego de Rousse).
O projecto incide no desenvolvimento conjunto de um plano de formação na área das línguas
e do material didáctico especializado em tecnologias de ensino (LT) nas seguintes línguas: a)
alemão e inglês para formandos búlgaros e gregos que trabalham em PME e operam no sector
do turismo/hotelaria/catering; b) alemão e inglês para formandos búlgaros e gregos da área da
medicina (enfermeiros, fisioterapeutas, sector sanitário); c) inglês para aprendizes
alemães/búlgaros/gregos na área das telecomunicações.
O projecto destina-se a apoiar os estagiários, os diplomados desempregados, os proprietários/
gerentes de PME na área do turismo e a futura mão-de-obra a empregar em iniciativas e
empreendimentos transnacionais.
Título: The Company of the Future through On- and Off-The-Job Training (COMTRAIN)
(A Empresa do Futuro Através da Formação Integrada e Fora do Posto de Trabalho).
O projecto foi posto em prática por várias instituições locais – Mechatronica S.C., STS
Electronics e Unitraf (empresas privadas), Universidade Técnica de Gabrovo (organismo de
investigação e formação), Câmara do Comércio e da Indústria de Gabrovo (organismo regional)
e Câmara Municipal de Gabrovo – e tem como alvo vários grupos e entidades locais –
engenheiros, quadros executivos das PME, organizações do comércio e da indústria,
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administrações municipais, universidades, organismos de formação, professores universitários,
parceiros sociais, desempregados.
O objectivo consiste em promover a formação ao longo da vida, de forma a incentivar a
adaptação contínua das competências e qualificações, satisfazendo as necessidades dos
trabalhadores e das entidades empregadoras, contribuindo para a redução do desemprego,
facilitando o desenvolvimento pessoal e melhorando a competitividade das PME. O projecto
visa desenvolver módulos de formação orientados para as PME que operam no sector das
engenharia electrónica e eléctrica na região de Gabrovo e aplicá-los noutras regiões da Bulgária.
Estes módulos permitirão responder às necessidades das PME que operam no sector da
engenharia electrónica e eléctrica em termos de concepção de produtos, desenvolvimento de
métodos de avaliação e controlo de qualidade dos produtos, estudo de possibilidades de
fornecimento de materiais e componentes de alta qualidade, estudo de mercados e de potenciais
clientes para novas encomendas, introdução de sistemas operativos fiáveis para avaliação e
organização do trabalho e desenvolvimento de uma gestão eficiente e flexível.
Título: Innovations in hospitality industry and their transfer in the vocational education, as
well as upgrading qualification of those engaged in small- and medium-sized
enterprizes and the students in the College of Tourism, Varna, Bulgaria (HOTEL
NEU) (Inovações na indústria hoteleira e sua aplicação na formação profissional e
actualização das competências ao nível das pequenas e médias empresas e dos alunos
da Escola de Turismo de Varna, Bulgária).
O projecto foi lançado pela Associação de Agências de Viagens de Varna (organismo
profissional) e pela Escola de Turismo de Varna para ajudar os empregadores e os trabalhadores
na exploração de hotéis recentemente privatizados na costa norte do Mar Negro e de hotéis de
gestão familiar.
Através da realização de cursos-piloto geridos por especialistas búlgaros e estrangeiros e do
guia dos hotéis de gestão familiar, o projecto visa qualificar os agentes envolvidos no sector
do turismo e estimular o espírito empreendedor no que se refere à criação de empresas. O
intercâmbio de experiências linguísticas, bem como a existência de um glossário multilíngue
nos hotéis de gestão familiar incentivarão a aquisição de conhecimentos e competências em
termos de linguagem profissional. O projecto foi concebido e orientado para os representantes
das pequenas e médias empresas, operadores turísticos, representantes da Câmara do Comércio e
respectivos organismos, representantes dos organismos regionais/municipais de turismo e
professores e alunos da Escola de Turismo de Varna. Os outros beneficiários indirectos poderão
ser todos aqueles que recorrem aos serviços da indústria hoteleira.

106

7.3.3.

Projectos de intercâmbio

Título: Social Integration in the Labour Market (Integração Social no Mercado de Trabalho)
O projecto de intercâmbio foi lançado pelos Serviços de Emprego de Viatovo, pelos Serviços
Regionais de Emprego de Rousse, pela Universidade "Angel Kanchev" de Rousse e pela
Sociedade do Emprego e do Desenvolvimento Estrutural (uma organização sem fins
lucrativos) e teve como objectivo criar condições para o desenvolvimento e implementação de
programas de emprego e técnicas de integração social de pessoas desempregadas em risco de
exclusão definitiva do mercado de trabalho.
A equipa de formadores, administradores e professores pretende adquirir conhecimentos e
competências inovadores por forma a contribuir para o desenvolvimento, preparação e
implementação de programas e iniciativas regionais de integração social de grupos em risco
de exclusão profissional e social, iniciativas e programas esses que serão, eventualmente,
aplicados noutras regiões da Bulgária.
Uma outra iniciativa envolve a aquisição de conhecimentos práticos para o desenvolvimento
de projectos destinados a programas modulares orientados para diferentes tipos de grupos de
risco. A formação consiste numa componente teórica composta por aulas, seminários e
acompanhamento, oferecendo ainda uma componente prática.
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8.

O desenvolvimento de uma oferta local reactiva
de formação profissional
Pierre Courbebaisse (35)

A sociedade internacional tem vindo a registar desde há vários anos constantes alterações
económicas e sociais. O processo de globalização e os desenvolvimentos tecnológicos alteraram
radicalmente as formas de trabalho e de formação dos indivíduos.
A crescente concorrência leva as empresas (pequenas e grandes) a dependerem cada vez mais
das competências e qualificações adquiridas por todas as categorias de trabalhadores. Os
trabalhadores participam directa e indirectamente neste processo de crescimento e concorrência.
A formação profissional e a formação ao longo da vida assumem uma importância vital.
Existem na Europa cerca de 20 milhões de pequenas e médias empresas que empregam mais
de 110 milhões de trabalhadores. Estas ocupam um lugar importante, ou até mesmo essencial,
na economia tanto local, como nacional.
Em matéria de formação e de aprendizagem, as PME ocupam, assim, um lugar de destaque
incontestável e representam um mercado importante.
As responsabilidades em matéria de formação profissional devem ser, naturalmente, partilhadas
entre os governos, as empresas e os parceiros sociais. Constata-se, todavia, que as PME nem
sempre estão bem representadas por esses parceiros sociais. Enfrentam inúmeras dificuldades
na organização de acções de formação, precisando de apoio para desenvolver novas estratégias e
implementar planos de formação. Os organismos de formação devem desempenhar um papel
cada vez mais activo.
O nível regional, que possui uma maior dimensão humana, parece estar mais adaptado e
proporcionar maior transparência neste contexto.

8.1.

A AFEC e o desenvolvimento regional

Pierre Courbebaisse participa nesta conferência na qualidade de perito em formação profissional
e na qualidade de Director-geral do grupo AFEC-POINT F, uma instituição privada com
presença em 11 regiões francesas.

(35) Autor do “Guide pratique de la formation et de l’insertion professionnelle” (guia prático da formação e da
inserção profissional)
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A AFEC-POINT F participa em programas de inserção social e profissional e em programas
de qualificação destinados aos sectores da hotelaria/restauração, da distribuição/comércio e da
prestação de novos serviços.
Criada em 1975, a AFEC-POINT F acolhe mais de 10 000 candidatos a emprego jovens e
adultos, assim como trabalhadores de PME, e foi desenvolvida com base nas necessidades
locais em matéria de qualificação e recrutamento.
A AFEC procura adequar a sua acção aos diversos grupos existentes, graças a um trabalho
desenvolvido em estreita parceria com as redes locais (actividades locais, centros de emprego).
A sua oferta é apoiada por uma rede de delegações, de colectividades e de empresas locais,
abrangendo todos os aspectos teóricos e técnicos da formação e do emprego.
Essa ligação ao tecido económico local permite aos trabalhadores das empresas participarem
em acções de formação contínua a título individual ou no âmbito do plano de formação previsto
na Lei de Julho de 1971.
Este pragmatismo no desenvolvimento de acções de formação a nível local é reforçado pela
opção tomada pela AFEC-POINT F no sentido de atribuir, no final das acções de formação,
qualificações ou diplomas úteis para os indivíduos e os interesses da empresa.
É neste quadro que a AFEC desenvolve programas de co-contratação com instituições públicas
responsáveis pela formação profissional inicial, como o Ministério da Educação Nacional, o
Ministério do Emprego ou as associações profissionais.
Esta experiência no campo do desenvolvimento de uma oferta local com capacidade de
resposta permite-nos abordar a questão das regiões em aprendizagem numa perspectiva de
desenvolvimento da formação ao longo da vida mais alargada e defender uma abordagem
prospectiva a dois níveis:
(a) a nível político, mediante uma nova gestão ou orientação da formação profissional,
(b) ao nível das metodologias e do conteúdo da formação, mediante a exploração das
potencialidades das regiões em termos técnicos e culturais.
A profissionalização da nossa oferta e das nossas equipas constituiu um objectivo permanente.
Esse objectivo é, actualmente, assegurado ao nível de algumas das nossas delegações, através
da implementação de uma estratégia de qualidade interna ou baseada em referenciais,
confirmada pelas certificações ISO 9001, as qualificações do OPQF (Centro Profissional de
Qualificação dos Organismos de Formação) ou através da criação de cartas regionais de
qualidade, introduzidas principalmente pelos conselhos regionais.
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8.2.

Situação francesa e concepção

Em França, as leis sobre a descentralização de 1982 e 1983 vieram reforçar as competências
das regiões em matéria de formação contínua e de aprendizagem.
Numa sondagem realizada pelo IFOP (Instituto Nacional de Opinião Pública) em Abril de
1999, a pedido do Senado no âmbito do debate sobre a descentralização, 70 % dos inquiridos
manifestaram-se a favor das regiões e das províncias. Este resultado é apenas um entre muitos
exemplos que ilustram a popularidade que as regiões e os seus governantes locais gozam
actualmente, numa altura em que a reconquista da credibilidade e da popularidade dos
governantes nacionais constitui um dos temas da actualidade.
Essa é uma das razões pelas quais as regiões constituem um quadro ideal para a redefinição e
adaptação do sistema de formação profissional.

8.2.1.

A região institucional enquanto alicerce das estruturas de formação e inserção

As regiões constituem um espaço favorável à formação profissional, na medida em que
aproximam os governantes dos cidadãos e possuem um bom dinamismo. A formação
profissional pode, por seu lado, enquanto factor de gestão dos recursos humanos e factor de
crescimento económico, beneficiar fortemente as regiões no actual quadro de concorrência.
A capacidade de atracção é um dos conceitos-chave das políticas territoriais. Com efeito, no
actual contexto de globalização, a concorrência entre os diferentes territórios e colectividades
locais é cada vez maior, quer a nível nacional, quer a nível da União Europeia.
A concorrência desempenha um papel estimulador no plano económico e social não só entre as
regiões dos países europeus, como também entre as diferentes megalópoles a nível mundial.
Esta dimensão regional/territorial deverá ser atractiva, quer para os indivíduos, quer para as
empresas. O seu posicionamento é importante nesta dinâmica de mercado.
A riqueza dos recursos humanos e os meios postos em prática para os preservar e desenvolver
constituem também factores de atracção. A gestão dos recursos humanos está actualmente a
ser transferida da empresa para o território e as regiões deverão assumir esse novo papel.
As infraestruturas e equipamentos já não são suficientes para enfrentar esse desafio. É necessário
ter em conta outros parâmetros, tais como a qualidade de vida e as oportunidades de formação
e actualização das competências profissionais.
A formação profissional desempenha neste contexto um papel muito importante.
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8.2.2.

A formação enquanto factor de desenvolvimento dos recursos humanos regionais

Além de ser um instrumento de actualização e de promoção profissional, a formação profissional
constitui um dos domínios-chave da gestão dos recursos humanos a nível regional. Contribui
ainda para o desenvolvimento do desempenho económico a nível territorial.
Muitos são os argumentos que justificam esta presença activa a nível regional (os problemas
de ordem demográfica e, nomeadamente, o envelhecimento da população, a regionalização do
desemprego, as novas organizações do trabalho e da vida – por exemplo, o teletrabalho e a
concentração urbana ou o alastramento das zonas urbanas para as zonas rurais, o desenvolvimento das novas tecnologias e a utilização da Internet para a transmissão e divulgação dos
conhecimentos).
A formação pode contribuir para reduzir as desigualdades (apenas 10 % dos trabalhadores têm
acesso à formação), através de medidas de proximidade e de incentivo.
As iniciativas privadas e públicas desenvolvidas a nível local (bolsas de emprego, patrocínios,
etc.) deverão ser orientadas por instâncias locais que tenham alguma proximidade com o
cidadão.

8.2.3.

A formação e o desenvolvimento local

Os territórios não são espaços fechados e presos a valores que é necessário conservar a todo o
custo. O crescimento económico endógeno não impede o crescimento económico exógeno.
Uma das vantagens das políticas de apoio ao desenvolvimento local reside no facto de
concederem um espaço de manobra importante às populações em termos de criatividade
(promovendo a valorização individual e colectiva). O papel desempenhado pelas pequenas e
médias empresas neste contexto é fundamental.
A formação deve contribuir com a sua quota parte para a construção das regiões. Deverá
desempenhar um papel incentivador e de apoio, nomeadamente no que se refere à formação
no domínio da criação de empresas ou do desenvolvimento de actividades. Essas acções de
formação/desenvolvimento ainda têm uma dimensão demasiado limitada. O nível de
investimento nos recursos humanos continua muito reduzido.
Esta formação desenvolvida a nível regional ou local está mais orientada para o homem.
Satisfaz melhor as necessidades do indivíduo e aumenta a capacidade de atracção do território.
Isto não significa que ela esteja orientada exclusivamente para as necessidades individuais.
Além de constituir um instrumento de enriquecimento pessoal, a formação desenvolvida a
nível regional e local representa também um instrumento de crescimento colectivo.
Os locais de formação constituem laboratórios de formação e espaços de encontro.
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Estes locais permitem estabelecer relações entre os indivíduos (que são por vezes os mais
motivados e capacitados para gerar actividades), assim como desenvolver redes e mecanismos
de desenvolvimento económico essenciais para os territórios. Trata-se de uma dinâmica que
fomenta a acção socioeconómica.
A formação não pode, por conseguinte, resumir-se a uma dimensão institucional e instrumental.
O conhecimento precisa de um espaço à escala humana. Com a sua dimensão mais reduzida, a
região proporciona um espaço de conhecimento/formação onde todos os serviços podem ser
inventariados. Com o fim da célula familiar tradicional e as mudanças radicais ocorridas nas
estruturas do emprego e do trabalho, a formação deverá passar a dar resposta a outras
necessidades e formas de gestão dos recursos humanos.

8.3.

Conclusão – a região em aprendizagem

Na prática, o Estado continua a desempenhar um papel importante neste domínio. As regiões
participam modestamente na definição das orientações e das acções de formação profissional
para adultos.
Esta complexidade de dispositivos não favorece a definição de uma política global clara e
transparente.
Contudo, a redefinição das competências das regiões em matéria de emprego e a afirmação do
seu papel enquanto chefes de fila de uma competência partilhada com os parceiros sociais e o
Estado permitiriam simplificar o sistema de formação profissional contínua e levar as autoridades
públicas nacionais e regionais a colocar de novo o indivíduo no centro das preocupações.
Um espaço regional melhor definido proporcionaria a todos os indivíduos oportunidades de
formação susceptíveis de melhorar a sua empregabilidade e desenvolver continuamente um
projecto profissional. O indivíduo poderia, assim, adquirir as competências ou qualificações
suplementares, necessárias para a sua evolução profissional.
A redução do tempo de trabalho e as novas formas de organização do trabalho remetem a
responsabilidade para os indivíduos.
Ao tornar o sistema de formação profissional contínua no espaço regional mais transparente
para as pessoas e as empresas, as regiões assumirão um papel verdadeiramente importante e
ganharão, consequentemente, um novo fôlego. A criação de uma estrutura de aconselhamento
e de orientação em matéria de formação é uma necessidade fundamental. As novas tecnologias
deverão desempenhar um papel cada vez mais importante e os parceiros sociais (organizações
patronais e sindicais) deverão participar no processo incentivando a sua utilização.
Se se pretende levar adiante a descentralização das regiões e, sobretudo, clarificar o processo
junto dos outros intervenientes, será necessário criar uma nova forma de dinamizar a formação
profissional, baseada na valorização dos recursos locais.
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As regiões devem estabelecer e manter novas relações com a sua população, nomeadamente,
no que diz respeito às questões relacionadas com o emprego.
Poderiam ser instituídos processos de consulta regulares (uma vez que a finalidade de
qualquer processo de descentralização consiste em transformar os cidadãos em intervenientes
activos), com a ajuda das novas tecnologias, numa região, bacia de emprego ou qualquer outra
divisão territorial definida.
A reforma do método de escrutínio para os conselhos regionais irá modificar as assembleias:
(a) Os governantes eleitos passam a pertencer a uma circunscrição regional
(b) O diálogo entre os eleitores/cidadãos e as estruturas regionais em matéria de formação será
facilitado. As instâncias regionais passam a ser identificadas como responsáveis por este
domínio.
Os parceiros sociais deverão, naturalmente, participar de uma forma cada vez mais activa,
reforçando as suas acções.
A abordagem mecânica ou tecnocrática às necessidades de formação já não é suficiente, numa
altura em que urge mobilizar os recursos humanos.
Cabe aos governantes locais e regionais promover uma reflexão global sobre “o projecto
regional de desenvolvimento”.
A solução passa por encontrar outra forma de gerir a formação e as suas potencialidades.
É necessário introduzir uma maior flexibilidade e rápidas mudanças ao nível das ofertas de
formação. Estas deverão ter uma dimensão regional e local e ser cada vez mais transparentes,
sobretudo para as pequenas e médias empresas e os seus trabalhadores.
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9.

A economia social na Europa na perspectiva da
previdência social e a sua relação com as novas
parcerias sociais e as regiões em aprendizagem
Sven-Åge Westphalen

9.1.

Introdução

A fusão dos termos "economia" e "social" não constitui apenas uma abordagem técnica com vista
a encontrar soluções apropriadas para problemas complexos. A economia social levanta questões
fundamentais relativamente à continuidade dos modelos nacionais de previdência social numa
altura em que a dimensão comunitária assume cada vez mais importância. Por outras palavras,
a integração dos aspectos sociais nas políticas económicas traz consequências não só ao nível
das políticas em si, mas influencia também o processo de construção e a imagem das sociedades.
Tanto a nível da Europa como a nível nacional, procura-se cada vez mais encontrar um
equilíbrio entre a competitividade e a coesão social. A nível europeu, a acção “social” está
essencialmente relacionada com a pobreza, o desemprego (de longa duração) e a educação/
formação, que constituem domínios sociais equivalentes em importância às principais medidas
económicas, por exemplo, relativas ao crescimento, emprego e qualificação. A nível nacional,
a acção “social” tem uma dimensão mais abrangente, abarcando actividades sociais relacionadas
não só com a economia, mas também com a inserção social dos grupos mais desfavorecidos
(imigrantes, deficientes, socialmente excluídos, etc.), no mundo do trabalho, em actividades
de lazer e em actividades sociais.
As estratégias específicas destinadas a enfrentar de forma mais eficiente os desafios socioeconómicos que se colocam para assegurar o equilíbrio entre a dimensão social e económica e
a procura e a oferta implicam muitas vezes aquilo que é comum designar por parcerias entre
entidades públicas e privadas, novas parcerias sociais ou gestão empresarial.
É precisamente neste quadro global de parcerias que as regiões em aprendizagem se inserem e
constituem um processo específico.

9.2.

