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Preambulo 
Durante o ano de 2000 desenvolvemos uma reflexão acerca da problemática dos sistemas de 
informação, integrada num exercício de prospectiva de âmbito nacional e com um horizonte de vinte 
anos – o projecto ET2000 Engenharia e Tecnologia 2000 (3). Produzimos então diversos documentos 
de trabalho (4) com uma equipe de colaboradores, associados a dezenas de entrevistas a protagonistas 
do sector, que foram objecto de discussão em seminário e conferência promovidas pelo projecto (5). 
Sumariam-se aqui diversas reflexões de prospectiva produzidas na fase de sistematização do projecto, 
mas dispersas por mais do que um dos documentos então produzidos. 
O Professor Altamiro Machado viria a falecer pouco depois de concluído o projecto. Engenheiro de 
formação, visionário e polémico, destacou-se nos últimos anos por uma crescente visão 
multidisciplinar do estudo académico dos sistemas de informação, tendo mesmo conseguido em 1999 a 
criação na Escola de Engenharia da Universidade do Minho de um novo departamento específico 
sobre sistemas de informação, independente do então já bem estabelecido e importante Departamento 
de Informática, de que tinha aliás sido um dos fundadores há mais de duas décadas. A revisão de 
partes do texto agora publicado terá mesmo sido dos últimos trabalhos científicos que produziu. 
Cremos bem que a sua publicação numa revista da área de economia seria algo que muito lhe teria 
agradado ver, dentro da vocação e do diálogo multidisciplinar pelo qual pugnava. Por isso esta 
publicação é também uma sentida homenagem à sua memória de amigo, de colega e de professor 
(E.B.) 
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1. O horizonte temporal de prospectiva 
 

À primeira vista considerar um horizonte temporal de 20 anos num estudo de 

prospectiva relativo à evolução das Tecnologias e dos Sistemas de Informação 

poderá parecer totalmente insensato, mais próprio de um trabalho de ficção 

científica. 

 Comecemos por recordar que há apenas vinte anos, 

 -... não havia internet (nem ideia...) 

 -... não havia Windows... 

 -... 64K (não 64 MB!) de memória era muito bom... 

 -... o software aplicacional para PCs era caro (e ia ser mais caro)... 

 -... o software aplicacional para empresas era barato (em termos 

relativos)... 

-... aberto ia ser o Unix... 

-... o multimédia era uma miragem... 

 -... das listas das maiores empresas nacionais do sector, só uma 

continua hoje importante... 

 -... as grandes empresas internacionais de consultadoria não tinham 

ainda qualquer relevância no mercado português do sector... 

A crescente aceleração das mudanças tecnológicas gera um sentimento de 

desânimo perante a quase impossibilidade de previsão correcta quer dos cenários 

de chegada ao ano 2020, quer das inovações tecnológicas, algumas delas em 

ruptura certamente com os normais contextos de continuidade, dando origem a 

mudanças de paradigma que inevitavelmente irão ocorrer nesse período. Contudo 

estas limitações estão na própria essência de todo e qualquer estudo de prospectiva 

que terá de ter em consideração, por imposição metodológica, apenas o estudo de 

tendências fortes, não podendo entrar em linha de conta com hipotéticos cenários 

imprevisíveis de ruptura – as inovações ditas disruptivas (6). 
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Por outro lado, numa prospectiva relativa ao sector das tecnologias e sistemas 

de informação, as forças de mudança em jogo não são apenas de natureza 

tecnológica. Estão também em causa outras forças de natureza económica e social 

com ciclos de vida eventualmente mais alargados, à luz dos quais o horizonte 

temporal de vinte anos poderá deixar de parecer excessivo. 

As forças de natureza económica têm que ver essencialmente com os ciclos de 

vida dos investimentos numa dada tecnologia, nas unidades de produção de 

dispositivos e serviços baseados nessa tecnologia e no respectivo marketing. Uma 

inovação tecnológica só se converte em novos produtos e serviços quando os 

investimentos relacionados com as tecnologias anteriores foram amortizados (caso 

dos produtos e serviços designados por milking cows detidos por empresas em 

situação de ausência ou quase ausência de concorrência num dado nicho de 

mercado) ou quando tal passar a ser inevitável por motivos do aparecimento de 

produtos e serviços baseados na nova tecnologia por empresas concorrentes. O 

aparecimento nos anos 60 do transístor é um exemplo clássico da tentativa de 

prolongar a vida de uma dada tecnologia ameaçada: apesar do aparecimento de 

novos players japoneses com produtos inovadores (rádios portáteis 

transistorizados), a estratégia dos grandes produtores de electrónica de consumo 

americanos e europeus foi continuar a desenvolver e vender produtos baseados em 

válvulas de efeito termiónico tentando amortizar investimentos feitos quer na 

miniaturização dessa tecnologia quer nas fábricas de produção das válvulas. Estes 

ciclos de vida de natureza económica tendem a ter um período de vida mais longo 

que os ciclos de vida das tecnologias. 

Ciclos mais longos que os económicos são os de natureza social. Para que 

produtos ou serviços baseados em novas tecnologias sejam integrados na vida 

corrente dos cidadãos é preciso haver plena aceitação por parte destes. Neste 

contexto, vinte ou vinte e cinco anos, período que tradicionalmente se designa por 

uma geração, é um espaço de tempo relativamente curto e estável do ponto de vista 

social. Talvez nós, os actuais portugueses, tenhamos uma visão distorcida da 
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duração destes ciclos de natureza social pelas tremendas mudanças pelas quais a 

sociedade portuguesa tem passado nos últimos quarenta anos, mudanças essas que, 

por exemplo, levaram 125 anos a realizar na sociedade sueca. 

Por outro lado, estes ciclos de natureza social associados a fenómenos de 

reacções às mudanças poderão ser ainda mais longos devido à coexistência 

temporal de gerações correspondentes a grupos etários muito diferenciados (dos 0 

aos 25 anos; dos 25 aos 50 anos; dos 50 aos 75 anos), o que poderá provocar a 

adopção deferida no tempo de inovações de natureza tecnológica. 

 

 

2. As forças em acção 
 

O cenário de partida poderá ser caracterizado pela existência de vectores de 

desenvolvimento tecnológico em plena actuação, nomeadamente: 

• -o total desaparecimento do paradigma da electrónica analógica com o 

triunfo completo do paradigma digital; 

• -a convergência dos sistemas de processamento, armazenamento e 

transmissão de sinais digitais; 

• -um constante aumento das potencialidades destes sistemas 

concomitante com o seu constante embaratecimento; 

• -a interligação desses mesmos sistemas através de redes distribuídas 

baseadas em soluções não complexas e standard, de que o protocolo 

TCP/IP é um exemplo; 

• -o triunfo do acesso não linear à informação através do paradigma do 

hipertexto distribuído, materializado no serviço WWW da Internet; 

• -a crescente popularidade dos ambientes colaborativos na Internet. 

Para além destes vectores de desenvolvimento é preciso ter em consideração 

outros vectores de natureza não-tecnológica tais como: 
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Vectores de natureza ideológica: 
• -a derrota das ideologias estatizantes como o fascismo e o comunismo; 

• -o triunfo quase total do capitalismo sob a designação de economia de 

mercado ou neo-liberalismo, apenas perturbado pelas visões 

alternativas dos verdes e do islamismo. 

 

Vectores de natureza política: 
• -o declínio do estado-nação; 

• -o aparecimento de grandes espaços regionais integrados, de natureza 

económica e política; 

• -o dealbar da protecção dos direitos humanos fundamentais por 

entidades de natureza supranacional; 

• -o aparecimento de tentativas orwellianas de controlo do cidadão com 

o pretexto da própria protecção dos cidadãos contra atentados à sua 

segurança gerados por factores de natureza interna e/ou externa. 

 

Vectores de natureza económica: 
• -a crescente desestatização dos sectores produtivos e de serviços; 

• -a globalização dos mercados; 

• -a cada vez maior incorporação da informação e do conhecimento nos 

produtos e nos serviços; 

• -a cada vez maior importância da informação e do conhecimento como 

factor de competição a nível individual, das organizações e dos países; 

 

Vectores de natureza social: 
• -a crescente substituição do conceito de emprego pelo de trabalho; 

• -a (co) existência de desemprego estrutural aliada a uma escassez de 

recursos especializados nas novas tecnologias; 