Regimes de previdência social

É geralmente reconhecido que existem três modelos de previdência social dominantes na UE: o
modelo escandinavo (aplicado na Dinamarca, Finlândia e Suécia), o modelo continental europeu
(aplicado na Áustria, França, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha) e o modelo anglo-saxónico
(aplicado na Irlanda e Reino Unido). As tipologias fornecem-nos uma boa estrutura para análise,
embora se recomende alguma precaução na sua utilização. O quadro seguinte apresenta as tipologias
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dos diferentes regimes de previdência social, que nos permitem saber quais são os países que
reúnem as melhores condições para o desenvolvimento de parcerias e das regiões em aprendizagem.
Grau de
Família
intervenção na
Sector privado
previdência
Estado
social
Objectivo
prioritário
Estado de
Previdência

Tipo de
solidariedade
social
Cobertura
Redistribuição

Cobertura
Pagamento de
prestações
sociais
Nível
Serviços
públicos

Despesas

Modelo continental europeu
Modelo nórdico
Central
Marginal

Central

Marginal

Marginal

Mínimo

Subsidiário
Assegurar aos beneficiários e
respectivas famílias um
elevado nível de protecção
social
Parcial (às famílias e grupos
inseridos no mercado de
trabalho)
População activa
Limitada
Extensiva para os mais
beneficiados
Elevado para os mais
beneficiados, reduzido para
os menos beneficiados

Central
Assegurar ao maior número
de pessoas possível o mais
elevado nível de protecção
social possível

Prevenir a pobreza através
de benefícios sociais
mínimos
Individual (não existente)
Pessoas necessitadas
Limitada
Limitada
Reduzido

Universal (vínculo entre o
indivíduo e o Estado)
Universal
Extensiva
Extensiva
Médio/elevado

Diversidade

Limitada

Limitada

Extensiva

Qualidade

Limitada
Despesas sociais reduzidas
no sector público e elevadas
no sector privado
Impostos relativamente
reduzidos, taxas de utilização
de serviços elevadas e prémios
elevados nas companhias de
seguro privadas

Média/reduzida

Média/elevada

Despesas públicas elevadas

Despesas públicas elevadas

Nível

Financiamento

Vantagens e Principais
desvantagens vantagens

Principais
desvantagens

Políticas

Modelo anglo-saxónico
Marginal

Boas vantagens para os
beneficiários

Essencialmente através de
contribuições sociais, taxas
de utilização de serviços e
outros tipos de taxas
Relação proporcional entre
pagamentos e benefícios

Cobertura reduzida em
Empregos com remuneração
termos de rendimento e
reduzida
emprego para os menos
Polarização entre pobres e
beneficiados Elevada carga
ricos
administrativa e política
Nível reduzido de assistência
Nível reduzido de
a crianças e idosos
assistência a crianças e
Regimes de licença de
idosos
maternidade e parental
Subsídio de maternidade e
existentes, mas pouco
parental reduzido
significativos
Legislação fraca em matéria
Legislação estrita em matéria
de protecção do emprego
de protecção do emprego
Subsídios de desemprego
subsídios de desemprego
facilmente acessíveis, mas
generosos, mas selectivos
de pouco duração, com
Condições de trabalho variámontantes reduzidos
veis em função do estatuto
Fraca política activa de
Fraca política activa de
mercado de trabalho
mercado de trabalho
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Essencialmente através de
impostos, algumas
contribuições sociais e, numa
menor percentagem, taxas de
utilização de serviços
Acesso ao mercado de
trabalho facilitado (especialmente para as mulheres),
maior protecção aos grupos
mais desfavorecidos
Sistema muito oneroso que
depende altamente da
população activa
Nível elevado de assistência
a crianças e idosos
Regimes de licença de maternidade e parental generosos
Legislação fraca em matéria
de protecção do emprego
Subsídios de desemprego
facilmente acessíveis e
generosos para os grupos
com poucos rendimentos
Condições para trabalhar
exigentes
Política activa de mercado
de trabalho

As parcerias, incluindo as regiões em aprendizagem, constituem um meio de suplantar as
divisões entre os diferentes sectores (público, privado e social) e os diferentes agentes (empresas,
entidades formadoras, instituições públicas, etc.). Como tal, representam instrumentos mais
flexíveis e eficientes do ponto de vista custo/eficácia ou técnico/eficácia para desenvolver e
implementar projectos, tanto ao nível da definição de estratégias políticas, como ao nível da
gestão empresarial e da execução dos projectos.
Todavia, as parcerias acabam também por interferir nos procedimentos correntes, nas
estruturas e nas organizações empresariais, quando, por exemplo, são formadas por agentes
pertencentes a um mesmo sector. O caso é particularmente mais notório quando agentes do
sector público se envolvem no processo ou quando as parcerias dependem do financiamento
público, como acontece frequentemente. Em tais circunstâncias, torna-se necessário analisar
ou, no mínimo, questionar até que ponto as parcerias podem, de facto, melhorar o equilíbrio
entre a esfera pública e a esfera privada e entre os interesses do mercado e os interesses
sociais. Esta é uma questão importante que todos os agentes envolvidos no processo deverão
ponderar, caso as empresas queiram a assumir também responsabilidades sociais ou participar
em actividades de formação fora do seu âmbito de necessidades (uma situação a ponderar
muito bem se as conjunturas económicas forem desfavoráveis) ou caso as entidades formadoras
sejam forçadas a investir as suas próprias receitas para complementar as verbas do Estado.

9.3.

Exemplos de políticas comunitárias e instrumentos de
implementação que tiveram a sua origem em projectos de
parceria

Na sequência da Cimeira do Luxemburgo de 1997, foram criados os Planos de Acção
Nacionais para o Emprego, para servir de instrumento de coordenação das políticas nacionais
e retirar lições das melhores práticas. Na Cimeira de Nice de 2000, foram estabelecidos os
PAN para a Inclusão Social (planos nacionais para combater a pobreza e a exclusão social),
destinados a servir de complemento aos PAN para o Emprego. Enquanto que na maioria dos
programas comunitários, tais como os programas do Fundo Social Europeu, o Leonardo da
Vinci, o Sócrates, etc., a resolução de certos problemas passava por uma abordagem do topo
para a base, estes dois tipos de PAN constituíram um ponto de viragem, na medida em que
passou a ser possível comparar as políticas nacionais dos diferentes Estados-Membros e
estabelecer entre estas, ainda que de uma forma muito modesta, padrões de referência.
O crescimento, o emprego e, mais recentemente, a coesão social fazem parte das questões
prioritárias da agenda europeia. A implementação de medidas nestes domínios processa-se de
diversas formas, mas, tal como em relação aos PAN, a tendência vai no sentido de serem as
autoridades públicas comunitárias/nacionais a definirem o quadro de acção/financiamento em
que as diferentes parcerias se inserem. Alguns analistas interpretam esta tendência como uma
inadequação das capacidades e recursos dos governos nacionais, enquanto que outros
interpretam-na como uma evolução natural da governação para a governança, em que há uma
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partilha de responsabilidades pelo desenvolvimento socioeconómico entre os sectores público,
privado, voluntário e comunitário.

9.4.

Da governação à governança: as novas parcerias sociais

As parcerias sociais tradicionais, tais como as associações patronais e os sindicatos, são
estruturas presentes na maioria dos mercados de emprego, que têm contribuído significativamente
para fomentar a competitividade e o emprego, actuando muitas vezes em estreita cooperação
com os governos. Todavia, é cada vez mais reconhecido que para continuar a ter sucesso na
prossecução do duplo objectivo do crescimento económico e da coesão social, é necessário
contar com o contributo geral de um conjunto alargado de agentes de todos os sectores da
sociedade, de modo a alargar a base bipartida e tripartida do processo de cooperação.
As novas parcerias sociais vêm completar as associações patronais e os sindicatos e incluem
(com base em Nelson e Zadek, 2000):
(c) uma vasto leque de organizações da sociedade civil, associadas em aliança e rede, que
intervêm a nível local, nacional e transnacional;
(d) empresas unipessoais;
(e) novas “empresas associadas em grupo” ou organizadas em redes temáticas empresariais;
(f) instituições públicas, autoridades e governos locais, regionais e nacionais;
(g) organizações governamentais multilaterais de índole regional e internacional, tais como a
União Europeia, a OCDE e a OIT;
(h) grupos de reflexão, fundações, organismos de investigação e instituições académicas;
(i) organismos de educação e formação;
(j) cidadãos.
A UE recorre cada vez mais ao trabalho em parceria para a definição e coordenação das
políticas gerais, como é o caso dos PAN para o emprego e dos PAN para a inclusão social.
Ambos estes PAN são elaborados a nível nacional e envolvem a participação de um vasto
conjunto de agentes pertencentes aos sectores público, privado, voluntário e comunitário. A
UE recomenda ainda o recurso às parcerias na execução de programas específicos, tais como
os fundos estruturais e as Iniciativas Comunitárias (Fundação Europeia, 1998).
Nos últimos anos, os governos nacionais têm dedicado às parcerias locais e regionais uma vasta
e complexa agenda de trabalho para intervir nas questões económicas e sociais (OCDE 2000).
Essas parcerias envolvem o planeamento macroeconómico e a coordenação, definição e
implementação de medidas a nível local. “Essas novas alianças constituem uma importante
fonte de inovação, tanto no que se refere às medidas práticas executadas a nível local, como no
que se refere à definição das estratégias a nível comunitário e nacional (Nelson and Zadek 2000).”

118

As novas parcerias sociais são constituídas para intervir num vasto leque de domínios socioeconómicos, que incluem, entre outros, questões relacionadas com o mercado de trabalho. O
emprego e a inserção dos grupos desfavorecidos no mercado de trabalho representam domínios
importantes, mas a educação e a formação é um domínio em que surgem cada vez mais
parcerias alargadas.

9.5.

Factores de indução e de orientação na constituição de
parcerias

As parcerias podem assumir várias formas e incluir diferentes tipos de parceiros. Contudo, o
financiamento público, quer seja local, regional, nacional ou comunitário, constitui geralmente
um elemento essencial para a formação e sobrevivência de parcerias dedicadas ao desenvolvimento socioeconómico, incluindo as parcerias que intervêm no domínio da educação e
formação (ver também Cedefop, 1999).

Empresas privadas
Criação de novas oportunidades
estabelecendo relações duradouras com as
autoridades públicas

Autoridades públicas
Fornecimento de melhores serviços a
custos mais reduzidos

Criação de
novas parcerias sociais

Organizações locais
Maior capacidade para alcançar os seus
objectivos, mantendo boas relações com as
autoridades públicas

Antigos organismos públicos que
passaram a operar como organismos
privados
Manutenção de relações duradouras com as
autoridades públicas para conservar a
maior quota de mercado possível

Westphalen 2001
Para as autoridades públicas, o principal factor de indução para o desenvolvimento de
parcerias é a vontade política de fomentar a participação das empresas privadas e de outros
agentes no fornecimento de serviços administrados ou financiados pelo Estado e/ou a
desintervenção deste em áreas anteriormente geridas pela administração pública. A vontade
política está associada à ideologia ou ao pragmatismo assente em estimativas económicas ou
de eficiência. O êxito surgirá se os agentes envolvidos no processo estiverem de acordo com
esta estratégia ou, no mínimo, não forem muito relutantes. O processo exige ainda uma legislação
e uma organização adequada e, em última instância, a cooperação ou contratação de fornecedores/
parceiros com um nível suficiente de capacidades, conhecimentos técnicos e recursos.
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As empresas privadas encaram a participação em parcerias como uma extensão ou um reforço
da sua actividade empresarial normal, ainda que num novo contexto. Se a sua actividade tende
geralmente a reger-se por objectivos de curto ou médio prazo, a sua participação em parcerias
permite-lhes desenvolver actividades numa perspectiva de longo prazo. O alargamento da
perspectiva de prazo relativa à recuperação dos investimentos realizados deverá ser encarado
como uma opção estratégica no sentido de formar novas parcerias, penetrar ou expandir novos
mercados e estabelecer relações de longo prazo com outros agentes relevantes.
As entidades formadoras, públicas ou privadas, seguirão naturalmente a mesma tendência, tal
como já foi anteriormente referido. A cooperação entre entidades formadoras e agentes de
outros sectores de actividade poderá ser encarada como uma forma de alargar e aprofundar o
seu domínio de actividade empresarial e, ao mesmo tempo, reforçar e/ou complementar o seu
núcleo de competências.
As organizações da sociedade civil estão cada vez mais envolvidas em projectos de parceria,
porque mantêm, normalmente, uma maior proximidade com os grupos-alvo/utilizadores finais
e suscitam nestes uma maior confiança. Existem, de uma forma geral, dois tipos de organização
na sociedade civil. Em primeiro lugar, temos as ONG, que são geralmente organizações
profissionalizadas que dispõem de um nível de recursos relativamente elevado. As ONG
assumem muitas vezes um papel consultivo em matéria de políticas governamentais e são
mesmo chamadas a executar medidas políticas. Os sindicatos, as associações patronais e as
organizações voluntárias são alguns exemplos de ONG. Em segundo lugar, temos as organizações
locais, que têm normalmente um campo de actuação mais limitado e geograficamente
circunscrito. Funcionam na maioria dos casos numa base voluntária e actuam apenas num só
domínio de intervenção. Os seus recursos são comparativamente mais limitados do que os das
ONG. São três as razões que levam ambos os tipos de organização a envolverem-se em
parcerias. Em primeiro lugar, procuram alcançar os seus objectivos gerais. Em segundo lugar,
pretendem assumir e demonstrar às instâncias políticas o seu compromisso para com a
comunidade local, o que lhes confere uma boa imagem junto dos seus financiadores mais
importantes. Por último, o seu envolvimento num projecto de parceria acaba por assegurar
uma fonte adicional de financiamento, ainda que esta se destine a fins específicos.
O processo de "outsourcing" e a privatização de organizações públicas levou à emergência de
um número significativo de organizações não governamentais quase autónomas (as "quangos").
Algumas ainda pertencem ao Estado (mas operam no mercado), outras dependem totalmente
das autoridades públicas, que constituem o seu único cliente. Regem-se de um modo geral por
interesses mistos dos sectores público, privado e da sociedade civil, mas correm normalmente
menos riscos de serem eliminadas do mercado do que a maioria dos agentes económicos,
apesar de serem sensíveis a qualquer mudança que possa ocorrer.
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9.6.

Riscos e desafios

As novas parcerias sociais possuem um enorme potencial em termos de implicações, tal como
o demonstram o intenso debate de que o futuro do Estado de providência está a ser alvo na
maioria dos países ocidentais, os rudes golpes sofridos pela Shell e outras empresas
multinacionais que não souberam adaptar adequadamente a sua estratégia aos novos valores,
assim como o sentido de insegurança e de alienação existente entre alguns grupos populacionais
face ao actual contexto de globalização e internacionalização.
Para muitas pessoas, sejam elas activistas, administradores, trabalhadores, políticos,
consumidores ou simples cidadãos, não é fácil ultrapassar estereótipos solidamente enraizados.
O mesmo sucede com as organizações. Inicialmente criadas para desempenhar um conjunto de
funções relativamente simples e objectivas, foram desenvolvendo, ao longo do tempo, uma
cultura e um conjunto de valores e normas específicas e vêem-se agora confrontadas com a
necessidade de reorganizar-se e trabalhar em parceria e em rede com organismos criados a
partir de interesses divergentes.
Todavia, o pragmatismo consensual que hoje se verifica não deverá iludir-nos ao ponto de
acreditar que as desigualdades deixaram de existir, tal como ficou bem patente nas
manifestações realizadas contra a OMC, o Banco Mundial e por ocasião das cimeiras europeias.
Seja como for, existem cada vez mais domínios de interesse comum apesar das divergências
de opiniões, deixando um espaço mais aberto à cooperação para alcançar objectivos comuns.
Existem, assim, cada vez mais oportunidades para desenvolver parcerias entre agentes que
tinham antigamente interesses divergentes, tal como nos é demonstrado por algumas
organizações como a Greenpeace ou a Amnistia Internacional que trabalham em parceria com
empresas multinacionais consideradas "inimigas" em tempos atrás.
Ainda assim, tal como as afirmações a seguir indicadas o demonstram claramente, a comunidade
empresarial não pode substituir a acção dos governos e das autoridades públicas na consecução
dos objectivos sociais a longo prazo.
Uma análise de vários inquéritos realizados a empresas para identificar os factores que
promovem a responsabilidade empresarial sugere que as regulamentações governamentais e
os regimes sancionatórios são os principais factores que levam as empresas a terem
preocupações ambientais e sociais (Flaherty e Rappaport, 1991; Pratt e Fintel, 1999; Hansen,
1999). As pressões criadas pelo activismo das ONG, incluindo os boicotes ao consumo e as
campanhas ambientais, as ameaças de processos judiciais, a exposição negativa pelos meios
de comunicação social e a desaprovação da opinião pública também constituem importantes
factores de indução. Os chamados investidores com preocupações éticas constituem outra
forma de pressão, que começou a surgir nos últimos anos (Utting, 2000).
Por outras palavras, a constituição de parcerias processa-se dentro de certos limites. O desafio
consiste em assegurar a integração dos novos valores, identidades e funções emergentes na
sociedade, nas empresas e nos indivíduos. Este desafio é particularmente relevante se
tivermos em conta que a riqueza é cada vez mais gerada através de bens incorpóreos, o que
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realça a necessidade de realizar um maior esforço na preservação e desenvolvimento do capital
social e humano.
Utting (2000) aponta ainda um fenómeno bastante crítico associado às parcerias, que nos
remete para a necessidade de equilíbrio entre os benefícios a curto prazo e a estabilidade a
longo prazo: “A maior preocupação a ter em conta em relação a certas formas de iniciativas
voluntárias e parcerias reside talvez no facto de estas poderem vir a atenuar a importância dos
factores indutores de responsabilidade empresarial, nomeadamente, as regulamentações
nacionais, os acordos colectivos e certas formas de activismo social.”
O crescente reconhecimento geral de que as relações humanas e sociais constituem prérequisitos fundamentais para assegurar o rendimento, a coesão social e a sustentabilidade
originou uma mudança de atitude e comportamento ao nível dos indivíduos, das empresas e
dos governos. O desafio consiste, assim, em evitar todos os aspectos negativos e, no que se
refere às parcerias mais específicas, abandonar os estereótipos sem deixar, no entanto, de
respeitar as diferentes culturas empresariais.
Apesar dos enormes progressos realizados na adopção de estratégias mais holísticas,
qualitativas e de longo prazo, em detrimento das visões mais materialistas, quantitativas e de
curto prazo, o sucesso não é garantido. Os espíritos mais inovadores, sejam eles indivíduos,
investidores, empresas, organizações ou autoridades públicas, só conseguirão mudar o
comportamento ou a forma de agir vigentes se houver uma mudança de valores, se forem
criados incentivos e/ou se forem exercidas pressões.
Para poder alcançar a massa crítica, isto é, tornar o processo irreversível, é necessário
assegurar a sustentabilidade deste processo através de medidas que regulamentem o mercado
e/ou exerçam pressões sobre este, como é o caso da agenda ambiental. Tal como noutros
casos, este objectivo só poderá ser alcançado se existirem espíritos inovadores suficientes e
uma boa receptividade por parte do público em geral.
As parcerias podem desempenhar um papel decisivo fora do contexto específico em que
foram criadas, quer tenham sido formadas no âmbito das regiões em aprendizagem, quer em
comunidades locais ou em contextos mais alargados.
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10. Aprender trabalhando e trabalhar aprendendo
Sylvie Grucker (36)

10.1. A inserção através da actividade económica
A inserção através da actividade económica tem por objectivo permitir às pessoas
desempregadas com dificuldades sociais e profissionais específicas conseguirem um contrato
de trabalho de duração determinada no âmbito de um percurso de inserção, no seio de
estruturas específicas definidas pelo Estado francês.
Essas estruturas podem ser empresas de inserção ou de trabalho temporário com vista à
inserção, sujeitas às regras fiscais e sociais do mercado concorrencial no qual se inserem, ou
então associações intermediárias ou associações de inserção de utilidade social, designadas de
“ateliers de inserção”. Todas elas desenvolvem uma actividade económica dedicada a um
projecto social.
Quer possuam estatuto comercial (SARL, SA ou sociedade cooperativa) (37), quer possuam
estatuto associativo, o seu objectivo consiste em proporcionar às pessoas com mais
dificuldades um emprego estável e uma formação qualificante ou, por outras palavras, inserir
essas pessoas na vida social e profissional.
Este objectivo só poderá ser alcançado com alguma eficácia a longo prazo mediante uma
pedagogia adaptada, baseada num contrato de trabalho de direito comum com salário no mínimo
equivalente ao SMIC (salário mínimo nacional), mesmo tendo em conta as evoluções
significativas que possam ocorrer ao nível dos perfis dos indivíduos e da conjuntura económica.
As estruturas de inserção económica (SIAE) dispõem de um prazo máximo de 24 meses
(prazo concedido pela Agência Nacional para o Emprego – ANPE – para iniciar o percurso de
inserção) para proporcionar aos seus trabalhadores em curso de inserção as competências
sociais, práticas e comunicativas necessárias para suprir as carências sentidas nestes domínios,
que foram responsáveis pela sua exclusão social e profissional.