• -o aumento das diferenças e desigualdades entre regiões, países e 

pessoas, com o aparecimentos de novos excluídos ou marginalizados; 
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• -um aumento dos períodos de lazer e o aparecimento de novas formas 

de lazer e estudo; 

 

Vectores de natureza organizacional:  
• -o declínio das organizações hierárquicas; 

• -o triunfo das organizações multipolares em rede; 

• -o aparecimento de organizações alternativas, tais como as 

organizações desmaterializadas; 

 

Vectores de natureza individual: 
• -um grande aumento da esperança de vida humana; 

• -um envelhecimento da população e um declínio dos jovens, pelo 

menos nas sociedades ocidentais; 

• -um aumento do período de entrada na vida activa; 

• -um aumento da cultura multisensorial (da imagem, do som e não só) 

em detrimento de uma cultura baseada apenas em textos 

• -modificação da própria noção de cultura: uma pessoa culta não é a 

que sabe, mas a que sabe onde está a informação e o conhecimento; 

• -o crescente predomínio de uma cultura baseada no conhecimento e a 

crescente importância de uma cultura das emoções. 

 

 

3. O cenário actual 
 

Todos estes vectores estão em plena interacção levando muitos a considerar 

que estamos em plena fase inicial (de natureza linear) da curva de inovação 

correspondente a um novo ciclo tecnológico, podendo vislumbrar-se a médio prazo a 

transição para a fase seguinte de crescimento exponencial em que estaremos 

imersos com certeza no ano 2020. Dito por outras palavras, há quem acredite que a 

situação actual se caracteriza pelo facto de julgarmos estar na posse das principais 
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inovações tecnológicas e não só. Assim sendo, só restará assistir a uma consolidação 

dessas tendências e à sua plena frutificação dando origem deste modo a um 

contexto diferente do actual apenas em termos quantitativos e não qualitativos.  

Esta maneira de pensar poderá parecer demasiado ingénua mas está sempre 

associada a um exercício de prospectiva: não se pode prever um destino 

completamente desconhecido porque se estaria nesse caso a fazer um exercício de 

fantasia ou de ficção científica. Só se pode prever o futuro iluminando-o apenas com 

a lanterna do conhecimento actual e extrapolando tendências que se manifestam no 

presente. 

Ora o presente, no que se refere às Tecnologias e aos Sistemas de Informação, 

manifesta-se da seguinte forma: 

• -o triunfo completo dos PC cada vez mais potentes e mais baratos; 

• -o (re) aparecimento de fortes tendências monopolistas ou 

hegemónicas a nível dos principais fornecedores de Tecnologias e 

Sistemas de Informação: 

• -a quase total supremacia das arquitecturas de computação baseadas 

em componentes de um único fornecedor (Intel) com a difícil 

sobrevivência de outras arquitecturas alternativas; 

• -o quase completo domínio de um fornecedor de sistemas operativos e 

de programas de utilização pessoal em circunstâncias muito análogas 

às anteriores (Microsoft); 

• -a constatação de idêntica situação no que se refere às tecnologias das 

redes de computadores (Cisco); 

• -a tendência de para o aparecimento de uma situação análoga em 

outras áreas tais como as bases de dados (Oracle) ou as aplicações de 

suporte às funções organizacionais (SAP); 

• -o aparecimento em simultâneo de fenómenos de repúdio às situações 

hegemónicas ou monopolistas, tais como o aparecimento do 
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movimento do software aberto, de que o LINUX é o exemplo 

paradigmático; 

• -a constatação do triunfo da filosofia de interligação de computadores 

designada por Internet baseada no protocolo TCP/IP  

• -a crescente aceitação social dos serviços baseados na Internet 

nomeadamente o acesso à informação (serviço WWW), a utilização de 

ambientes colaborativos (sobretudo na sua forma mais rudimentar de 

correio electrónico) e outros serviços de menor penetração social 

(ensino distribuído); 

• -o dealbar de aplicações que têm em vista a identificação e 

interligação de produtos, aparelhos e dispositivos (a identificação de 

viaturas através da Via Verde; os electrodomésticos inteligentes; a 

utilização de dispositivos de localização geográfica em navios e táxis); 

• -a explosão do mercado das comunicações não só por causa do seu 

embaratecimento resultante de processos de desestatização, de 

desregulação e da globalização mas também da crescente oferta de 

novos serviços e produtos – em especial as comunicações móveis; 