(36) URSIEA – Union Régionale des Structures d’Insertion par l’Economique d’Alsace (União Regional das
Estruturas de Inserção Económica da Alsácia
(37) Ver glossário de siglas no final do documento.
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10.2. Situação na Alsácia
A taxa de desemprego diminuiu significativamente desde o final da década de 90, situando-se
nos 5,1 % da população activa (taxa mais baixa registada em França) no início de 2001, o que
corresponde a cerca de 37 000 pessoas.
Estes números escondem, no entanto, uma situação dramática: uma taxa de desemprego
superior a 20 %, incluindo desemprego de longa duração (22 % dos candidatos a emprego) e
uma elevada taxa de desemprego entre os jovens das periferias urbanas (chamados bairros
problemáticos), um desemprego maciço entre a população feminina de certas zonas rurais,
sem contar com o elevado número de trabalhadores fronteiriços (cerca de 60 000 alsacianos
trabalham na Alemanha e na Suíça), que na maioria dos casos possuem qualificações muito
limitadas e constituem potenciais desempregados à mínima flutuação do mercado.
Será que a cultura do trabalho, do esforço e do mérito existente na Alsácia terá contribuído,
mais do que em qualquer outra região, para desenvolver o meio propício ao desenvolvimento
de estruturas de inserção pela via do trabalho? Constatamos que o departamento do BaixoReno é o que mais se destaca em termos de postos de inserção financiados pelo Ministério do
Emprego e pelo FSE a nível nacional e que o departamento do Alto-Reno figura na nona
posição, o que coloca a região da Alsácia entre as três regiões francesas mais activas na luta
contra a exclusão e a favor da inserção através das actividades económicas.
A URSIEA (União Regional das Estruturas de Inserção Económica da Alsácia) contribuiu
significativamente para esse posicionamento, graças a um trabalho em parceria desenvolvido
ao longo de mais de 10 anos na luta contra a exclusão.
As primeiras estruturas de inserção económica foram criadas na década de 80 por agentes
educadores especializados, no âmbito de estruturas de prevenção financiadas pelos Conselhos
Gerais (colectividades departamentais responsáveis nomeadamente pela acção social). Essas
colectividades estiveram, desde o início, implicadas, tanto a nível político como financeiro, na
criação de actividade de trabalho destinadas a proporcionar uma experiência profissional
indispensável aos jovens “de rua” que ninguém queria ajudar, apesar do seu esforço de
integração social. Este envolvimento dos Conselhos Gerais correspondia também à sua
obrigação de contribuir para a inserção dos beneficiários do RMI (rendimento mínimo de
inserção), investindo 20 % das verbas atribuídas pelo Estado. Esta obrigação está prevista na
Lei de Dezembro de 1988.
Posicionando-se claramente no campo da iniciativa económica, as estruturas de inserção
foram naturalmente solicitando a participação das colectividades neste domínio de competência:
Conselho Regional, Colectividades de Implementação.
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10.3. Uma rede regional federativa de estruturas de inserção
económica...
As intervenções individuais dos promotores de projectos depressa foram sendo limitadas,
devido ao aumento do número de iniciativas e à necessidade de forjar uma identidade comum.
O desejo de criar uma rede de “investigação e formação” rapidamente emergiu no seio das
estruturas de inserção e encontrou eco nas colectividades e no Estado, como parte da estratégia
de luta contra o desemprego de longa duração.
A rede (o URSIEA) foi criada no final do ano de 1990, tendo um dos seus primeiros objectivos
sido o de adoptar uma Carta. O preâmbulo desta Carta termina com a seguinte declaração: “os
membros da URSIEA comprometem-se a tomar medidas concretas no sentido de proporcionar
a todos os indivíduos os meios necessários para desenvolver as suas potencialidades e
reconquistar uma cidadania de pleno direito”.
Além de definir os nossos objectivos e a nossa linha de conduta, esta Carta constitui ainda
uma garantia de “qualidade” para os nossos parceiros: os membros da URSIEA comprometem-se a
respeitá-la e a URSIEA encarregar-se-á de chamar a atenção de todos os que venham a agir contra
os seus princípios. A nossa independência enquanto associação constitui também uma mais-valia:
seleccionamos os nossos membros, todos eles agentes de inserção pela via do trabalho, e
temos o cuidado de não fazer opções de natureza política, excepto para denunciar a eventual
violação de princípios democráticos. O nosso projecto assenta num militantismo baseado no
princípio de que todas as pessoas podem, à partida, ser inseridas no mercado de emprego.
Ao inserir-se no âmbito de objectivos tão diversos como a luta contra o desemprego de longa
duração, a inserção social e profissional dos beneficiários do RMI e a criação de empresas
locais, o nosso projecto permite associar, de uma forma relativamente natural, as diferentes
colectividades e administrações responsáveis por cada um destes objectivos. Desempenhamos,
assim, o papel de interlocutor socioprofissional regional necessário para as diferentes negociações.

10.4. … interlocutor representativo dos profissionais da inserção
económica no processo de negociação dos CPER
Esta sinergia foi concretizada nas negociações e execução dos Contratos de Planificação
Estado/Região (CPER).
A planificação em questão envolve principalmente o Estado e os governantes locais interessados
em desenvolver em conjunto eixos de desenvolvimento do território. Na Alsácia, as
colectividades locais também participam no processo, tal como as cidades mais importantes.
Com a negociação do CPER 1994-1998 (prolongado até 1999), a existência da URSIEA
(parceiro que representa os agentes de inserção económica a nível regional) contribuiu para
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que fosse criada uma rubrica orçamental dedicada à "inserção económica", rubrica essa que
não existia antes e de que nem todas as regiões de França beneficiam.
Os meios financeiros afectados (16 milhões de francos equitativamente provenientes do
governo central e do governo regional) permitiram financiar a criação de empresas de
inserção, a formação de pessoal permanente, o desenvolvimento de pólos de inserção locais e
as actividades da URSIEA. Todas essas orientações foram definidas com base na análise das
necessidades realizada pela nossa rede e pelos intervenientes institucionais.
A divulgação oficial destes meios permitiu obter o apoio de outros financiadores e a
participação de instituições bancárias de natureza cooperativa e mutualista.
A forte presença das SIAE na Alsácia deve-se naturalmente a este apoio reforçado, apoio esse
que, para além dos aspectos financeiros, constitui um reconhecimento da legitimidade da
actividade económica enquanto instrumento de inserção.
As negociações do Actual CPER 2000-2006 permitiram obter por parte do Estado recursos
(ligeiramente inferiores: 7 milhões de francos) destinados à "profissionalização" das estruturas
de inserção económica: financiamento do pessoal permanente, financiamento das actividades
da URSIEA. As intervenções da Região em termos de ajuda à criação de empresas foram
alargadas a todas as estruturas de inserção económica e flexibilizadas de modo a obter um
montante previamente fixado em 7 milhões de francos, mas susceptível de ser reforçado por
outras linhas de crédito em caso de necessidade.
O desafio que a URSIEA havia fixado no quadro das negociações preliminares deste CPER
consistia em obter recursos financeiros para a formação das pessoas em inserção. Graças ao
processo de transferência de competências do Estado para as regiões em matéria de formação
para os jovens pouco qualificados e à posição muito favorável à IAE do Presidente da Região
da Alsácia, conseguimos obter uma verba orçamental significativa para a formação de pessoas
em inserção de todas as faixas etárias (17,5 milhões de francos).
Uma vez que as modalidades de financiamento da formação pela Região só em casos
excepcionais podem abranger acções a favor de pessoas em inserção, a URSIEA teve de
esperar até ao fim do primeiro ano de aplicação do CPER 2000-2006 para conseguir uma
decisão política importante: para além de financiar directamente os organismos de formação
tendo em vista a organização de acções de formação profissional, o Conselho Regional
decidiu financiar as actividades pedagógicas em situação de trabalho desenvolvidas nas SIAE
da Alsácia, atribuindo a cada estagiário um montante de 40 francos (6,10 euros) por hora. Os
projectos apresentados devem seguir um plano pedagógico pré-estabelecido e a URSIEA será
responsável pela certificação do "serviço feito". Isto constitui um acto inédito em França e
uma verdadeira vitória para o nosso sector, na medida em que o seu papel pedagógico é
finalmente reconhecido e foram finalmente obtidos os meios necessários para desenvolver
esse papel em termos qualitativos e quantitativos.
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A existência desta linha de crédito estimula a criatividade das SIAE e as acções de formação a
que iremos aludir mais adiante multiplicam-se a tal ponto que as verbas poderão vir a ser
insuficientes.
Aos recursos obtidos no âmbito das políticas nacionais, junta-se agora o conjunto dos recursos
aplicados no âmbito dos CPER, o que explica a actual redução da participação do Estado.
Com efeito, a Lei contra a exclusão, de 1998, prevê um apoio financeiro acrescido e estável às
diversas estruturas de inserção económica.

10.5. URSIEA: uma organização profissional regional da economia
solidária
Somos uma organização regional constituída por profissionais especializados na área da
inserção económica e satisfazemos as necessidades dos nossos membros associados (80).
Ajudamo-los a desenvolver-se e profissionalizar-se, a promover a sua actividade social e
económica e a defender os seus interesses. As cotizações dos nossos membros representam
apenas 15 a 20 % do nosso orçamento global, mas este montante dá-nos uma certa
independência política, na medida em que nos permite cobrir as despesas de funcionamento
básico. As nossas actividades de animação, de ajuda à criação de empresas, de apoio à
profissionalização, de observatório regional são financiadas tanto pelo Estado e o FSE, como
pelas colectividades regionais e departamentais.
As estruturas de inserção que não pertencem à rede também beneficiam, naturalmente, da
nossa actividade, mas temos uma representatividade importante: entre 70 a 90 % das SIAE,
incluindo empresas de inserção e associações intermediárias.
A nossa actividade insere-se no âmbito da economia solidária, na medida em que o nosso
trabalho é desenvolvido em solidariedade com as pessoas em risco de exclusão, em consonância
com as necessidades dos territórios e numa óptica de desenvolvimento sustentável. Qualquer
projecto ou desenvolvimento de estrutura é analisado à luz destes eixos e mobiliza diferentes
agentes ao nível do território de implementação.
Os projectos são aprovados anualmente por um órgão departamental, o CDIAE (Conselho
Departamental para a Inserção através da Actividade Económica), composto por governantes
regionais, representantes de associações patronais e de sindicatos de trabalhadores, administrações
responsáveis pelo emprego e a acção social e profissionais qualificados (na maioria dos casos,
representantes das estruturas de inserção). A URSIEA também faz parte deste órgão, onde
desempenha um papel activo. Além de formular pareceres qualificados sobre os diferentes
projectos, contribui para uma informação mais precisa e uma sensibilização dos parceiros
socioeconómicos.
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10.6. Uma forte mobilização no domínio da formação das pessoas
em inserção
Fruto do conhecimento e da análise das necessidades das SIAE e dos seus trabalhadores em
inserção, as nossas propostas visam inverter uma tendência verificada nas colectividades
regionais, que só privilegiam as pessoas que conseguem aceder directamente a cursos de
formação qualificante, deixando de fora as pessoas que não possuem as bases mínimas
necessárias para se inscreverem nestes cursos. Esta abordagem por parte das colectividades
regionais está directamente associada ao desejo de satisfazer de forma mais eficaz as
necessidades das empresas tradicionais. Embora não discordamos deste objectivo, que
corresponde a uma estratégia de longo prazo com a qual nos identificamos, a nossa acção
incide prioritariamente na formação das pessoas, de modo a evitar a exclusão daquelas para
quem a obtenção do primeiro nível do diploma profissional (o CAP – certificado de aptidão
profissional) constitua uma perspectiva longínqua ou mesmo improvável.
Conseguimos (a muito custo) que os governantes regionais da Alsácia tivessem igualmente
em consideração a "formação para fins de inserção profissional" e não apenas a formação
qualificante. Tal como referido anteriormente, o reconhecimento dos programas de formação
de adaptação ao posto de trabalho no âmbito do actual CPER constituiu um passo importante.
A tarefa que nos incumbe neste processo consiste em fomentar o reconhecimento da formação
em determinadas práticas inerentes à vida dos trabalhadores: cumprimento do horário de
trabalho e respeito pelos colegas, superiores hierárquicos e pelos bens colectivos da empresa.
Além desta reivindicação pela formação na área do comportamento profissional, pretende-se
ainda obter certificações formais dos conhecimentos adquiridos e, de uma forma mais ambiciosa
ainda, em virtude do fraco nível de qualificação inicial dos trabalhadores em inserção (mais de
80 % possuem um nível inferior a V e 50 % destes possuem um nível inferior a VI), defendese a criação de um sistema de validação dos conhecimentos profissionais a nível regional.
Os governantes regionais não são receptivos às acções “demasiado vocacionadas para fins
sociais”, na medida em que consideram que a formação em áreas tais como as relações
interpessoais, o comportamento social e individual e a resolução de problemas familiares,
financeiros, de alojamento, de saúde, etc. tem muito pouco a ver com a inserção profissional.
Já tivemos oportunidade de demonstrar (no âmbito de um estudo realizado com o CEREQ
BETA (38) de Estrasburgo) que a formação na área da socialização é indissociável da
formação de índole profissional, chegando mesmo a ser indispensável, na medida em que os
problemas abordados constituem obstáculos reais à inserção num emprego durável.
É neste contexto que fomentamos as colectividades responsáveis pelos “assuntos sociais”, ou
seja, os Conselhos Gerais e, nalguns casos, as Direcções do trabalho.

(38) "L’Action sociale des Entreprises d’Insertion et des Régies de Quartier" em colaboração com Éric Fries
Guggenheim, CRA CEREQ Alsace, URSIEA Agosto de 1999.

130

Apenas as acções de formação promovidas por organismos de formação podiam, até ao
momento, ser co-financiadas pela Região. Foram necessários muitos argumentos, demonstrações
e exercícios de persuasão para que a necessidade de formar as pessoas em inserção no posto
de trabalho fosse reconhecida e para que a aprendizagem fosse considerada como uma
modalidade integrante da actividade profissional.
O objectivo consistiu em fazer com que fossem tidos em consideração o período pedagógico e
o sobre-enquadramento das situações.
A abordagem que propomos é a seguinte: deverá ser iniciado um empreendimento incidindo
sobre componentes específicas de formação relacionadas com a adaptação ao posto de trabalho,
a ministrar no início do percurso de inserção, para fins de aquisição das componentes
profissionais não solicitadas pela actividade habitual ou ainda para reforçar a empregabilidade
dos formandos. As verbas atribuídas pela Região (40 francos/6,10 euros por hora) permitirão
financiar um formador em matéria de enquadramento pedagógico e executar as actividades do
atelier sem a habitual pressão imposta pelos objectivos de rentabilidade. O produto final será
vendido ao preço de custo habitual, embora os custos de produção e de formação sejam
superiores ao preço de venda.
A diferença entre esta abordagem e a tradicional formação “no posto de trabalho” reside no
facto de o período pedagógico ser organizado. O objectivo não consiste simplesmente em
aproveitar a oportunidade de uma actividade de trabalho para ensinar um gesto, uma postura
ou uma técnica profissional. Consiste, antes, em organizar uma actividade de trabalho, criá-la
não de uma forma artificial, mas sim no âmbito de uma encomenda de um cliente, na medida
em que essa actividade de trabalho contribuirá para o desenvolvimento das pessoas em
inserção e, a mais longo prazo, para a sua preparação para as condições de emprego existentes
nas empresas tradicionais.
Todas as actividades económicas das empresas de inserção devem respeitar as regras da
concorrência e do mercado. Mesmo no caso dos serviços prestados pelas estruturas de
utilidade social (que não entram em concorrência directa com as estruturas inseridas na
economia tradicional), os clientes também procuram sempre a melhor relação qualidade/
preço, sendo por essa razão essencial que a actividade social das SIAE seja financiada pelos
parceiros institucionais. A obtenção de um apoio financeiro que permita cobrir os custos reais
da actividade social constitui, assim, uma prioridade para uma rede como a URSIEA. É por
essa razão que participamos activamente nas negociações nacionais (nomeadamente, no
âmbito do CNEI – Comité Nacional das Empresas de Inserção) com o Estado e encetamos
negociações a nível local com a Região e os Conselhos Gerais.
Alguns clientes do sector público tentam integrar nos seus contratos cláusulas de “mais-valia
social”, de modo a que a contratação de pessoas com grandes dificuldades de inserção
constitua um critério de selecção. Temos grandes esperanças de que as regulamentações de
aplicação do novo Código dos Contratos Públicos estabeleçam disposições neste sentido. Não
vamos ao ponto de pretender que as empresas de inserção tenham acesso privilegiado a alguns
contratos públicos, mas gostaríamos que fosse assegurado um posto de trabalho às pessoas em
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risco de exclusão, quer nas empresas tradicionais, quer nas estruturas de inserção. Várias
acções interessantes foram levadas a cabo no âmbito dos "grandes empreendimentos"
realizados em Estrasburgo, tais como o IPE IV e o Tram.

10.7. Envolver os trabalhadores em inserção num processo de
formação
Os antecedentes de insucesso escolar ou os longos percursos em estágios sucessivos
constituem factores que, a priori, tornam difícil propor aos trabalhadores em inserção que se
inscrevam num curso de formação.
Ingressar numa estrutura de inserção significa ter um patrão, uma folha de salário e estar
integrado na mão-de-obra de uma empresa. A vantagem e especificidade das SIAE em relação
às outras acções de inserção reside precisamente no facto de proporcionarem um contrato de
trabalho, com todas as vantagens daí decorrentes em termos de direitos e obrigações. O
beneficiário passa a ser um trabalhador, participando de forma objectiva (e objectivada) na
rentabilidade da sua empresa ou associação (de inserção).
A formação pode ser considerada como uma cláusula integrada no contrato de trabalho. Esta
solução revela-se eficaz nalguns casos, mas pode constituir para certas empresas um factor de
recusa em contratar pessoas.
As empresas de inserção propõem trabalho às pessoas como forma de as incentivar a aprender.
Ter vontade de aprender implica:
(a) descobrir que possuímos conhecimentos: descobrir as nossas capacidades e aptidões
(b) descobrir que podemos aprender,
(c) descobrir que é necessário aprender.
A adaptação da oferta de formação não é a única solução para envolver as pessoas no processo
de inserção.
Tivemos oportunidade de constatar este facto através do exemplo de várias SIAE da Alsácia e
encomendámos um estudo intitulado "quelles actions permettent de donner l'envie d'apprendre
à des personnes en insertion" (que tipo de acções contribuem para incentivar as pessoas em
inserção a aprender?) para analisar a questão. (39) Este estudo foi financiado pela Direcção do

(39) "Quelles actions permettent de donner l’envie d’apprendre aux personnes en insertion" em colaboração com
o Gabinete Pascal Heidet SA, URSIEA Novembro de 2000. Estudo financiado no âmbito do Fundo
Departamental de Inserção da DDTEFP do Baixo-Reno. Comité de execução: DDTEFP, Conselho Regional,
Conselhos Gerais, PLIE de Estrasburgo e Mulhouse, representantes de Estruturas de Inserção Económica da
Alsácia, administradores da URSIEA. Disponivel na URSIEA, 68 avenue des Vosges, F 67000 Estrasburgo.
E-mail : URSIEALSACE@wanadoo.fr.
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Trabalho do Baixo-Reno e dirigido por um colectivo constituído por dirigentes de estruturas
de inserção, por representantes de autoridades públicas nacionais, pelo Conselho Regional,
pelos Conselhos Gerais e por várias PLIE (Estrutura de Planeamento Local em matéria de
Inserção e Emprego). Foi confiado a um consultor especializado em auditorias de empresas
tradicionais e particularmente sensível à questão da inserção económica. A URSIEA procura
neste momento formular as orientações resultantes deste estudo e contratou uma pessoa para o
efeito por um período de seis meses. O financiamento desta missão será assegurado pelas
Direcções do Trabalho dos dois departamentos da região da Alsácia. De entre os eixos de
reflexão e as linhas de orientação do consultor, salientamos os seguintes pontos:
(a) As dificuldades com que as estruturas de inserção se depararam constituem um obstáculo
importante à dinâmica de formação: se o empregador não está motivado, como poderá o
trabalhador estar motivado?
Relativamente a esta questão, foi-nos proposto criar um posto de "facilitador" no seio da
rede regional (URSIEA) para ajudar a elaborar os dossiers de candidatura em termos de
metodologia, a fim de facilitar a obtenção de verbas de financiamento. Esta proposta já
foi parcialmente posta em prática e produziu já alguns resultados concretos: dois dossiers
de candidatura acabam de ser seleccionados pelos governantes regionais, tendo um deles
sido considerado elegível pelo FSE.
Coordenar as intervenções dos financiadores e reuni-las numa perspectiva comum e
coerente é uma tarefa que incumbe naturalmente à rede. Esta tarefa assenta, todavia, na
participação dos dirigentes das estruturas na formalização das acções de formação, que
muitas vezes levam a cabo sem qualquer programa pedagógico, sem avaliação e
negligenciando a necessária valorização (certificações formais, reconhecimento objectivo).
(b) Profissionalizar o pessoal de enquadramento, através de acções de formação de
formadores, da constituição de grupos específicos para trocar experiências e comparar
métodos pedagógicos.
(c) “Vender a vontade de aprender” aos trabalhadores em inserção: recorrer a procedimentos
muito simples, tais como evitar termos como “escola”, “professor”, “exercícios”, etc., e
privilegiar a utilização de expressões tais como “animador”, “oficina”, “treino”, etc.; afixar
slogans de motivação nas oficinas da empresa ou organizar, até, uma verdadeira campanha
publicitária com cartazes afixados em todos os locais da empresa; realizar reuniões de
testemunho com a participação de trabalhadores “veteranos”.
(d) Valorizar as acções de formação realizadas pelas estruturas de inserção, "homenageando"
os trabalhadores: lanche comemorativo no final do curso, entrega oficial dos certificados
de estágios; envolver os intervenientes habituais: trabalhadores sociais, agentes da
ANPE; convidar a imprensa local, as famílias dos trabalhadores.
(e) Não negligenciar a oferta de formação externa, mas sim assegurar que esta satisfaça as
necessidades e se adeqúe às capacidades das pessoas.
Desenvolver uma oferta de formação adaptada é uma tarefa difícil, mas não impossível. Com
o GRETA de Estrasburgo, por exemplo, foi elaborada uma acção de formação contínua em
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conjunto com diversas EI (Direcções de Bairro), reconhecida pelo Ministério da Educação
através do certificado de qualificação profissional na área da limpeza. Este curso modular
permite completar as diferentes unidades de formação em 5 anos e as suas modalidades de
funcionamento foram adaptadas à disponibilidade dos trabalhadores das estruturas de inserção
sob a forma de entradas/saídas permanentes.
A URSIEA elaborou, em conjunto a AFPA de Mulhouse (associação dependente do
Ministério do Emprego), um sistema de certificação de competências profissionais no próprio
local da estrutura de inserção. Envolvendo o pessoal de enquadramento no processo e
facilitando a participação dos trabalhadores mediante uma familiarização com o local de
operação, esta acção obteve um êxito interessante, na medida em que as certificações oficiais
se inserem no quadro dos "referenciais profissionais". (40)
O interesse dessas operações reside não só na profissionalização dos trabalhadores, mas
também na evolução dos organismos de formação do Estado, que são as únicas entidades
competentes para validar as competências profissionais.

10.8. Envolver as empresas tradicionais no processo
As necessidades importantes das empresas em matéria de mão-de-obra permitem-nos
socorremo-nos de uma conjuntura favorável para dar resposta às necessidades dos meios
profissionais. Enquanto que os nossos contactos com as Câmaras Consulares se limitaram,
durante muitos anos, a simples trocas de informações gerais e, nalguns casos, ao tratamento de
queixas sobre concorrência desleal, conseguimos criar uma parceria bastante mais activa nos
últimos meses. As Câmaras de Artes e Ofícios quiseram reunir-se com a URSIEA para
reflectir sobre a possibilidade de recrutar trabalhadores por intermédio das estruturas de
inserção com vista a satisfazer as suas próprias necessidades de mão-de-obra e as
organizações profissionais agrícolas reconheceram que a adaptação das condições de trabalho
de determinados sectores poderá permitir recorrer a uma mão-de-obra sazonal. O facto de os
sectores do artesanato e da agricultura se terem visto forçados, devido à retoma económica, a
contratar pessoas que se recusariam a contratar noutros tempos contribuiu provavelmente para
fomentar a reflexão sobre a noção de competência e de "empregabilidade".
Refira-se ainda que os métodos experimentados pelas estruturas de inserção com vista a integrar
"este grupo de pessoas" já não são encarados de forma tão crítica como eram antes pelos
empregadores tradicionais, que procuram cada vez mais as estruturas de inserção e a URSIEA.
Estas novas perspectivas de emprego que se proporcionam no final de um percurso de
inserção constituem mais-valias para incentivar as pessoas em inserção a aprender.

(40) Referencial profissional: referencial de formação qualificante da AFPA, validada através do Certificado de
Formação Profissional, título oficial concedido pelo Estado. Os trabalhadores podem obter uma certificação
de fim de curso ou de nível profissional caso não obtenham o CFP.
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10.9. Conclusão : a força de uma rede regional
As relações profissionais que facilitaram a criação de uma rede como a URSIEA (relações
entre dirigentes de estruturas e com responsáveis institucionais e governantes) foram evoluindo
progressivamente, dando lugar a relações institucionalizadas com os diferentes parceiros. É
assim que, na qualidade de representante das SIAE da Alsácia, a URSIEA tem vindo a integrar
e desempenhar cargos no seio de diversas instituições, tais como o Conselho Económico e
Social da Alsácia, os Conselhos Departamentais de Inserção Económica, a COTOREP
(orientação para os deficientes), o Comité de Direcção do FSE, Objectivo 3, os PDI (Planos
Departamentais de Inserção) e outras instituições.
As próprias estruturas de inserção também participam frequentemente nos CLI (comités locais
de inserção) organizados no seu território.
A Alsácia é uma região que se presta bem a uma mutualização de esforços, devido à sua
pequena dimensão: enquanto que nas outras regiões de França foram criadas várias uniões
regionais dedicadas a cada tipo de estrutura de inserção (união regional de empresas de
inserção, coordenação das associações intermediárias, etc.), nós optámos por agrupar todos os
agentes de inserção económica no seio de uma única associação. Esta opção revela-se cada
vez mais pertinente e reforça a nossa posição enquanto modelo de organização profissional de
IAE que muitas regiões francesas se orgulhariam de possuir.
Esta forma de reagrupamento tem repercussões na qualidade (e quantidade) do trabalho
desenvolvido com os nossos membros e parceiros: a mutualização das boas (e menos boas!)
práticas e a avaliação das intervenções realizadas constituem um meio propício à evolução
dinâmica e ao desenvolvimento da capacidade de inovação.
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Glossário
AFPA:

Associação para a Formação Profissional de Adultos

ANPE:

Agência Nacional para o Emprego

CAP:

Certificado de Aptidão Profissional

CDIAE:

Conselho Departamental da Inserção através da Actividade Económica

CEREQ BETA: Centro na Alsácia associado ao Centro de Estudos e de Investigação sobre o
Emprego e as Qualificações – Gabinete de Economia Teórica e Aplicada da
Universidade Louis Pasteur de Estrasburgo
CLI:

Comissão Local de Inserção (dos beneficiários do RMI)

CNEI:

Comité Nacional das Empresas de Inserção

COTOREP:

Comissões Técnicas de Orientação e de Reclassificação Profissional

CFP

Certificado de Formação Profissional. O CFP é um diploma oficial
homologado pelo Estado, correspondente ao nível V (nível 2 da Classificação
Internacional de Tipo de Educação – CITE), emitido em nome do Ministério
do Trabalho pela AFPA.

CPER:

Contrato de Planeamento Estado/Região

CQP:

Certificado de Qualificação Profissional

EI:

Empresa de Inserção

FSE:

Fundo Social Europeu

GRETA:

Agrupamento de estabelecimentos (federação de estabelecimentos de ensino
oficial que participam em acções de formação contínua)

IAE:

Inserção através da Actividade Económica

IPE IV:

trata-se do novo edifício do Parlamento Europeu em Estrasburgo. A sua
construção foi um dos maiores ateliers de construção civil realizado em
França. A obra demorou mais de 4 anos a ser construída.

PDI:

Plano Departamental de Inserção (dos beneficiários do RMI)

PLIE:

Plano Local de Inserção e de Emprego

RMI:

Rendimento Mínimo de Inserção
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SA:

Sociedade Anónima

SARL:

Sociedade de responsabilidade limitada

Scop:

Sociedade cooperativa de produção

SIAE:

Estruturas de inserção através da actividade económica

SMIC:

Salário Mínimo Nacional

Tram:

empreendimento de construção do eléctrico de Estrasburgo, iniciado em 1990.
A fase do projecto foi finalizada no ano 2000

URSIEA:

União Regional das Estruturas de Inserção Económica da Alsácia
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11. As “Regiões em aprendizagem” enquanto
instrumento alternativo para melhorar a
dimensão económica e social nas regiões
turísticas. Algumas reflexões (41)
Vincente J. Molés Molés (42)

11.1. Contexto dos trabalhos desenvolvidos pela Unidade de
Turismo (Comissão Europeia) no domínio da educação e
formação
O turismo é um sector muito complexo, que abrange um vasto leque de actividades
económicas em todas as regiões da Europa e envolve um enorme investimento em capital
humano. É por essa razão que na Comunicação da Comissão intitulada “Reforçar o potencial
do turismo em matéria de emprego” (COM (99) 205 final, de 28.04.99), o objectivo de
“melhorar os recursos humanos no domínio do turismo” é considerado um factor-chave para
melhorar a competitividade e as oportunidades de emprego no sector do turismo.
As conclusões do Conselho “Mercado Interno” de 21 de Junho de 1999 (C/99/201),
Luxemburgo, 21.06.99) recordavam a importância de melhor integrar as necessidades do
sector do turismo nas políticas comunitárias e convidavam a Comissão e os Estados-Membros
a desenvolver esforços conjuntos centrados em quatro prioridades (43), entre as quais figurava
a de “melhorar a formação a fim de elevar a competência técnica na indústria do turismo”. Por
forma a assegurar o acompanhamento das Conclusões do Conselho de 21/06/99, foram
criados cinco grupos de trabalho consagrados às quatro questões prioritárias.
O Grupo de Trabalho B responsável pelo tema “Melhorar a formação a fim de elevar a
competência técnica na indústria do turismo” deu início aos trabalhos em Fevereiro de 2000 e
é constituído por peritos oriundos de vários Estados-Membros. O grupo de trabalho foi
alargado este ano por forma a integrar alguns peritos em representação do sector do

(41) Este documento não reflecte necessariamente a opinião da Comissão Europeia. Constitui o resultado de
debates e trabalhos realizados pelo Grupo de Trabalho B sobre “Turismo e Emprego” (ver anexos) e reflecte
nalguns aspectos a opinião pessoal de V. Molés, coordenador deste grupo de trabalho.
(42) Comissão Europeia, DG Empresa/D.3: Unidade Turismo, e-mail: vicente.moles-moles@cec.eu.int
(43) As quatro prioridades são: facilitar o intercâmbio e a distribuição da informação, nomeadamente através das
novas tecnologias, melhorar a formação a fim de elevar as competências na indústria do turismo, melhorar a
qualidade dos produtos do turismo e promover a protecção ambiental e o desenvolvimento sustentável no
turismo.
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turismo (44). O GT B procura diagnosticar as necessidades educativas do sector do turismo a
nível comunitário, por forma a desenvolver estratégias e recomendações para o futuro. Para
fazer face aos desafios identificados, o GT B está a desenvolver o conceito de “Regiões em
aprendizagem” por forma a proporcionar às regiões turísticas do sector uma base de apoio
holística. O presente documento constitui um breve resumo dos trabalhos desenvolvidos pelo
GT B e das actuais reflexões sobre o conceito de “regiões em aprendizagem”, dedicando uma
especial atenção ao papel dos centros de formação.

11.2. Principais resultados do Grupo de Trabalho B dedicado ao
tema “Melhorar a formação a fim de elevar a competência
técnica na indústria do turismo”
A abordagem do grupo de trabalho B foi delineada com base no conceito geral de
aprendizagem. A aprendizagem abarca todos os sistemas/abordagens destinados a desenvolver
os conhecimentos, qualificações e competências (aprendizagem formal, não formal e
informal) dos recursos humanos, com vista a melhorar a competitividade das empresas do
sector do turismo e, em especial, das PME (microempresas) (45).
As principais necessidades de aprendizagem com que se defrontam as categorias de
trabalhadores mais relevantes das diferentes áreas do sector do turismo, especialmente os
trabalhadores e gestores de PME, revelam, por um lado, que o turismo ainda é caracterizado
por uma mão-de-obra relativamente pouco qualificada na maioria dos postos de trabalho dos
sub-sectores básicos (por exemplo, Horeca), especialmente no que diz respeito às PME. Por
outro lado, revelam que existe uma nova procura na aquisição de competências adicionais,
como por exemplo na área das TIC, e que os agentes mais importantes e as empresas de maior
dimensão conseguem normalmente encontrar formas e meios de desenvolver e qualificar a sua
mão-de-obra. Os principais obstáculos ao desenvolvimento das competências profissionais
são a falta de mão-de-obra e a sua elevada rotatividade, as condições de trabalho particulares e
pouco satisfatórias que caracterizam a indústria do turismo, incluindo a sua natureza sazonal,
a falta de qualificações básicas susceptíveis de serem desenvolvidas e o fraco nível de
competitividade das microempresas, devido ao fraco desenvolvimento da mão-de-obra (46).

(44) Ver anexo 1: mandato do GT B; anexo 2: membros do GT B.
(45) Optou-se por este tipo de abordagem para abranger todas as questões pertinentes que recaem no âmbito da
actividade do GT B, sem abordar, ainda nesta fase, os diferentes sistemas de aprendizagem e respectiva
terminologia existentes nos diversos países da UE (essas diferenças foram consideradas como boas práticas/
estratégias na fase apropriada). O mesmo se aplica em relação ao termo “centros de aprendizagem”
mencionado ao longo do presente documento.
(46) Ver anexo 3: principais factores susceptíveis de afectar a aprendizagem na indústria do turismo e as necessidades de
formação.
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Este primeiro diagnóstico revela que existe uma correlação directa entre a aprendizagem, o
emprego e o ambiente de trabalho, sendo necessário ter paralelamente em conta as dimensões
económica e social. Os desafios identificados podem ser sintetizados em três áreas prioritárias:
(a) Atrair os trabalhadores qualificados para o sector.
(b) Preservar e desenvolver as competências dos trabalhadores qualificados no sector.
(c) Apoiar as microempresas a nível regional e local, a fim de melhorar a competitividade
através do desenvolvimento profissional.
As estratégias e medidas destinadas a elevar os níveis de qualificações na indústria turística
revelam uma tendência mais holística ao nível das soluções encontradas, baseadas em
parcerias e no diálogo entre os organismos de formação, a indústria do turismo e outros
intervenientes importantes, tais como as autoridades públicas. Não se limitam simplesmente à
formação e abrangem a “aprendizagem” no sentido mais lato. Tal como já foi referido, todas
as tentativas no sentido de elevar os níveis de qualificações deverão ter em conta as dimensões
económica e social. Poderá ser desenvolvida uma filosofia comum em matéria de aprendizagem
que implique o envolvimento de todos os agentes de turismo e de formação que intervêm no
processo de aprendizagem e inovação, através de uma cooperação activa e prática e da
constituição de redes, com vista a melhorar a competitividade. Neste contexto, o Grupo de
Trabalho B incorporou no seu trabalho o conceito de “Região em aprendizagem” de modo a
aproveitar as ideias já existentes.
O grupo de trabalho formulou as suas conclusões à luz das três áreas prioritárias acima
mencionadas. As acções recomendadas deverão ser complementares e adaptáveis à diversidade
da UE, concretas de modo a produzir efeitos a curto prazo (sem deixar de prosseguir objectivos
de longo prazo), suficientemente flexíveis para ultrapassar os desafios já identificados e
dinâmicas para enfrentar os futuros desafios. Estas acções poderiam ser sintetizadas do
seguinte modo:
(a) A criação de um “Observatório permanente sobre a aprendizagem, o emprego e as
condições de trabalho no sector do turismo”, enquanto pólo responsável por reunir, gerir,
gerar e fornecer informações actualizadas e promover debates sobre questões-chave nos
domínios em causa, com vista a melhorar os conhecimentos (a nível qualitativo e
quantitativo), tudo isto visando essencialmente proporcionar informações estratégicas
para assegurar a sustentabilidade do sector do turismo em termos de competitividade.
(b) A elaboração de um “Guia para as áreas em aprendizagem no sector do turismo”, que seria
um guia prático sobre medidas para transformar a aprendizagem numa acção inovadora,
tendo em conta a natureza “delicada” dos recursos humanos (dimensão económica e social).
Através de um misto de informações estratégicas e orientações/recomendações na área da
aprendizagem, este guia conferiria à aprendizagem uma dimensão mais complexa do que
o simples conceito clássico de formação, preconizando a utilização de abordagens da
base para o topo/do topo para a base, e relações de parceria e cooperação entre todos os
intervenientes no processo.