• -o dealbar da convergência de plataformas tecnológicas e serviços dos 

sectores económicos dos operadores de comunicações, dos meios de 

comunicação social, da electrónica de consumo e da informática; 

• -o aparecimento de organizações desmaterializadas; 

• -uma crescente falta de especialistas em Tecnologias e Sistemas de 

Informação; 

• -ameaças ao emprego pela introdução de Tecnologias e Sistemas de 

Informação em contextos económicos tradicionais; 

• -forte criação de emprego em Tecnologias e Sistemas de Informação 

muito localizado num número muito limitado de áreas geográficas do 

planeta; 
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• -aumento de situações de marginalização social devido às Tecnologias 

e Sistemas de Informação (os Infoexcluídos) 

 

 

4. Perspectivas e tendências 
 

Arriscamos então algumas linhas de mudança e evolução para as próximas 

duas décadas de tecnologias e sistemas de informação: 

  

1. O hardware tenderá cada vez mais a ser uma”commoditie” e a obedecer às 

regras habituais desses tipos de mercados.  

 

O mercado será cada vez mais dominado pelos grandes operadores globais e 

as oportunidades para pequenos operadores serão os nichos. As economias de 

escala na concepção, fabricação e comercialização de equipamentos e de 

componentes continuará a ditar o abaixamento do preço absoluto e a constante 

melhoria da relação preço / qualidade. Os canais de comercialização tenderão cada 

vez mais a confundir-se com outros canais que chegam aos vários perfis de 

consumidores finais, associando produtos de diferentes naturezas. Os canais de e-

business serão cada vez mais importantes esmagando margens de intermediação – 

sendo que o cliente assume como um dado prévio a qualidade do produto, sem a 

qual não haverá lugar sequer a concorrer.  

Se a ideia de “um computador português” se mostrou em devido tempo 

claramente inviável, não deixa de ser curioso verificar que uma parcela importante 

dos PCs actualmente vendidos em Portugal como marcas brancas sejam montados 

por empresas portuguesas à custa de componentes (standard) importados. 
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2. As comunicações, de banda larga, serão cada vez mais ubíquas e facilitarão 

a interacção entre pessoas, organizações e “devices” (sejam eles o que forem e como 

forem). 

 
O mercado de comunicações continuará a evoluir rapidamente. A largura de 

banda suficiente para comunicações som e vídeo de alta qualidade pela internet (ou 

sucedâneo) modificarão o workflow das organizações. Essa largura de banda muito 

larga estará disponível a preço acessível e permitirá que cada computador seja um 

server de rede permanentemente disponível. 

Os PCs actuais certamente que sofrerão mutações importantes. Mesmo a 

curto prazo (5 anos) assumirão formas móveis ou fixas diferentes, ergonómicamente 

mais favoráveis e funcionalmente mais flexíveis – inclusive sob o ponto de vista 

social. 

As oportunidades de comunicações fáceis darão novas morfologias às 

comunicações interpessoais, interorganizacionais e inter-devices e ainda às suas 

formas cruzadas. Os sistemas de saúde e de segurança poderão vir a ser um dos 

principais beneficiários das novas oportunidades de integração entre estes tipos de 

entidades. 

Consequentemente os níveis de integração entre pessoas, organizações e 

“devices” atingirá patamares superiores, independentes da localização e da 

distância. Essa facilidade será um “driver” adicional da chamada “globalização” dos 

negócios. 

 

3. Uma desmaterialização crescente dos sistemas de informação. 

 

A proliferação de “devices” permitirá uma desmaterialização cada vez maior 

dos sistemas de informação. Isso criará problemas novos e exigirá uma nova 

“literacia” para saber lidar nesse mundo com mais altos níveis de abstracção. O 

valor do papel como suporte de informação tanto poderá desaparecer (pouco 
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provável) como renascer em novas formas.  Haverá uma escrita “digital” capaz de 

sobreviver mil anos? 

Os problemas de segurança, privacidade, perenidade da informação e 

memória das organizações conhecerão desenvolvimentos importantes e porventura 

inesperados. 

 

4. Uma integração crescente de sistemas de informação públicos e privados e 

aumento relativo da importância dos mercados públicos de tecnologias e sistemas 

de informação. 