143

11.3. O conceito de “Área em aprendizagem” (“Região em
aprendizagem”) (47)
De um modo geral, o conceito de "região em aprendizagem" tem por finalidade a concretização
de objectivos sociais e económicos de uma forma integrada. As iniciativas regionais de
aprendizagem conferem poder às comunidades locais (através do envolvimento de pessoas
provenientes de vários grupos de interesse) para melhorarem o seu nível e qualidade de vida,
tanto do ponto de vista económico, como social. (48).
Regiões em aprendizagem, inovação regional, sistemas de inovação, transferência de tecnologia
e transferência de conhecimentos são termos utilizados como sinónimos perante o mesmo
complexo desafio: como apoiar e contribuir – a nível regional – para fomentar a aprendizagem/
inovação nas empresas (em particular nas PME).
A Região em Aprendizagem é um sistema ou uma estrutura onde o funcionamento interno das
empresas e a cooperação prática entre empresas se encontram interligados com os conhecimentos
de base e as infra-estruturas de I&D existentes na região, por forma a elevar o nível de
aprendizagem, inovação e competitividade. A título de exemplo, a aplicação do conceito de
região em aprendizagem deverá:
(a) Melhorar/desenvolver as competências de grupos regionais de empresas de turismo,
mediante o seu envolvimento em actividades de cooperação inovadoras com as autoridades
regionais e locais e com os organismos de investigação e de ensino e formação;
(b) Identificar novos papéis a desempenhar pelos organismos de educação e formação
profissional existentes;
(c) Criar sistemas/estruturas que permitam às empresas e aos organismos de I&D cooperarem
com outros agentes regionais (nacionais) envolvidos no sistema de inovação/aprendizagem;
(d) Assegurar que os organismos de educação e formação (EFP) venham a desempenhar um
papel de catalisador na produção de novas ideias;
(e) Assegurar efectivamente o papel dos mediadores, que permitirá aos diferentes agentes
trabalharem em conjunto;
(f) Assegurar uma aprendizagem interactiva no plano social;
(g) Desenvolver o know-how necessário para pôr as ideias em prática;

(47) No decurso dos debates realizados pelo GT B, foi decidido substituir o termo “Região em Aprendizagem” por
“Área em Aprendizagem”. Embora o termo “Região” seja utilizado numa acepção mais lata do que a sua
definição legal ou jurídica, não deixa, contudo, de suscitar permanentes confusões. Considera-se que, por
razões similares, o termo “área” é mais apropriado em relação a termos como “território”, “destino turístico”,
“espaço”, etc. Os especialistas na matéria sugeriram as seguintes traduções para o termo: para francês:
“Espace de professionalisation”; para alemão: “Lerngebiete”; para espanhol: “Áreas de aprendizaje”.
(48) Fonte: Documentos de reflexão elaborados para o fórum “Agora-Salónica XI”. Nyhan, Barry; Fries
Guggenheim, Éric – Cedefop.
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(h) Facilitar os processos inovadores, a troca de conhecimentos e as capacidades de
aprendizagem das empresas e dos diferentes agentes envolvidos;
(i) Antecipar as necessidades de formação e assegurar a sua oferta através de abordagens de
carácter integrante;
As abordagens actuais mostram que é necessário repensar o conceito de formação e aplicar o
conceito mais abrangente de aprendizagem, por forma a que tanto os indivíduos como as
empresas possam desenvolver uma abordagem mais sistemática em matéria de desenvolvimento
dos recursos humanos, para poderem enfrentar os desafios decorrentes do crescente nível de
competitividade em termos de qualidade e da evolução estrutural que resulta no surgimento de
novos perfis profissionais. Além disso, as boas práticas identificadas revelam que, relativamente
às necessidades em termos de competências, existe uma tendência para desenvolver soluções
mais holísticas, baseadas em parcerias e no diálogo entre os organismos de aprendizagem, a
indústria e outros actores, tais como os parceiros sociais e as autoridades públicas.
Numa área em aprendizagem, as empresas cooperam entre si e com organismos ligados ao
ensino, tais como organismos de EFP, universidades, autoridades públicas, associações
profissionais, parceiros sociais e empresas de prestação de serviços (públicas, públicas/
privadas), com vista a aumentar a competitividade melhorando a aprendizagem e os processos
inovadores tanto para os indivíduos, como para as empresas.

11.3.1. Melhorar o conceito de “área em aprendizagem”. Um caso espanhol de boa
prática: os CDT
Os “Centres de Turisme per a la Qualificació Professional (CDT)” formam uma rede
constituída por sete centros de formação situados na Comunidade de Valência (Espanha), rede
essa tutelada pelo Governo regional de Valência (Direcção-Geral de Turismo de Valência).
Esta rede tem por missão “aumentar a competitividade das empresas de turismo valencianas
através da formação contínua dos profissionais do sector do comércio (...) a fim de fomentar a
inovação e a melhoria contínua dos produtos da indústria turística (...). Os objectivos
principais consistem em aproximar o mundo da aprendizagem do mundo das empresas,
satisfazer as diversas necessidades de formação na região, melhorar os padrões profissionais a
nível prático e apoiar as actividades de investigação e implementação na área da inovação.
As características mais relevantes do projecto são as seguintes:
(a) O centro de aprendizagem providencia formação aos desempregados e aos trabalhadores
(dois programas distintos) e presta igualmente apoio a programas educativos.
(b) Os centros pertencentes à rede estão espalhados pelas zonas turísticas mais importantes
da Comunidade de Valência, mantendo uma grande proximidade da indústria do turismo.
(c) Os operadores do sector participam plenamente nas actividades dos centros de formação:
existe em cada centro um comité consultivo para assegurar a adequação da oferta de
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formação às necessidades reais do sector a nível local/regional. Os centros de
aprendizagem participam igualmente em comités consultivos de outras organizações.
(d) A formação é gratuita, o que incentiva as PME e evita os problemas de financiamento.
(e) Os centros proporcionam a empresas privadas/administração pública cursos de formação
personalizados em áreas específicas (como, por exemplo, a qualidade), assegurando a
formação, a implementação de programas, a sua orientação e acompanhamento.
(f) Os centros funcionam como pólos de informação estratégica: são desenvolvidas acções
de informação e sensibilização sobre questões fulcrais.
(g) Os profissionais do sector do turismo participam plenamente nas actividades de todos os
centros de formação.
(h) Existe uma permanente troca de informações entre os centros e os profissionais do sector.
(i) As acções de formação contribuem para a criação de associações profissionais sobre
domínios de natureza técnica, com o pleno apoio do centro de formação (sediadas no centro
de formação).
(j) São realizados fóruns permanentes dirigidos aos profissionais (informações sobre os
padrões profissionais a nível prático).
(k) São realizadas actividades de formação intensiva durante a época baixa. Os cursos são
adaptados aos horários de trabalho dos trabalhadores.
Este exemplo de boas práticas permitiu identificar alguns princípios-chave que se enquadram
no conceito de “Área em aprendizagem” e que importa ter em conta:
(a) Facilitar o acesso do sector do turismo às estruturas de aprendizagem.
(b) Proporcionar acções de formação personalizadas e apoiar o sector do turismo. Antecipar
as necessidades em termos de formação/competências.
(c) Transformar os centros de aprendizagem em espaços de cooperação entre os diferentes
intervenientes através de actividades de formação.
(d) Incentivar as empresas e os empregadores a participar na formação.
(e) Facilitar a implementação de processos inovadores. Apoiar as empresas com programas
integrados que incluam componentes de formação, consulta, orientação e apoio.
(f) Tornar os centros de aprendizagem meios de ligação entre as empresas e as universidades/
estruturas de I&D, divulgando informações estratégicas (aplicação de conceitos inovadores
à realidade e vice-versa).
(g) Tornar os centros de aprendizagem locais propícios ao contacto permanente entre os
profissionais do sector. Fóruns de discussão prática ou sistemas de benchmarking.
(h) Tornar os centros órgãos centrais na área em aprendizagem.
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11.3.2. Os elementos básicos da “área em aprendizagem”: “Os três ciclos dinâmicos”
Estas ideias preliminares e as boas práticas analisadas pelo GT B apontam para a existência de
um princípio comum que poderá servir de base ao desenvolvimento do Conceito de Área em
Aprendizagem, o qual pode ser resumido através de 3 elementos complementares essenciais: a
participação de todos os intervenientes, uma forma holística de providenciar acções de
aprendizagem e a melhoria dos factores de competitividade.
Participação de todos os intervenientes: “o ciclo dinâmico dos intervenientes na
zona turística”
Do topo
para a base

Figura 1:
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Fonte: V.J. Molés/J.F. Jensen, com base nas discussões do GT B.

A área em aprendizagem assenta na participação de todos os intervenientes relevantes
dispostos a enfrentar os desafios e resolver os problemas identificados na área em questão. A
cooperação é fundamental e a constituição de parcerias/redes entre os agentes do sector poderá
ser mais ou menos formal, em função da tradição e cultura existentes na área em questão. As
PME (microempresas), os operadores e os trabalhadores do sector do turismo constituem
naturalmente os grupos-alvo mais importantes, sendo por essa razão essencial adoptar uma
abordagem da base para o topo para assegurar o respeito dos princípios da propriedade e da
responsabilidade no processo de desenvolvimento das áreas em aprendizagem. Todavia, tal
abordagem da base para o topo não pode ser empreendida sem o apoio das autoridades
políticas e públicas de modo a poder conferir às iniciativas que venham a ser adoptadas um
apoio permanente e uma dimensão holística (abordagem do topo para a base).
Tal como já foi referido, é necessária a participação e interligação de todos os agentes
intervenientes na área (ciclo dinâmico), mas também é necessário existir um órgão central que
assuma a coordenação e a direcção (papel que poderá ser desempenhado pelos centros de

147

aprendizagem, tal como sucede no caso de Valência), assim como um organismo de referência
que desempenhe um papel catalisador para fomentar a cooperação necessária dos
intervenientes. A fim de haver maior flexibilidade e abertura às diferentes realidades
existentes nas zonas turísticas, o grupo de trabalho introduziu o termo “núcleo da área”, para
designar o órgão a quem cabe liderar e actuar enquanto agentes fulcrais no processo da Área
em Aprendizagem.
Figura 2:

Uma forma holística de providenciar acções de aprendizagem: “o ciclo
dinâmico da aprendizagem”

Fonte: V. J. Molés / J. F. Jensen, com base nas discussões GT B.

O conceito de Área em Aprendizagem vem estabelecer uma ponte entre os sistemas de
formação e os processos de aprendizagem na indústria do turismo, de forma a melhorar o
processo de transferência de conhecimentos entre as instituições de investigação e educação e
a indústria. Todavia, tendo em conta o grande número de microempresas envolvidas, estas
ligações e processos necessitam muitas vezes de apoio e orientação para que possam ser bem
sucedidos, apoio esse que poderá assumir a forma de apoio político, fornecimento de
instalações, ajuda financeira, etc. Os processos precisam de ter conteúdos relevantes para
estimular o desenvolvimento das empresas. É por esse motivo fundamental que as empresas
disponham de informações estratégicas para poderem participar e investir na formação.
Em suma, o “ciclo dinâmico da aprendizagem” mostra que a indústria precisa de ter acesso a
informações estratégicas para poder gerir as suas decisões e seleccionar as áreas de formação
mais importantes. O processo de aprendizagem necessita de orientação, consulta e direcção para
transformar o conhecimento em inovação e apoiar o desenrolar do processo a todos os níveis.
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Figura 3:

Melhoria dos factores de competitividade: “o ciclo dinâmico dos factores
laborais para a competitividade”.

Fonte: V. J. Molés / J. F. Jensen, com base nas discussões GT B.

Se analisarmos a competitividade das empresas do ponto de vista dos recursos humanos,
podemos observar 3 factores intimamente ligados aos processos de inovação e à melhoria
contínua das estruturas das empresas: as competências profissionais, a estrutura organizacional e
o ambiente de trabalho. O valor das competências profissionais e do processo de formação
contínua está intimamente ligado à estrutura organizacional da empresa. A estrutura
organizacional ajuda a empresa a recrutar, gerir e aplicar as competências profissionais dos
trabalhadores de uma forma orgânica. Se houver um bom ambiente de trabalho, a interacção
dos indivíduos com a organização pode contribuir para o melhoramento contínuo do
desempenho e para o desenvolvimento de processos inovadores.
Para que o processo de aprendizagem possa ser transformado em processo de inovação, os três
ciclos deverão actuar em conjunto, uma vez que constituem todos eles elementos dinâmicos e
interactivos. Estes elementos desempenham um papel crucial a vários níveis: ao nível da
empresa, ao nível do sector do turismo e ao nível da envolvente do sector do turismo (sectores
conexos que servem de apoio). Todos estes níveis se encontram interligados de uma forma
muito complexa (49).
Com estes três elementos, torna-se mais fácil empreender a necessária abordagem holística da
“Área em aprendizagem” (através da formação, dos recursos humanos, dos processos

(49) Um facto a ter em consideração quando for necessário identificar e envolver os agentes relevantes: o
primeiro ciclo dinâmico.
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inovadores e da sua influência na competitividade) para melhorar as dimensões económica e
social nas zonas turísticas.

11.3.3. Análise do conceito de “área em aprendizagem”: actividades, intervenientes,
grupos-alvo e redes
O conceito de “área em aprendizagem” aplicado ao sector do turismo poderia ser definido
como uma abordagem destinada a encontrar uma solução holística para os principais desafios
com que o sector do turismo (sobretudo as microempresas) se defronta a nível local/regional e
destinada também a melhorar a competitividade deste sector através da aprendizagem e da
inovação. Esta melhoria da competitividade deverá contribuir para o crescimento da economia
local e o desenvolvimento sustentável do turismo, gerar um emprego sustentável e melhorar o
ambiente de trabalho e as perspectivas de carreira da população local que trabalha ou que
inicia uma actividade profissional no sector.
Esta definição integra as dimensões económica e social do sector do turismo e das zonas
turísticas. Este princípio pressupõe a realização de uma série de acções/actividades-chave,
entre as quais se destacam as seguintes:
(a) Proporcionar acções de formação.
(b) Melhorar as competências.
(c) Melhorar a qualidade da formação.
(d) Melhorar/apoiar processos inovadores e o desenvolvimento contínuo do sector.
(e) Promover a partilha de conhecimentos.
(f) Identificar necessidades de formação e dinamizar a formação nas diferentes áreas em
aprendizagem.
(g) Divulgar informações estratégicas e consciencializar o sector para determinadas
questões-chave e orientações.
(h) Facilitar uma abordagem da base para o topo: criando parcerias, melhorando a
cooperação entre os agentes interessados e melhorando a articulação dos produtos do
sector (com base em acções de formação).
(i) Apoiar o recrutamento de pessoas qualificadas no sector (através de medidas de
incentivo, formação e inserção profissional).
(j) Desenvolver uma abordagem dinâmica para satisfazer a procura local ao nível da
formação na área do turismo, por forma a atrair a mão-de-obra.
(k) Apoiar e desenvolver programas específicos na área da gestão de recursos humanos para
os gestores de PME e de microempresas. Prestar apoio na gestão de destinos turísticos.
A forma holística de providenciar acções de aprendizagem (ciclo dinâmico da aprendizagem,
mencionado no capítulo anterior) constitui, naturalmente, o princípio subjacente a todas destas

150

actividades. Esta é uma forma de transformar o conhecimento em processo inovador e de
assegurar o contínuo desenvolvimento qualitativo do sector do turismo, contribuindo ainda
para melhorar o nível social das pessoas que trabalham ou iniciam a sua actividade profissional
no sector. Para encontrar soluções sustentáveis, deverão ser tomados em consideração os
factores associados aos desafios com que se depara a área em aprendizagem (50).
Esta complexa abordagem só é possível mediante a participação e a parceria de todos os
intervenientes, tal como mencionado anteriormente. A constituição de parcerias deverá ser
realizada através de uma selecção equilibrada e representativa dos diferentes sub-sectores do
turismo e dos sectores socioeconómicos da área envolvida, que tenham ligações com o
turismo e com entidades públicas. Os intervenientes variam de área para área, em virtude das
diferentes tradições e culturas existentes, mas normalmente são constituídos pelos seguintes:
(a) PME (microempresas) (gestores e trabalhadores)
(b) Organismos de investigação/educação
(c) Organizações regionais de desenvolvimento
(d) Autoridades públicas
(e) Parceiros sociais
(f) Comunidade local
(g) Câmara de comércio, etc.
A relevância e eficácia das parcerias deverá ser analisada ao nível da transparência e clareza
na repartição das tarefas e responsabilidades. Deverão ser asseguradas a capacidade dos
parceiros para levar a cabo as tarefas que lhes incumbem e a eficácia dos acordos ao nível
operacional e do processo de tomada de decisões. As parcerias deverão ser constituídas
prioritariamente por membros locais, mas poderão, naturalmente, recorrer a fontes situadas fora
da área em aprendizagem se não existirem nesta área as competências e os conhecimentos
necessários.
Os grupos-alvo variarão em função dos desafios/problemas específicos da área em causa, mas
serão, de uma forma geral, constituídos por:
(a) PME (gestores, empresários e trabalhadores)
(b) Associações profissionais
(c) Organizações locais/regionais de desenvolvimento (por ex., Direcções de Turismo)
(d) Autoridades públicas locais
Além de constituir uma das prioridades do conceito de “área em aprendizagem”, a troca de
experiências e de conhecimentos entre as diversas partes interessadas dentro de cada área

(50) Ver anexo 3: os principais factores que afectam o turismo, identificados pelo GT B
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poderá ser útil para as diferentes “áreas em aprendizagem”. Seria vantajoso criar uma
estrutura que permitisse constituir uma rede de “áreas em aprendizagem” (AA) a nível
nacional e comunitário, por forma a:
(a) recolher, analisar e divulgar informações a nível nacional sobre as boas práticas susceptíveis
de serem transpostas para outras áreas;
(b) providenciar trocas de experiências e de conhecimentos, em especial, com áreas menos
avançadas, de modo a que estas beneficiem com os progressos alcançados pelas áreas
mais desenvolvidas;
(c) prestar assistência técnica para a cooperação local e transnacional.
Esta rede poderá contribuir para melhorar e desenvolver ao nível da UE as “áreas em
aprendizagem”, assim como para facilitar o processo de cooperação a nível prático, através,
por exemplo, do intercâmbio de profissionais entre as diferentes AA. Poderá ainda facilitar o
processo de inovação e desenvolvimento na cadeia de valores dos produtos turísticos (por ex.,
entre as áreas que constituem origem e destino turístico).
O processo da área em aprendizagem: melhorar as dimensões económica e
social no sector do turismo

Do topo
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Figura 4:
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Fonte: V. J. Molés / J. F. Jensen, com base nas discussões GT B.

Em síntese, a “área em aprendizagem” é um processo dinâmico que resulta da combinação
dos três ciclos dinâmicos acima definidos, em que os intervenientes ocupam o lugar central no
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sistema coordenado pelo núcleo da área. O ciclo dinâmico da aprendizagem é impulsionado
por estes agentes através de um processo dinâmico de parceria, trabalho em rede, coordenação
e acção, assim como através de estratégias desenvolvidas da base para o topo e do topo para a
base. Melhorar o tecido económico do sector implica necessariamente desenvolver os recursos
humanos, que constituem o factor mais importante na transformação do conhecimento em
processos inovadores, tendo em vista o aumento da competitividade. A abordagem preconizada
deverá ainda ter em conta os desafios que se colocam no plano social, de modo a que sejam
adoptadas soluções sustentáveis. O sistema complexo e dinâmico aqui proposto deverá ser
continuamente desenvolvido e melhorado. É, por essa razão, necessário que tal sistema seja
flexível e adaptável aos desafios que vão surgindo permanentemente.

11.4. O papel dos centros de aprendizagem nas “Áreas em
aprendizagem”. O “núcleo da área”.
A complexidade das áreas em aprendizagem, decorrente do tipo de medidas a implementar e
dos agentes envolvidos no processo, tornam necessária a existência de um órgão de direcção,
que ocupe o centro do “ciclo dinâmico dos intervenientes na zona turística”, acima definido.
Os agentes a quem caberá desempenhar o papel de liderança deverão ser seleccionados em
função da realidade existente na área em questão, tendo em conta as respectivas culturas,
estruturas e tradições.
Esse órgão de direcção deverá ser capaz de conceber e implementar uma estratégia de
desenvolvimento para a área em aprendizagem, baseada no consenso e na participação activa
dos intervenientes. Deverá ainda ser imparcial, incentivar e promover a cooperação, o diálogo
e a integração, etc., a fim de facilitar a implementação das “áreas em aprendizagem”. A
capacidade para administrar fundos públicos e privados é outra das competências que deverá
possuir. O papel de liderança poderá ser desempenhado pelos seguintes intervenientes:
(a) Organizações regionais de desenvolvimento
(b) Autoridades locais/regionais
(c) Centros de aprendizagem
(d) Parceiros sociais locais
O órgão de direcção actuará como ponto central da Área em Aprendizagem, passando a
funcionar como “núcleo da área”. Esse papel conceptual ultrapassa o papel de simples órgão
de direcção e coordenação, na medida em que proporciona um espaço/estrutura físico onde os
diferentes intervenientes podem trocar ideias, facilitando o processo de benchmarking. Neste
contexto, poderia ser criada uma organização virtual ou uma rede virtual para apoiar a área em
aprendizagem e, eventualmente, proporcionar acções de e-learning. Tal medida parece,
todavia, não ser suficiente.
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Figura 5:

A parceria global nas áreas em aprendizagem: o ciclo dinâmico dos intervenientes
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públicas

Outros:
PME &
trabalhadores
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Organismos de desenvolvimento
Centros de emprego
– ...