 

A interacção entre as organizações e facilidades públicas e privadas 

conhecerá facetas novas em face dos novos níveis de integração de sistemas de 

informação proporcionados pelas facilidades de comunicações. 

O “front-office” da administração pública poderá vir a modificar-se e 

tendencialmente terá um primeiro nível de acesso digital. O acesso pessoal deixará 

de ser o primeiro passo e passará a ser excepção (embora necessária de prever). 

A transparência entre organizações privadas e públicas aumentará. Está 

para se ver se as óbvias implicações fiscais que tal cenário promete se cumprirão ou 

se novos mecanismos de lobying e acção política se irão sobrepor. 

As formas de “procurement” da administração pública alterar-se-ão, embora 

de forma lenta. O outsourcing de serviços de desenvolvimento, implementação, 

operação e mesmo alguns serviços de controlo passará a ser a regra. 

Progressivamente a administração pública abandonará as suas competências 

específicas como “auto-fornecedor” de sistemas de informação, passando apenas a 

comprador e utilizador. 

Em contrapartida o papel público na educação e na formação conhecerá 

transformações associadas a formas complementares e / ou alternativas de ensino 
(7). 

 

 

»«wp 1b (2002) 

12



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

5. As aplicações serão cada vez menos estruturadas e mais cooperativas 

 

Se já hoje se pode considerar ultrapassada a fase de “processamento de 

dados” e os ambientes cooperativos intraorganizacionais ganham importância e 

popularidade, essa tendência dominará os próximos anos: 

• -por uma maior abrangência dos processos de workflow 

intraorganizacionais, associados a formas de arquivo digital mais 

fáceis, perenes e flexíveis 

• -por uma expansão para os workflows interorganizacionais 

• -pela incorporação progressiva de funções e processos menos 

estruturados do workflow 

• -pela incorporação de informação na forma de som e de imagem 

(inclusive em movimento) nos próprios sistemas de informação, 

associadas a ferramentas de análise, manipulação e interpretação 

dessa informação. 

 

6. O impacto das tecnologias da informação continuará a ser  crescente nos 

sectores de alta densidade de informação (banca, seguros, logística, administração 

pública…) 

 

Todas as ideias anteriores terão um impacto ainda maior do que já é 

conhecido sobre os sectores de actividade económica para os quais a manipulação e 

gestão de informação é o “core” do seu negócio, em especial os sectores financeiros, 

para-financeiros e administração pública (já referido). 

Por outro lado, os “dados” passarão a ter um valor adicional como matéria-

prima transaccionável para exploração por terceiros. Novos mercados aparecerão. 

Poderão aparecer organizações cujo património seja basicamente o seu “stock” de 

dados (multimédia) obtidos a partir de origens diversas (apesar de eventuais 

restrições legais) e que facilitem “visões” customizadas a clientes. Claro que a sua 

 

»«wp 1b (2002) 

13



 
 
                                                                                                          Escola de EngenhariaUniversidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

valorização contabilística levantará problemas curiosos – o poder e o valor de tais 

organizações estará num intangível cujo valor poderá mesmo aumentar com o 

tempo. 

 

7. É previsível uma progressiva descaracterização do sector horizontal das 

tecnologias e sistemas de informação. 

 

À medida que a sofisticação e a integração dos sistemas aumenta 

assistiremos a uma progressiva especialização do sector em lógicas verticais, sendo 

os seus saberes progressivamente incorporados no “core” dos saberes verticais. 

Nada que não tenha já acontecido com a electrotecnia e mesmo com a electrónica, 

por exemplo. 

Este processo será acompanhado de uma estruturação cada vez mais clássica 

da cadeia de abastecimento (“supply chain”) do sector. Na realidade serão várias 

cadeias de vocação especializada (verticais). Os intervenientes conhecerão uma 

crescente estruturação em “tiers”, à medida que a componenterização de produtos 

de software e serviços associados se vai estruturando.  

 

8. Certamente haverá riscos novos e perigos associados a tudo isto. 

 

A verdadeira dimensão dos riscos envolvidos nas novas tecnologias da 

informação está ainda em processo embrionário de manifestação.  

O futuro poderá mostrar uma realidade mais negra do que a actual. 

 Há graves e sérios riscos, de carácter pessoal e sócio-político, associados às 

tendências referidas, os quais potencialmente se agravarão pela provável 

dificuldade de controlo dos fluxos ubíquos de comunicações entre sistemas 

integrados de diferentes naturezas.  