Fonte: o autor

As autoridades locais e regionais desempenham, sem dúvida, um papel importante ao prestar
apoio político e financeiro, mas o papel dos “centros de aprendizagem” é fundamental, na
medida em que a aprendizagem constitui o factor-chave desta abordagem. A criação de
estruturas físicas no local (rede de centros de aprendizagem intimamente ligados ao sector)
parece ser uma boa alternativa à criação de “núcleos de área”. Estes centros não funcionam
como um organismo de formação tradicional.
O papel dos centros de aprendizagem enquanto ponto central: O “núcleo da área”.
(a) Incrementar a consciencialização do sector (empresas e trabalhadores) para as necessidades
de formação (a aprendizagem deveria ser considerada como um investimento e não como
uma despesa).
(b) Proporcionar informações de qualidade em matéria de aprendizagem/estratégia, a fim de
suprir as necessidades reais do sector.
(c) Estabelecer uma ligação entre os organismos públicos estratégicos e o sector.
(d) Estabelecer uma ligação entre os organismos de I&D e o sector (círculo de inovação):
(e) Transpor o conhecimento para a prática e vice-versa.
(f) Ligar os conceitos teóricos e inovadores à realidade da indústria.
(g) Facilitar a aprendizagem (no sentido mais lato)e a inovação e fornecer aconselhamento/
orientação e apoio.
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(h) Antecipar as necessidades de aprendizagem.
(i) Criar parcerias entre os intervenientes em causa.
(j) Prestar um apoio integrado às empresas/organizações, nos domínios da informação,
formação, implementação e orientação.
(k) Prestar apoio à gestão de destinos turísticos.
(l) Servir de ponto de referência para as empresas/trabalhadores/intervenientes ao nível dos
destinos turísticos (incentivando a integração dos destinos turísticos enquanto produtos).
(m) Realizar fóruns permanentes dirigidos aos profissionais (assegurar um espaço de
discussão sobre os padrões profissionais a nível prático).
(n) Inserir novas pessoas no sector do turismo, através de iniciativas de formação/promoção
de recursos humanos.
(o) Melhorar a imagem do sector. Realizar campanhas de sensibilização, dirigidas não só ao
sector, mas também a toda a sociedade em geral.
Figura 6:

O centro de aprendizagem enquanto núcleo de área

Círculo de
inovação

Regulação
em matéria
de A&1

Centro de
aprendizage

Catalisador

Ponto de
referência

Flexibilidade

Adaptação

Cooperação
Liderança

na área

Fonte: o autor

O papel dos centros de aprendizagem. Algumas sugestões/formas/exemplos para implementar
as ideias acima explicitadas:
(a) Liderança muito activa do centro de aprendizagem na área em questão. Estabelecimento
de fortes relações públicas, organização de campanhas de marketing e empenho total no
trabalho.
(b) Criação de um comité consultivo para o turismo no seio dos centros de aprendizagem:
constituído por todos os intervenientes, que manterão entre si relações estreitas, activas e
informais.
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(c) Participação dos órgãos de direcção do centro de aprendizagem em outros órgãos
consultivos (Autarquias, Câmaras de Comércio, associações profissionais, organismos de
desenvolvimento, centros de emprego, instituições de ensino, etc.).
(d) Organização de acções de aprendizagem personalizadas e flexíveis.
(e) Criação de estruturas de inovação dentro dos centros de aprendizagem, constituídas por
profissionais especializados em áreas específicas, na sequência de seminários especializados.
Estas estruturas seriam apoiadas por professores/docentes (oriundos de organismos de
I&D). (O objectivo seria promover a associação entre profissionais no centro para as
questões técnicas, incrementando o apoio e a cooperação entre estes e o centro).
(f) Organização de conferências breves e especializadas sobre questões inovadoras, seguidas
de seminários mais extensos e programas integrados, se necessário (informações estratégicas).
(g) Adopção de programas integrados, incluindo acções de informação, formação e apoio na
implementação de medidas em áreas específicas (por ex., a qualidade). Apoio total
(incluindo financiamento) à execução de projectos-piloto e de demonstração na área em
aprendizagem.
(h) Realização de fóruns/benchmarking entre profissionais do sector. Criação de laços mais
estreitos entre os profissionais e o centro de aprendizagem.
(i) Promoção de contactos entre as empresas e os trabalhadores recém-formados que
ingressam no mercado de trabalho. Organização de eventos dentro e fora do centro para
permitir aos trabalhadores recém-contratados praticarem em condições de trabalho reais
na presença/com os profissionais.
(j) Promoção de uma estreita cooperação com outras entidades formadoras (para evitar a
duplicação de esforços e a concorrência prejudicial).
(k) Promoção de uma estreita cooperação com organismos responsáveis nas áreas do
emprego e das empresas, integrando mais pessoas no sector através da formação e
promovendo o contacto entre a indústria e os novos trabalhadores.
(l) Acções de informação e formação para os decisores na área em aprendizagem.
(m) Os centros de aprendizagem deverão ser flexíveis, adaptáveis, cooperantes, líderes no
sector, apoiantes (para o desenvolvimento local), próximos da indústria, abertos a todos
os intervenientes no sector ...

11.5. Conclusões
O conceito de “área em aprendizagem” aplicado ao sector do turismo poderia ser definido
como uma abordagem destinada a encontrar uma solução holística para os principais desafios
com que o sector do turismo (sobretudo as microempresas) se defronta a nível local/regional,
por forma a melhorar a competitividade deste sector através da aprendizagem e da inovação.
Essa melhoria da competitividade deverá contribuir para o crescimento da economia local e
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para o desenvolvimento sustentável do turismo, gerar um emprego sustentável e melhorar o
ambiente de trabalho e as perspectivas de carreira da população local que trabalha ou que
inicia uma actividade profissional no sector.
A estratégia de área em aprendizagem baseia-se em três pilares (ciclos dinâmicos), integrando
as dimensões económica e social do sector e da área:
(a) “O ciclo dinâmico dos intervenientes na área turística”: a participação de todos os
intervenientes através da constituição de parcerias e redes, de acções coordenadas e de
medidas concertadas, assim como através de estratégias desenvolvidas da base para o
topo e do topo para a base.
(b) “O ciclo dinâmico da aprendizagem”, que abarca as informações estratégicas, a
aprendizagem, o aconselhamento/orientação e o apoio.
(c) O ciclo dinâmico dos factores de produção para a competitividade: que visa aumentar a
competitividade, tendo em conta o ambiente de trabalho, as estruturas organizacionais e
as competências necessárias para transformar o conhecimento em processos inovadores.
A aplicação do princípio das “Áreas em Aprendizagem” deverá contar com o apoio de todos
os intervenientes (mediante a formação de parcerias), mas as autoridades públicas poderão
desempenhar um papel fundamental no processo, através do seu apoio político e económico,
assim como através do papel que serão chamadas a desempenhar na direcção deste complexo
processo de parcerias necessário para o funcionamento das “áreas em aprendizagem”. O órgão
de direcção das Áreas em Aprendizagem deverá conduzir o seu mandato de uma forma justa,
para benefício de todas as partes envolvidas, através de um processo de cooperação e
integração eficaz e coerente. O papel e as atribuições dos intervenientes deverão estar
claramente definidos, por forma a que estes estejam aptos a formar parcerias.
Os “centros/organismos de aprendizagem” (todos os tipos de entidade formadora) poderão
desempenhar um papel fulcral na implementação sustentável das “áreas em aprendizagem”,
assumindo o papel de órgão de direcção e actuando como “núcleo de área”. A existência de
estruturas físicas de aprendizagem acessíveis à indústria turística e apoiadas por todos os
intervenientes será um pré-requisito. Estes centros de aprendizagem deverão apoiar e/ou
contribuir de forma positiva para satisfazer de uma forma global as necessidades da área em
termos de aprendizagem, actuando como o agente mais importante do “ciclo dinâmico da
aprendizagem” em estreita cooperação com os outros intervenientes. A implementação de
“círculos/workshops de inovação” no centro como forma de fomentar a troca de
conhecimentos entre as empresas, os profissionais e os organismos de I&D poderá ser uma
medida apropriada. Os “centros de aprendizagem” deverão promover a inovação na economia
local, estabelecendo a ponte entre os organismos de I&D e as necessidades reais das empresas,
ou seja, desempenhando a função de verdadeiros gestores da inovação e do desenvolvimento.
Para poderem satisfazer as necessidades reais da economia local, os centros de aprendizagem
deverão possuir flexibilidade e capacidade de adaptação, manter uma relação estreita com as
empresas e os profissionais do sector, cooperar e formar parcerias com todas as partes
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interessadas, assumir uma posição de liderança e participar no processo de desenvolvimento
local. Deverão ainda transmitir o princípio de “áreas em aprendizagem” à comunidade local.
O papel dos centros de aprendizagem enquanto agentes centrais de desenvolvimento,
implementação e orientação do conceito de “área em aprendizagem” tem sido realçado ao
longo do presente documento em virtude do tema específico a que o actual fórum Ágora é
dedicado. O conceito de “área em aprendizagem” deverá, todavia, ser adaptado à especificidade
de cada “área” e deverá reflectir em todos os casos os aspectos cruciais que foram realçados
neste documento:
(a) As partes envolvidas e os agentes que desempenham o papel de liderança no processo.
(b) Os principais grupos-alvo.
(c) Os principais desafios e actividades dentro da área.
(d) A eventual necessidade de infra-estruturas físicas.
(e) Quem deverá estar directamente envolvido na definição da estratégia global de
aprendizagem.
(f) Meios de financiamento das actividades.
Todos estes aspectos assumem uma importância fulcral na implementação do conceito de
“área em aprendizagem” no sector do turismo, devido à natureza intrínseca deste:
complexidade do sector/produtos, prestação do serviço (contacto directo entre o prestador e o
cliente), fluxos turísticos, má imagem de alguns sub-sectores do turismo, especificidade do
ambiente de trabalho, carácter sazonal, etc. A competitividade dos destinos turísticos locais
representa um desafio ao nível da coordenação entre um grande número de entidades. O
conhecimento e a cooperação constituem, assim, elementos necessários para assegurar a
competitividade do sector do turismo. Pela mesma razão, este sector foi identificado como
um excelente banco de ensaio para o desenvolvimento e a implementação de ideias e
conceitos inovadores.
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Anexo 1: Mandato do grupo de trabalho B (51)

Tendo em conta as conclusões e recomendações do GAN sobre o Turismo e o Emprego e as
propostas avançadas na Comunicação da Comissão [COM (1999) 205 final] no sentido de:
(a) identificar as principais necessidades de formação dos diferentes intervenientes no sector
do turismo, em especial, dos trabalhadores e gestores das PME, assim como os principais
obstáculos à aquisição de novas competências e os futuros requisitos.
(b) Identificar estratégias e medidas a nível nacional, regional e local (incluindo os
instrumentos, soluções inovadoras, etc.), destinadas a elevar os níveis de competência na
indústria do turismo.
(c) Avaliar o contributo e as potencialidades das actuais políticas e programas comunitários.
(d) Emitir conclusões e recomendações, inclusive destinadas a promover a cooperação entre
as autoridades pertinentes e uma melhor utilização dos programas e instrumentos
comunitários.

(51) Mandato aprovado pelo Comité Consultivo para o Turismo em 1 de Janeiro de 2000 para o seguimento das
conclusões do Conselho (Mercado Interno) de 21 de Junho de 1999 sobre Turismo e o Emprego.
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Reinµhard Klein, Chefe da Unidade Turismo. Comissão
Europeia. DG Empresa.

Coordenador do GT B:

Vicente J. Molés Molés. Comissão Europeia. DG Empresa.
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Jens Friis Jensen, Perito da Dinamarca.
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Anexo 3: Principais factores que afectam o turismo e as
necessidades de aprendizagem
Factores susceptíveis de afectar a aprendizagem na indústria do turismo
(identificados a partir dos relatórios nacionais e não enumerados por ordem de prioridade)
1. Vagas de emprego

8.

2. Rotatividade de
pessoal

Má imagem e impressão do
turismo

9.

Perspectivas de carreira

3. Recrutamento e
preservação de
pessoal

17. Tecnologia
18. Complexidade da
indústria

10. Falta de trabalho

19. Dimensão limitada da
empresa

11. Escassez de competências

5. Recrutamento de
pessoal estrangeiro

12. Ausência de programas de
formação altamente
qualificantes fora do local
de trabalho

6. Condições de
trabalho

13. Relevância das
qualificações

7. Recursos
financeiros

14. Fraco nível educativo da

4. Trabalho sazonal

20. Falta de formadores

especializados com
experiência no sector

21. Fraca qualidade da
formação e excesso de
candidatos e de diplomas
atribuídos
22. Concorrência agressiva

mão-de-obra

23. Mudanças ao nível da
organização do trabalho e
evolução da natureza do
trabalho
24. Motivação subjacente ao
acesso ao mercado de
trabalho no sector do
turismo
25. Globalização dos
mercados no sector do
turismo e evolução da
procura de serviços
26. Processos de integração
vertical e horizontal

15. Inflação salarial
16. Produtividade
Fonte: Relatório intercalar do GT B. Setembro de 2000.

Necessidades de aprendizagem no sector do turismo, por categoria profissional
Gestores

Supervisores

Trabalhadores
qualificados

Trabalhadores
semi-qualificados

(Necessidades de formação em
todas as categorias +)

(Necessidades de
formação em todas as
categorias +)

(Necessidades de
formação em todas
as categorias +)

(Necessidades de
formação em todas
as categorias +)

- Competências
básicas em
informática

- Competências
pessoais

- Competências
pessoais

- Resolução de
problemas

- Competências
técnicas (bar,
cozinha,
restaurante,
limpeza)

Todas as categorias

- Turismo

- Informática

- Novas tecnologias
- Qualidade

- Planeamento
empresarial/estratégico

- Serviço ao cliente

- Alianças estratégicas

- Acolhimento/
recepção

- Competências ao nível da gestão

- Comunicação

- Gestão em termos de política e
valores empresarias

- Línguas

- Gestão na área da produtividade

- Relações culturais

- Contabilidade

- Trabalho em equipa

- Desenvolvimento de produtos,
inovação

- Projecto de trabalho
- Desenvolvimento
sustentável

- Segurança nas
empresas de turismo

- Gestão de projectos

- Primeiros socorros

- Competências de
supervisão
- Competências de
formação

- Vendas
- Gestão dos recursos humanos

- Higiene
- Contabilidade

- Marketing

- Espírito
empreendedor

- Gestão dos recursos
humanos

- Gestão na área dos destinos
- Competências de gestão para
fazer face ao efeitos da
globalização
- Formação de formadores
- Gestão de mudanças

Fonte: Relatório intercalar do GT B. Setembro de 2000.

163

- Competências
básicas em
informática
- Formação de base

- Formação na
empresa
- Formação em
economato
- Formação de base
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12. Resumo das discussões: Promover a região em
aprendizagem – os organismos de educação e
formação profissional na liderança do processo
de promoção da inovação ao nível regional
Barry Nyhan

12.1. Introdução
O fórum "Agora Thessaloniki XI" sobre o tema "Promover a região em aprendizagem – os
organismos de educação e formação profissional na liderança do processo de promoção da
inovação a nível regional" decorreu em Salónica nos dias 15 e 16 de Março de 2001. O
presente documento apresenta as intervenções e debates que ocorreram neste fórum. A
primeira parte centra-se essencialmente nos documentos e intervenções produzidos pela
equipa do Cedefop (52) na abertura do fórum Ágora. A segunda parte deste documento
apresenta um resumo global das diversas intervenções efectuadas pelos peritos convidados,
oriundos das mais variadas áreas e países, que contribuíram para o debate neste fórum.

12.2. O conceito "Região em aprendizagem"
12.2.1. O que é uma região em aprendizagem?
O conceito de "região em aprendizagem" surgiu recentemente em resposta ao desafio da
inovação económica e social. Ao procurarmos as razões que permitem que determinadas
regiões se desenvolvam e evoluam enquanto que outras permanecem estagnadas, o fenómeno
da "região em aprendizagem" é apontado como um factor a ter em conta. Esta situação
implica, em primeiro lugar, que determinadas sociedades conseguem inovar porque têm uma
capacidade colectiva para aprender a desenvolver novos conhecimentos e, em particular, um
know-how prático. Em segundo lugar, o termo "região em aprendizagem" implica que esta

(52) No início de 2000, o Cedefop publicou um livro intitulado "Towards the learning region – Education and
Regional Innovation in the European Union and the United States" com o objectivo de estimular o debate
sobre este tema. Sensivelmente na mesma altura, no âmbito do "Cedefop Research Arena" (Cedra), o
Cedefop encomendou ainda ao Departamento de Ciências do Trabalho da Universidade de Halmstad, na
Suécia, um estudo sobre a investigação internacional no domínio das "estratégias regionais em matéria de
aprendizagem na área da educação e formação profissional". O relatório deste estudo poderá ser consultado
na página Internet (www.trainingvillage.gr/etv/cedra/) na ligação: knowledge development – work environment
– work in progress.
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aprendizagem colectiva na área da inovação seja mais proveitosa em unidades sociais mais
pequenas e confinadas, como é o caso das regiões, localidades ou cidades, onde existe entre as
pessoas uma proximidade, interacção e cooperação mais imediatas.
Apesar de a globalização e a abolição das fronteiras e distâncias assumirem uma importância
cada vez maior, devido, em parte, aos progressos alcançados com as novas tecnologias da
Internet, as regiões ou localidades continuam a afirmar-se como um ponto fulcral para a
renovação e sustentabilidade da vida social e económica. No contexto da política comunitária
destinada a promover a coesão social e económica, as acções empreendidas a nível regional,
por exemplo, têm alcançado um êxito muito significativo. Por terem uma dimensão mais
pequena, as regiões conseguem coordenar melhor os seus esforços e ser mais flexíveis que as
instâncias nacionais de maior dimensão na criação de novas soluções para enfrentar os
problemas que vão surgindo no dia-a-dia. A maior proximidade entre as pessoas, assim como
o sentimento de pertença a uma comunidade e a partilha de um património histórico comum
podem levar as pessoas a empenharem-se arduamente a nível local, construindo aquilo que se
designa de "capital social", empenho esse que nem sempre se verifica a nível nacional.
Não devemos, todavia, sobrevalorizar as vantagens das regiões, nem adoptar uma visão
demasiado simplista da tarefa de promover o progresso económico e social. As regiões e
localidades podem, com efeito, adoptar um comportamento fechado e conservador. Existe
também o risco de os cargos de poder das regiões serem ocupados por um grupo restrito de
pessoas que actuam em prol dos seus próprios interesses e se opõem às reformas necessárias a
nível nacional. Algumas regiões economicamente mais desenvolvidas poderão ainda adoptar
um comportamento mais individualista, zelando apenas pelos seus interesses, não assumindo
as suas responsabilidades na resolução dos problemas económicos e sociais nacionais e não
cooperando com as entidades ou instâncias que estejam fora do seu território.
Seja como for, mesmo nas regiões mais receptivas à inovação, o progresso só poderá ser
alcançado se existirem pessoas ou instituições inovadoras que tomem a iniciativa de
apresentar novas ideias e que facilitem a cooperação entre todos os agentes da região. É neste
contexto que surge a necessidade de definir o papel dos organismos de educação e formação.
A importância atribuída ao conceito de "região em aprendizagem" está bem patente nas
recentes publicações da OCDE, entre as quais figuram: "Learning how to innovate – the role
of social capital" (2001); "Cities and regions in the new learning economy" (2001);
"Economic and cultural transitions towards the learning city – the case of Jena" (1999);
"Regional competitiveness and skills" (1997); "Learning how to innovate – knowledge
regions" (2001). A publicação do Cedefop "Towards the learning region – education and
innovation in the European Union and the United States" (2000), de Nyhan, B., Attwell, G. e
Deitmer, L., apresenta uma análise das "regiões em aprendizagem" do ponto de vista da
reforma do sector da educação e formação.
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12.2.2. A característica distintiva de uma região em aprendizagem
A região em aprendizagem possui uma característica que a distingue de todas as outras
regiões: a cooperação entre vários agentes (instituições de educação, organismos de investigação
e desenvolvimento, entidades reguladoras, empresas e organizações não governamentais –
sociedade civil) num processo de aprendizagem colectivo tendo em vista a procura de soluções e
o desenvolvimento de novos conhecimentos para atender às necessidades locais. Uma região
em aprendizagem assenta na convergência voluntária de diversas fontes de saber e
conhecimentos técnicos para alcançar um objectivo comum.
A análise do conceito de "região em aprendizagem" apresentada neste documento incidirá na
consecução de objectivos económicos e sociais de uma forma integrada. As iniciativas de
aprendizagem regional conferem poder às comunidades locais (através da participação de
pessoas oriundas dos mais diversos grupos de interesse) que lhes permite melhorar o seu nível
e qualidade de vida, tanto do ponto de vista económico como social. O processo de
aprendizagem que caracteriza uma região em aprendizagem assenta na implementação de
acções comuns. Por outras palavras, trata-se de uma "aprendizagem colectiva através da
prática". Os métodos de aprendizagem utilizados são interactivos na medida em que as
instituições envolvidas ensinam e aprendem umas com as outras. Este processo de
aprendizagem pode ser descrito como uma aprendizagem social informal.
A palavra "região"
Importa esclarecer que a palavra "região" utilizada na expressão "região em aprendizagem"
deverá ser interpretada no sentido lato e refere-se a uma área ou localidade geográfica (que
poderá, por vezes, representar uma área pequena) cujos habitantes partilham objectivos ou
problemas comuns. Poderá não possuir um estatuto regional legalmente definido e não deverá
estar necessariamente confinada a um território delimitado e regulado a nível político. As
actividades desenvolvidas numa região em aprendizagem tendem a seguir um padrão, cujos
traços principais são a auto-regulação, a auto-aprendizagem, a constituição de redes e a
abordagem horizontal.
São muitos os casos em que a expressão "região em aprendizagem" se pode aplicar a pequenas
comunidades, localidades, povoações ou aldeias envolvidas em actividades de aprendizagem
colectivas. A principal característica reside no facto de haver um processo de desenvolvimento
colectivo que consiste na produção de um resultado que irá beneficiar todos os agentes
envolvidos e em que as relações e actividades desenvolvidas do topo para a base e da base
para o topo formam uma dialéctica. As parcerias bem sucedidas reflectem, assim, as
circunstâncias locais, não resultam de imposições e não seguem um modelo estabelecido.
Aprendizagem interactiva e centrada em tarefas específicas
Tal como já foi mencionado, o processo de aprendizagem numa "região em aprendizagem" é
orientado para tarefas específicas e centrado na resolução de um problema local. Isto pressupõe a
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utilização de métodos relacionados com a "teoria da aprendizagem através da prática" (ver
obras de referência do especialista finlandês na área da teoria da aprendizagem, Engeström,
1987). Este processo pode igualmente ser designado por "aprendizagem pela prática".
Na expressão "região em aprendizagem", a palavra "aprendizagem" obriga a uma reflexão sobre
o papel a desempenhar pelos organismos de educação e formação profissional na promoção da
aprendizagem num contexto regional e sobre a forma como estes organismos poderão actuar,
nesse domínio, enquanto agentes catalisadores ou parceiros activos de outros organismos.
Normalmente, os estabelecimentos de ensino e formação profissional têm como principal função
proporcionar acções de educação e formação profissional (aprendizagem) a indivíduos que,
depois de adquirirem uma qualificação, são integrados noutros organismos (empresas,
organismos públicos ou comunitários) onde aplicarão os seus conhecimentos. Esta pode ser
considerada uma forma linear de interpretar o conceito de aprendizagem e corresponde ao
modelo do sistema de ensino formal integrado no contexto da educação e formação inicial.
Outra forma de encarar o processo de aprendizagem, que não é tão generalizada, mas é fulcral
para o entendimento do conceito de "região em aprendizagem", tem a ver com aquilo que se
pode designar por "aprendizagem interactiva". Este conceito refere-se à "aprendizagem social
e organizacional" resultante da cooperação entre diferentes organismos e grupos de interesse –
organismos de investigação e desenvolvimento tecnológico e social, instituições de ensino,
empresas, parceiros sociais, organismos comunitários (sociedade civil) – que trabalham em
equipa ou em redes dinâmicas para a prossecução de um objectivo comum. De acordo com
este modelo, a aprendizagem gera uma forma de agir e um know-how colectivo: "comunidades
de prática" (ver Wenger, 1998 e Brown & Duguid, 1991). O ponto fulcral do conceito de "região
em aprendizagem" não consiste no modelo formal de aprendizagem acima descrito, mas sim
neste tipo de aprendizagem colectiva, caracterizado por ser essencialmente informal e baseado
na realização de projectos (frequentemente orientados para a resolução de problemas específicos).
Do ponto de vista da educação e formação, é necessário manter um equilíbrio entre os dois
tipos de aprendizagem acima referidos (ou seja, a aprendizagem formal individual e a
aprendizagem informal social/organizacional). O conceito "região em aprendizagem" está,
todavia, mais ligado à dimensão social/organizacional da questão. O objectivo primordial
consiste, assim, em introduzir novos métodos de aprendizagem social.identificar os novos
papéis a desempenhar pelos organismos de educação e formação profissional existentes e/ou
(a) criar novos organismos para a promoção e promoção deste tipo de aprendizagem.
(b) e tipo de aprendizagem.
O papel da educação e formação na promoção das regiões em aprendizagem
Na região em aprendizagem, os organismos de educação e formação profissional têm como
função facilitar e coordenar a aprendizagem colectiva (na acepção dada anteriormente, ou seja,
aprendizagem orientada para tarefas específicas, interactiva e informal), ligada a um objectivo
específico que a comunidade ou localidade pretende concretizar. Estes organismos poderão
assumir, então, o papel de catalisadores para a produção de novas ideias e/ou métodos de
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acção, actuando como gestores ou mediadores, levando os diferentes grupos envolvidos
(entidades públicas ou privadas, organismos económicos ou sociais) a desenvolver o knowhow necessário ou a aprender a transpor as suas ideias para a prática. Os objectivos poderão
ser, por exemplo, o combate ao desemprego ou o apoio ao arranque de novas empresas.
Não obstante o carácter informal deste tipo de aprendizagem, este papel de moderador ou
mediador e, em particular, a identificação das necessidades de formação, exigirão na maioria dos
casos uma aprendizagem formal (cursos de educação e formação profissional), que deverá
decorrer nos moldes tradicionais e ser ministrada às pessoas da localidade. Esta aprendizagem
formal poderá comportar, por exemplo, programas de formação nas áreas empresarial e
informática ou nas áreas sociais e culturais e, nalguns casos, programas para melhorar o nível
de literacia.
Parcerias e redes
As estratégias de educação e formação profissional que promovem a inovação e o desenvolvimento regional, no contexto de uma região em aprendizagem, devem, todavia, distinguir-se
claramente das estratégias de educação tradicionais. É necessário dar ênfase à aprendizagem
colectiva, uma vertente que não está normalmente associada ao papel dos organismos de
educação e formação. Será necessário, para o efeito, tomar a iniciativa de criar parcerias e
redes em que os diferentes agentes educativos, sociais e económicos ultrapassem os diferentes
interesses de cada um e unam os seus esforços para definir uma estratégia de acção comum.
Estas parcerias, que assumiram a forma de consórcios a que foi dado o nome de "distritos
industriais" na Itália, por exemplo, mas que encontramos também na Alemanha, na Dinamarca
e na Bélgica, desempenham uma série de funções integradas, entre as quais:
(a) fornecer orientação na implementação de novas tecnologias;
(b) resolver problemas relacionados com o crescimento empresarial, e
(c) promover a educação e formação profissional (desenvolvimento de competências).
Essas parcerias podem ainda representar uma ponte de articulação entre os planos local,
europeu e global.
No contexto das iniciativas centradas em objectivos mais abrangentes de carácter social e
económico, as iniciativas regionais no domínio da aprendizagem assentam na atribuição de
poder às comunidades locais, através da participação de pessoas oriundas dos mais diversos
grupos de interesse, que lhes permite melhorar o seu nível e qualidade de vida. Neste
contexto, o desenvolvimento é um processo colectivo em que se juntam organizações e
indivíduos com diferentes objectivos para alcançar um resultado que satisfaça os interesses de
todas as partes envolvidas. De igual modo, o espaço para o desenvolvimento e as iniciativas
inovadoras locais deverá ser plenamente tomado em consideração, tendo em conta que a
evolução estrutural do topo para a base e o desenvolvimento da base para o topo formam uma
dialéctica que sustenta o desenvolvimento local e regional.
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As parcerias bem sucedidas reflectem, assim, as circunstâncias locais, não resultam de
imposições e não seguem um modelo estabelecido. Efectivamente, a existência de uma forte
parceria, formada através de um processo sistemático de construção de consensos, constitui
efectivamente um dos critérios de elegibilidade mais importantes para a atribuição de fundos
de financiamento ao abrigo dos programas da UE.
As entidades educativas das regiões em aprendizagem privilegiam igualmente a interdependência
dos diferentes domínios de saber (empresarial, tecnológico, social e humano) e tentam
estabelecer uma ponte entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático. O sector da
educação e formação profissional adopta ainda uma abordagem orientada para as empresas (em
particular as pequenas e médias empresas) e para os grupos comunitários, trabalhando com estes
no seu próprio terreno e utilizando estratégias de aprendizagem específicas tendo em vista o
desenvolvimento organizacional, empresarial e individual.
Transposição de alguns dos princípios subjacentes do conceito de organização em
aprendizagem
As empresas que introduziram novas abordagens de gestão e aprendizagem baseadas nos
princípios da organização em aprendizagem fornecem-nos, através da sua experiência, algumas
pistas sobre a forma como poderão ser implementados os princípios subjacentes à região em
aprendizagem. Num esforço para aumentar a sua eficiência, muitas empresas optaram por
adoptar estruturas organizacionais mais horizontais, com grupos de trabalho autónomos. Este
processo integra uma componente de aprendizagem, que assenta na resolução de problemas
no local de trabalho e complementa a aprendizagem formal. O departamento de RH, ou
departamento de formação, passa a assumir neste contexto um papel catalisador em vez do
tradicional papel orientador na formação, ajudando todos os trabalhadores a partilhar as suas
experiências e gerando, através dos seus próprios esforços, novos conhecimentos na área das
"empresas geradoras de competências". (Ver obra dos autores japoneses Nonaka e Takeuchi,
1995.)
Um novo papel para as universidades
A universidades (e outras instituições de ensino superior) têm um papel particular na
promoção da inovação a nível local. O seu envolvimento na vida da comunidade ou localidade
tem sido apontado como um terceiro papel, que veio complementar os do ensino e da
investigação. Muitas universidades estão a desempenhar esta função formando parcerias com
a indústria na área da investigação e do desenvolvimento, prestando serviços de consultoria a
redes de PME ou criando parques tecnológicos e científicos ou empresariais, muitas vezes
situados nas proximidades dos centros universitários.
12.2.3. Alguns exemplos de projectos que ilustram o conceito de região em aprendizagem
Numa situação ideal, um projecto desenvolvido no âmbito de uma região em aprendizagem
procura alcançar objectivos económicos e sociais de uma forma integrada. A maioria dos
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projectos desta natureza tende, todavia, a centrar-se num objectivo económico ou num
objectivo social.
Parcerias de cariz económico tendo em vista o desenvolvimento de pequenas empresas
Um projecto comportando uma abordagem regional ou local pode proporcionar um quadro de
cooperação prático para o desenvolvimento empresarial das pequenas empresas. Estas
empresas debatem-se muitas vezes com problemas em diversas áreas, incluindo o
desenvolvimento de recursos humanos. Uma das soluções para estes problemas tem sido a
criação de parcerias assentes em interesses privados e públicos, entre os quais se incluem
serviços prestados nas áreas da educação, da consultoria e da investigação. Estes serviços têm
incidido na implementação integrada de acções relacionadas com as novas tecnologias, a
gestão de empresas e a formação profissional.
Um dos melhores exemplos para ilustrar esta tendência pode ser encontrado no norte da Itália
(mais particularmente na região italiana de Emilia-Romagna). Nesta região, foi criada uma
federação (constituída por prestadores de serviços de educação e formação, institutos de
investigação, empresas e consultores de pequenas empresas) para melhorar os sistemas de
formação regionais. Para melhor percebermos como esta organização funciona no norte da
Itália, é preciso situá-la no contexto mais alargado dos chamados "distritos industriais". Estes
últimos são constituídos por grupos de pequenas empresas, pertencentes a uma mesma
localidade, que cooperam e competem entre si na produção de bens destinados a mercados
mundiais especializados em sectores como o do vestuário, do têxtil e do calçado (por ex., o
distrito industrial do têxtil concentra-se à volta da cidade de Carpi, na Emilia-Romagna).
Embora este espírito de agrupamento e concorrência colectiva provenha inicialmente da
iniciativa dos proprietários de pequenas empresas, as autoridades públicas locais e o governo
nacional prestam um grande apoio, sobretudo ao nível das infra-estruturas, da educação e
formação, da investigação e do desenvolvimento tecnológico. O papel do governo local na
mobilização e no apoio ao talento natural da comunidade, enraizada e unida por laços
históricos, culturais e familiares, constitui, com efeito, um ingrediente fundamental desta
receita para o sucesso. Exemplos similares, embora menos conhecidos, de desenvolvimento
assente nos mesmos princípios também podem ser encontrados na região oeste de Jutland
(Dinamarca), Valles Oriental (Espanha), Baden Wurttemberg (Alemanha), Oyannax e Cholet
(França) e no sudoeste da Flandres (Bélgica).
Podemos referir ainda outros exemplos de cooperação na Alemanha, embora os modelos
sejam diferentes. Na região em aprendizagem de Chemnitz, por exemplo, foi desenvolvido um
projecto de apoio às empresas que envolve a universidade local, empresas de consultoria e a
câmara de comércio. Na Baixa Saxónia, foi criada uma rede de aprendizagem partilhada que
confere uma qualificação, com vista a facilitar a introdução de reformas no sistema de
aprendizagem. As regiões de Cheylard e Saint-Etienne oferecem-nos outros exemplos de
soluções de âmbito territorial para os problemas com que se deparam as pequenas empresas.
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Na região de Graz, na Áustria, foi implementado um modelo de "pirâmide de aprendizagem"
dentro das empresas, bem como ao nível inter-empresarial e regional.
Nos Países Baixos, os organismos de formação profissional constituíram-se como "agentes
regionais" e assumiram um papel de congregação das políticas regionais e sectoriais. O seu
objectivo consiste em gerar capacidades de inovação nas empresas, levando-as a desenvolver
as suas competências de aprendizagem colectiva. Na Irlanda, foi criado um programa
designado por Skillsnet, que retoma uma série de princípios da parceria subjacentes ao
conceito de "região em aprendizagem". Através deste programa apoiado pelo Fundo Social
Europeu, foram criadas 60 redes de parceria que representam 4500 empresas. A tónica é
colocada na constituição de parcerias locais entre empregadores e sindicatos, tendo em vista
assegurar a formação contínua e a aprendizagem ao longo da vida. Numa das conclusões do
presente relatório, é mencionado que, mesmo na sua forma mais básica, as actividades em
parceria proporcionam uma experiência de aprendizagem. Partindo deste princípio, é fácil
reconhecer que a parceria é, em muitos casos, um sinónimo de aprendizagem.
Iniciativas locais com objectivos sociais
Nas iniciativas com objectivos de carácter mais social, tem-se procurado mobilizar os esforços
colectivos de pessoas oriundas dos mais diversos grupos de interesse, tendo em vista melhor o
seu nível e qualidade de vida. A tónica tem sido colocada na promoção da auto-ajuda,
conferindo um maior poder às comunidades locais. Esta abordagem levou a que fossem
experimentadas novas formas de organização democrática com a participação estreita e activa
do sector comunitário (ou seja, grupos de voluntariado, organizações não governamentais ou
aquilo que é normalmente designado por "sociedade civil").
Este novo tipo de organização social, assente no princípio da parceria, pressupõe uma
descentralização de poder para grupos locais representativos que dispõem de recursos e de
autonomia suficientes para o desenvolvimento de programas. A chave para o sucesso reside na
adopção de uma abordagem pragmática orientada para a resolução de problemas, que permite
às pessoas abstraírem-se das suas ideologias para participar numa parceria de desenvolvimento.
Em França, esta abordagem está a ser utilizada para combater o problema da inserção dos
jovens na vida activa. A abordagem territorial possibilitou a articulação entre as políticas de
emprego e formação profissional. Criadas também em França com base em princípios
semelhantes, as missions locales destinam-se a resolver problemas sociais mais graves, tais
como aqueles que afectam os imigrantes que vivem nas periferias das grandes zonas urbanas.
Nas comunidades autónomas da Catalunha e do País Basco, em Espanha, foi criado um
programa intitulado "Construir Comunidades de Aprendizagem", cujo principal objectivo é
atender às necessidades dos jovens socialmente desfavorecidos. As metodologias de
aprendizagem baseadas em novos quadros de diálogo e comunicação são vistas como um
elemento necessário para operar transformações que produzam resultados duradouros.
Na Irlanda, foram criadas as chamadas "Area-Based Partnerships" (ABP – Parcerias locais)
em zonas urbanas e rurais para combater o problema da desagregação económica e suas
consequências. Estas parcerias possuem estruturas organizacionais em que tendem a
desaparecer as distinções entre entidades públicas e privadas, governo nacional e local,
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democracia representativa e participação directa nos assuntos públicos. As ABP utilizam
métodos participativos e possuem um grau de autonomia significativo em relação ao governo
local. Embora complementem a acção do governo local, não têm de lhe prestar contas da sua
actividade. As actividades destas parcerias incluem, entre outras, a criação de projectos de
formação inovadores destinados a satisfazer as necessidades específicas locais.

12.3. As intervenções e os debates do fórum Agora
12.3.1. Sessão I do Fórum Agora
Depois da sessão introdutória (ver agenda do fórum Agora), teve início a primeira sessão
consagrada ao debate sobre o conceito de "região em aprendizagem" e à análise dos respectivos
pontos fortes e fracos.
O Sr. Thomas Stahl (ISOB, Regensburg, Alemanha) apresentou um estudo sobre a relação
entre a promoção da inovação e o conceito de região em aprendizagem. Definiu o espírito
inovador como sendo a capacidade para influenciar o futuro e referiu ser esse um elemento
fulcral do conceito de região em aprendizagem. Salientou que este conceito implica a
existência de vários intervenientes numa região, gerando, em conjunto, processos inovadores
mediante um processo de interligação e cooperação. A implementação de regiões em
aprendizagem passa, deste modo, pela criação de espaços comuns para a inovação. Este
processo assenta em estratégias da base para o topo isentas de burocracias e ideologias, em
que as pessoas cooperam entre si para resolver os seus problemas comuns. A resolução destes
problemas passa pela criação de "redes de soluções teóricas e práticas" que proporcionam aos
diferentes grupos de referência um espaço de interacção. O Sr. Stahl concluiu a sua
intervenção frisando que esta abordagem da base para o topo deve ser apoiada e integrada por
políticas governamentais do topo para a base.
O Sr. Antoine Richard (Céreq, França) referiu na sua intervenção que o conceito de "região
em aprendizagem" levanta uma série de questões importantes no que diz respeito à relação
entre a sociedade civil e a sociedade política. É efectivamente difícil conciliar a vertente
voluntarista do conceito de "região em aprendizagem" com o legítimo papel político
desempenhado pelos representantes eleitos das comunidades, tanto a nível local como
nacional. É por essa razão necessário estabelecer uma relação clara e coerente entre os
diferentes agentes que desempenham funções de liderança tanto a nível local, como a nível
supra-local e supra-regional. Do ponto de vista da educação e formação, é importante criar
quadros referenciais coerentes entre os sistemas de qualificação e certificação dos níveis local
e nacional. O Sr. Richard concluiu a sua intervenção lançando um desafio aos
estabelecimentos de ensino e formação no sentido de estes começarem a visar objectivos
"colectivos" da comunidade e não apenas as necessidades individuais de formação. Salientou
ainda que o conceito de região em aprendizagem não deve ser analisado apenas do ponto de
vista económico e que a vertente social deve igualmente ser tomada em consideração.
Na mesa redonda que decorreu depois destas duas intervenções, o Sr. Nikolaus Bley (DGB –
Bildungswerk, Nordheim-Westfalen, Alemanha) referiu que o conceito de região em
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aprendizagem deveria ser interpretado de uma forma flexível e que são regiões em aprendizagem
todas as áreas territoriais que se definem como tal, podendo este conceito aplicar-se a um
Estado, a uma cidade ou a uma localidade. O elemento que importa evidenciar reside no
objectivo central de colocar as pessoas a trabalhar em conjunto e em projectos definidos pelas
mesmas. A tarefa principal consiste em chegar a acordo quanto aos objectivos e deixar as
pessoas definirem a forma como irão implementar os projectos. Nos Países Baixos, esta
abordagem é definida como uma "pequena orientação" do governo nacional.
O Sr. Johan Stålhammer (Ministro da Educação sueco) referiu a necessidade de os líderes
regionais obterem o empenho e compromisso de todos os grupos de interesse. A definição de
uma estratégia que reuna de forma integrada objectivos económicos e sociais constitui outro
aspecto importante. O Sr. Edward Tersmette (Comissão Europeia, DG Educação e Cultura)
salientou que as autoridades públicas locais precisam de efectuar estudos sobre as
necessidades em matéria de aprendizagem, por forma a que possa ser criado um quadro
referencial. Frisou igualmente a importância de identificar espaços de aprendizagem fora do
sistema de ensino formal.
No debate que se seguiu a esta mesa redonda, o Sr. Björn Gustavson (Instituto Sueco para a
Vida Profissional, Estocolmo, Suécia) fez questão de sublinhar que o conceito de região em
aprendizagem não deve tornar-se num conceito económico meramente teórico e abstracto,
mas deve sim ser aplicado em actividades pragmáticas desenvolvidas da base para o topo.
Vários outros participantes aproveitaram o tema para afirmar que o importante era explorar o
potencial das iniciativas locais e não aplicar uma teoria generalizada. Do ponto de vista
conceptual, as regiões em aprendizagem podem ser encaradas como um quadro que nos
permite identificar a potencial interligação existente entre as diferentes actividades
económicas, sociais e culturais desenvolvidas numa localidade.
O Sr. Vangelis Intzidis (Consultor, Secretário-Geral da Educação para Adultos – Ministério da
Educação e dos Assuntos Religiosos, Grécia) sustentou que não pode existir uma única definição
de região em aprendizagem, na medida em que se trata de um conceito híbrido que promove a
cooperação multifacetada para permitir que os cidadãos exprimam as suas opiniões.

12.3.2. Sessão II do Fórum Agora
Na segunda sessão do fórum Agora, foi debatido o papel dos organismos de educação e
formação (incluindo centros de investigação e desenvolvimento) enquanto promotores da
inovação a nível regional/local.
O Sr. Björn Gustavson apresentou um documento de trabalho sobre os princípios a adoptar na
implementação de uma abordagem da base para o topo no contexto das regiões em
aprendizagem, debruçando-se sobre as limitações das estratégias governamentais tradicionais,
que privilegiam uma abordagem do topo para a base. Ao assentar essencialmente numa
abordagem da base para o topo, as iniciativas definidas pelo governo central tendem, muitas
vezes, a ter efeitos a curto prazo e a alcançar resultados de forma casual e não planeada. O Sr.
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Gustavson teceu ainda duras críticas às iniciativas inovadoras de carácter económico e social,
cuja abordagem se baseia na criação de um modelo ou de projectos de referência (ou estudos
de caso) que são depois transpostos em grande escala para outras situações. Preconizou uma
abordagem de desenvolvimento em que as pessoas trabalham em conjunto e aprendem umas
com as outras na construção dos seus próprios modelos ou processos, com base nas suas
necessidades específicas. Tal abordagem requer uma mobilização de carácter horizontal. A
região em aprendizagem pode ser encarada como um espaço onde as pessoas aplicam e
adaptam os meios proporcionados pelas instâncias situadas no topo (o governo) para satisfazer
as necessidades definidas pelas instâncias situadas na base.
O Sr. Tony Crooks (Programa irlandês de "Gestão do Desenvolvimento Local") descreveu
uma estratégia de parceria social que procura combinar iniciativas desenvolvidas da base para
o topo (de carácter horizontal) com políticas e acções governamentais do topo para a base (de
carácter vertical). Financiado pelo Estado, o organismo nacional em questão tem como função
fomentar parcerias entre as pessoas para elaborar uma estratégia partilhada tendo em vista o
desenvolvimento de uma área determinada e das pessoas que nela residem. O processo
envolve a identificação das necessidades sociais e económicas da área em questão, uma
análise dessas necessidades, bem como a definição de uma série de objectivos e de uma
estratégia para a sua concretização. Isto implica a negociação e a celebração de acordos
conducentes a tomadas de decisões colectivas, que, por sua vez, levarão a que as decisões
façam parte do domínio comum. Para todos aqueles que estão habituados a trabalhar numa
estrutura hierárquica, este método constitui uma nova experiência de aprendizagem. Muitos
dos problemas existentes nas zonas urbanas e rurais desfavorecidas têm uma natureza
pluri-dimensional. Só podem ser resolvidos através da cooperação entre os diversos
organismos e os diferentes parceiros que trabalham em conjunto de forma integrada. Para
alcançar este objectivo, é necessário adoptar uma abordagem de aprendizagem colaborativa,
abordagem essa que constitui uma característica das regiões em aprendizagem.
O Sr. Bernd Hofmaier, da Universidade de Halmsted, na Suécia, debruçou-se sobre o
desenvolvimento da "região em aprendizagem" tendo em mente a realidade sueca. Afirmou
que, anteriormente, quando as regiões eram tema de debate, a tónica era normalmente colocada
na região enquanto unidade política, sendo muitas vezes dado ênfase aos aspectos culturais.
Os debates mais recentes identificaram, todavia, outro elemento importante: a noção de que as
regiões podem ser encaradas como sistemas de inovação. Classificar uma região como um
sistema de inovação significa reconhecer que a região proporciona modelos de interacção
entre produtores, divulgadores e utilizadores de conhecimentos. Esta estrutura caracteriza-se
por uma interacção extensiva e uma comunicação iterativa. O intercâmbio ocorre
normalmente de um modo mais ou menos informal, mas pode igualmente ser organizado de
acordo com uma determinada metodologia. Novas ideias sobre possíveis formas de apoio às
empresas no contexto de uma região em aprendizagem foram surgindo com vários programas
de desenvolvimento, através dos quais foram experimentadas novas metodologias, tais como
o diálogo democrático baseado numa teoria das competências comunicativas e a constituição
de agrupamentos e redes formadas por empresas e instituições académicas.

177

O Sr. Claudio Dondi (Scienter, Bolonha) falou acerca de uma grande iniciativa de reforma
regional, levada a cabo pelo Departamento do Emprego, Educação e Formação Profissional da
Administração Regional na região de Emilia-Romagna, na Itália. Esta iniciativa tem por
objectivo:
(a) dotar o sistema de formação de uma capacidade de resposta mais eficaz e flexível às
necessidades dos agentes da economia local; e
(b) promover a associação dos organismos regionais de educação e formação, colocando-os
em contacto com organismos de investigação e empresas na prestação directa de acções
de formação profissional;
A importância deste projecto assenta nos seguintes factores:
(a) a sua integração nas políticas de desenvolvimento regional e a sua orientação estratégica
associada a uma abordagem da base para o topo;
(b) o grau de envolvimento das diversas entidades locais num esforço conjunto para ajudar as
PME, em termos de informações, formação e consultoria;
(c) o papel atribuído às empresas em termos de programação e fornecimento de acções de
formação;
(d) o modelo de cooperação transnacional, cujos resultados se revelaram muito satisfatórios e
que tornou possível a emergência de uma cultura de aprendizagem partilhada entre todos
os agentes envolvidos nas regiões abrangidas pelos dozes parceiros.
O Sr. Berndt Baumgartel (Navreme, Consultoria e Investigação, Áustria) apresentou uma síntese
sobre o desenvolvimento na região dos Balcãs, no Sudeste da Europa. O principal problema
que se coloca no contexto da mudança do cenário regional é a relação entre a cidadania, a
governação e o desenvolvimento de competências. O Sr. Baumgartel ilustrou a sua intervenção
com experiências retiradas de três estudos de casos ocorridos na Ístria (Eslovénia/Itália/Croácia),
Suceava (Roménia) e FYROM (Antiga República Jugoslava da Macedónia).
Alguns dos desafios mais importantes que se colocam consistem em:
(a) criar um novo papel para os organismos públicos, para que as pessoas voltem a ter um
papel activo; e
(b) combater o papel demasiado importante que a etnia assume na identidade regional.
O Sr. Tzako Pantaleev (Director do Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos,
Bulgária) falou acerca dos programas de desenvolvimento regional financiados pela UE, que
assentam na educação e formação profissional na Bulgária. Uma das problemáticas que se
levantam actualmente consiste em identificar de que forma a aprendizagem, e não apenas a
formação, contribui para o desenvolvimento e actualização dos recursos humanos da região/
comunidade. Esta problemática implica encontrar uma forma de disponibilizar a terceiros os
conhecimentos existentes ou gerados em instituições relacionadas com a investigação e a
formação localizadas em diferentes partes da região. Os principais desafios que se colocam
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neste domínio consistem em a) permitir que as comunidades e os parceiros desenvolvam
sistemas e programas destinados a promover um processo de aprendizagem em rede; b) criar
uma cultura de aprendizagem ao longo da vida; c) compreender de que forma o capital
intelectual é desenvolvido e d) retirar lições de experiências anteriores para a definição de
futuras acções.
O Sr. Pierre Courbebaisse (Director-Geral da Associação para a Educação e Formação Contínua
– AFEC, França) falou acerca da forma como as políticas de regionalização contribuem para o
processo de democracia directa. A regionalização proporciona não só para as instituições, mas
também para os indivíduos uma estrutura que lhes permite serem consultados sobre as suas
necessidades e objectivos. Salientou ainda a necessidade de introduzir reformas no sentido de
permitir aos parceiros sociais participarem no processo de tomada de decisões a nível local
sobre as políticas de educação e formação profissional.

12.3.3. Sessão III do Fórum Agora
A terceira sessão do fórum foi consagrada a um debate sobre a educação e a formação profissional
e a economia social no contexto regional.
Três oradores debruçaram-se sobre a forma como a educação e a formação podem contribuir
para apoiar o desenvolvimento da economia social. O Sr. Sven-Åge Westphalen (Centro de
Copenhaga, Dinamarca) apresentou um breve estudo sobre a economia social na Europa e a
emergência de novas parcerias sociais e regiões em aprendizagem. Referiu que a fusão entre a
vertente social e a vertente económica não representa apenas uma estratégia técnica visando
encontrar soluções para problemas complexos. Existe, tanto a nível europeu como nacional,
uma preocupação cada vez maior no sentido de alcançar um equilíbrio entre a competitividade
económica e a coesão social. As estratégias específicas destinadas a enfrentar de forma mais
eficiente os desafios socioeconómicos que se colocam na confluência entre as dimensões
social e económica e entre a procura e a oferta implicam, muitas vezes, a criação das
designadas parcerias entre entidades públicas e privadas, novas parcerias sociais ou
administração empresarial. É precisamente neste quadro global de parcerias que as regiões em
aprendizagem se inserem.
Nos últimos anos, os governos nacionais têm proporcionado às parcerias locais e regionais
uma vasta e complexa agenda de trabalho para intervir nas questões económicas e sociais.
Essas novas alianças constituem uma abordagem inovadora muito importante, tanto a nível
local e prático, como ao nível da definição das políticas. As novas parcerias sociais são
constituídas para abordar um vasto conjunto de questões socioeconómicas, que incluem, entre
outras, questões relacionadas com o mercado de trabalho. O emprego e a inserção de grupos
desfavorecidos no mercado de trabalho representam domínios importantes, mas também as
iniciativas de educação e formação se desenvolvem cada vez mais no contexto das parcerias
alargadas de aprendizagem.

179

O Sr. Eduardo Figueira (Universidade de Évora, Portugal) deu-nos conta da existência de um
movimento de desenvolvimento local (MDL) na região do Alentejo, Portugal. As pessoas
deste movimento procuram definir o seu próprio rumo na resolução dos seus problemas
económicos e sociais. O Movimento de Desenvolvimento Local gerado no Alentejo deu
origem à criação de diversas associações de desenvolvimento local (organizações sem fins
lucrativos). No âmbito deste movimento, foi criada a ALIENDE (Associação para o
Desenvolvimento Local) para promover o desenvolvimento local sustentável e integrado
como forma de combater a desertificação das zonas rurais e a exclusão social no Distrito de
Évora. A filosofia desta associação assenta na sua convicção de que o desenvolvimento é um
conceito abstracto que só pode ser concretizado através de um processo de desenvolvimento a
nível local, baseado em cinco princípios:
(a) O território local deve ser encarado e interpretado como o Centro do Universo;
(b) A participação e a cooperação de todos os agentes locais (indivíduos e organizações)
constituem a condição sine qua non para o sucesso de qualquer processo de desenvolvimento
a nível local;
(c) A integração de todos os sectores de actividade gera uma dinâmica e sinergia
fundamental para o processo de desenvolvimento a nível local;
(d) O processo de desenvolvimento local deve ser gerido a nível local.
Para alcançar os objectivos propostos, a ALIENDE definiu as seguintes prioridades:
(a) Desenvolver os recursos humanos da área/território;
(b) Promover e desenvolver o espírito empresarial e a actividade empresarial, incluindo no
sector do turismo e do artesanato;
(c) Preservar e valorizar a cultura local, o ambiente natural e o património.
(d) Animar actividades socioculturais.
(e) Apoiar os grupos e indivíduos com dificuldades socioeconómicas.
A Sra. Sylvie Grucker (URSIEA, Alsácia, França) fez uma apresentação do trabalho
desenvolvido pela União Regional da Alsácia para a Integração das Pessoas no Mercado de
Trabalho, através da participação nas actividades económicas (baseadas no trabalho). Existem
nesta região algumas empresas especiais, designadas por entreprises d'insertion (empresas de
inserção), que, além de desenvolverem a sua actividade económica e comercial de acordo
com as condições e regras normais do mercado, desempenham ainda um papel importante a
nível social/educativo. Estas empresas oferecem uma oportunidade de emprego às pessoas
mais desfavorecidas. Os trabalhadores/aprendizes beneficiam, assim, de um contacto com a
vida profissional que lhes permite adquirir competências e encontrar um emprego regular após
a sua passagem por estas empresas especiais.
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12.3.4. Mesa redonda final / síntese das intervenções
A sessão final de síntese das intervenções contou com intervenções de várias pessoas.
O Sr. Berndt Hofmaier afirmou que o princípio–chave do conceito de região em aprendizagem
reside na capacidade de interligação, no estabelecimento de uma interacção e de relações entre
os diferentes agentes de uma localidade que se debatem com problemas/desafios comuns. A
"região em aprendizagem" pode ser descrita como uma rede de malhas apertadas, constituindo
a cidade um bom exemplo. Não existe, todavia um modelo único de "região em aprendizagem".
É necessário fomentar uma diversidade de abordagens, cuja implementação deverá ser ditada
pelas diferenças existentes em cada situação. Claudio Dondi salientou, todavia, que um dos
problemas que se levantam na implementação dessa multiplicidade de abordagens reside na
integração do papel formal dos decisores políticos, ou seja, as pessoas são confrontadas com o
problema da legitimidade política.
Vincent Molés (Comissão Europeia, DG Empresas) afirmou que o princípio das regiões em
aprendizagem devia ser apoiado por todos os intervenientes e que as autoridades públicas não
só deviam desempenhar um papel essencial no apoio político e económico, como também um
papel orientador na constituição de parcerias. Os centros/entidades de aprendizagem são
necessários para a sustentabilidade das áreas em aprendizagem. Oferecem uma plataforma
onde se desenrolam os processos formais e informais de consulta e intercâmbio de
informações entre as diferentes partes interessadas.
Os centros de aprendizagem deverão melhorar o processo de inovação na economia local,
estabelecendo a ponte entre os organismos de I&D e as necessidades reais das empresas. A
implementação de círculos de inovação proporciona um espaço de intercâmbio de conhecimentos
entre empresas, profissionais e organismos de I&D. É fundamental envolver as partes
interessadas nos centros de aprendizagem e transmitir-lhes a sensação de que fazem parte
deste projecto. Para poderem satisfazer as necessidades reais da economia local, os centros de
aprendizagem deverão possuir flexibilidade e capacidade de adaptação, manter uma relação
próxima com as empresas e formar parcerias com todas as partes interessadas. A existência de
um dirigente eficiente é também essencial para o desenvolvimento e implementação do
processo de "região em aprendizagem".
O Sr. Nikolaus Bley defendeu que os sindicatos devem ser pragmáticos na sua participação no
processo de educação e formação profissional, por forma a satisfazer as necessidades
económicas e sociais "reais" da população. Apelou para que as pessoas eliminassem os
"entraves ideológicos" ao enfrentar os desafios e as pressões decorrentes do fenómeno da
globalização. Citou o exemplo das escolas na Renânia do Norte-Vestefália, na Alemanha, para
mostrar que as instituições mais antigas podem de facto mudar para enfrentar os novos desafios.
O Sr. Vangelis Intzidis sintetizou as suas reflexões sobre o tema do fórum Agora, referindo
que a inovação não pode seguir procedimentos predefinidos, porque ao fazê-lo deixa de ser
inovação". A este respeito, a "região em aprendizagem" deve ser vista como um "conceito
híbrido" na promoção do diálogo e da cooperação entre agentes com diferentes interesses.
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Concluiu que devemos evitar polarizar as dimensões culturais e da vida profissional da
sociedade, afirmando que para enfrentar os desafios do futuro inerentes à criação de novas
"realidades híbridas", como é o caso das regiões em aprendizagem, é necessário adoptar uma
nova linguagem e uma nova gramática.

12.4. Conclusões
Este fórum foi marcado por uma variedade equilibrada de contribuições de profissionais do
sector, investigadores e decisores políticos, em que todos eles se debruçaram sobre a forma
como uma "nova ideia", como é o caso das "regiões em aprendizagem", pode mudar para
melhor a vida das pessoas.
No início do fórum Agora, eram patentes as opiniões diversas que as pessoas tinham sobre
aquilo que constitui uma região em aprendizagem. No final do encontro, ficaram talvez
conscientes de que não existe um conceito "certo" para a região em aprendizagem e de que
não existem estudos de caso "emblemáticos" que possam demonstrar como são implementadas
as regiões em aprendizagem na prática. As regiões em aprendizagem devem ser consideradas
no contexto em que as pessoas vivem. A chave para alcançar um acordo entre os diferentes
agentes intervenientes de uma região reside em adoptar soluções para os problemas económicos
e sociais que satisfaçam os interesses de todos. Embora esta ideia possa ser transmitida através
de conceitos teóricos e imagens, é fundamental adoptar uma abordagem pragmática e não
ideológica. Daí se justifica o facto de muitos dos oradores terem utilizado expressões-chave
como "abordagem da base para o topo", "criação de parcerias", "constituição de redes", etc.
A estratégia de região em aprendizagem comporta ainda a utilização da palavra "aprendizagem"
num sentido diferente do normalmente utilizado. Esta aprendizagem está mais relacionada
com uma aprendizagem social interactiva e informal e não tanto com uma aprendizagem
formal baseada na instrução. Pressupõe um grupo de pessoas envolvidas colectivamente num
processo de aprendizagem, para identificar as causas dos seus problemas e desenvolver a
confiança e as competências necessárias para enfrentar esses problemas.
Enquanto que as autoridades competentes em matéria de educação e formação profissional
abordam principalmente a questão da aprendizagem num contexto académico formal, sendo
provável que continue a ser este o seu papel principal, o objectivo da aprendizagem ao longo
da vida só pode ser concretizado se os organismos de educação e formação profissional
passarem a assumir um papel catalisador e a promover a aprendizagem social interactiva na
comunidade. Isto implica trabalhar em situações de aprendizagem não convencionais ou, como
Engestrom (1987) lhes chamaria, em "sistemas de actividade", onde os agentes políticos,
empresariais, económicos, sociais e culturais têm diferentes necessidades e objectivos. O
principal desafio que se coloca aos organismos de educação e formação profissional no
desenvolvimento das regiões em aprendizagem será talvez o de mobilizar as pessoas no sentido
de trabalharem e aprenderem em conjunto para o benefício de todos.
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