Novas tipologias criminais e formas de policiamento poderão emergir. Novas 

formas de terrorismo poderão também emergir.  
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Tudo isto configura novos desafios, especialmente às sociedades democráticas 

ocidentais num mundo globalizado (8).  

 

9. As chamadas realidades virtuais e as realidades mistas (ou aumentadas) 

tenderão a conhecer aplicações cada vez mais sofisticadas e mais massificadas 

 

A massificação de realidades mistas (reais e/ou virtuais) será viabilizada 

pelos níveis superiores de performance do hardware e do software e criará novas 

aplicações, e acima de tudo problemáticas jurídicas absolutamente novas e com 

contornos inesperados (por exemplo, o “ressuscitar” virtual de pessoas falecidas que 

inclusive recorra ao seu património ou legado de conhecimento levantará polémicas 

questões de direitos e de propriedade...). 

 

10. Depois de vinte anos de crescimento “tórrido” quer nas tecnologias de 

computação como em redes, serão de antecipar os próximos vinte anos com igual 

intensidade de crescimento. 

 

Os sistemas serão cada vez mais complexos, mas com componentes e 

protocolos cada vez mais standardizados (o que será mau para os fabricantes de 

dispositivos “high-end” altamente especializados), ao mesmo tempo que a oferta do 

lado “low-end” (e capilar) continuará a crescer (8) .  

A maior conectividade e os standards criarão condições favoráveis ao 

crescimento e valorização crescente de “dispositivos incorporados”, inclusive na 

detecção e controlo remoto (que passará a ser utilizadores muito importantes da 

infra-estrutura da internet). 

Voltando às mudanças de paradigmas: as tecnologias “wireless” e as 

nanotecnologias farão emergir surpresas. E abrir oportunidades para a entrada de 

novos “players”. 
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Notas 
 

1. Professor catedrático. 

2. Professor convidado. 

3. O projecto ET2000 foi promovido pela Academia de 

Engenharia, Ordem dos Engenheiros e Associação Industrial Portuguesa, 

com o apoio do PedipII, tendo sido coordenado pelo Professor Valadares 

Tavares. Ver L. Tavares, “A engenharia e a tecnologia ao serviço do 

desenvolvimento de Portugal: prospectiva e estratégia, 2000-2020”, Ed. 

Verbo, Novembro 2000. 

4. Documentos de trabalho (WP) “TSI mercados e negócios” do 

DSI (U. Minho): 

A. Machado, “Tecnologias e sistemas de informação: ideias para 

uma análise prospectiva”, WP 1 (2000) 

M. Lousã e J. N. Oliveira, “Administração pública e sistemas de 

informação”, WP 4 (2000) 

D. Sá Soares e F. Sá Soares, “Investigação científica e 

desenvolvimento tecnológico em tecnologias e sistemas de informação em 

Portugal, WP 5 (2000) 

D. Sá Soares e F. Sá Soares, “Formação superior em tecnologias e 

sistemas de informação em Portugal”, WP 6 (2000) 

E. Beira, “tecnologias e sistemas de informação em Portugal: 

mercados e empresas”, WP 7 (2000) 

E. Beira e A. Machado, “Tecnologias e sistemas de informação em 

Portugal: tendências, análise SWOT e propostas de politicas”, WP 8 

(2000). 

5. Seminário final do projecto (Lisboa, 3 e 4 de Julho de 2000) e 

Conferencia Nacional (Lisboa, 27 e 28 de Setembro de 2000) 
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6. O conceito de tecnologias disruptivas, introduzido por Clayton 

Christensen (“The innovator´s dilemma . when new technologies cause 

great firms to fail”, HBS Press, 1997) foi precisamente baseado na 

observação da rápida evolução das tecnologias da informação (em especial 

as tecnologias de disco). 

7.  Em 1999 uma entidade privada e global (a Microsoft, através 

do seu programa de formação certificada) ajudou a formar em tecnologias 

da informação 1.2 milhões de alunos em todo o mundo, através de quase 

2000 empresas comerciais e quase 1000 instituições académicas. (21st 

century workforce commission, “A nation of opportunity. Building 

America 21st century workforce”, USA, Junho 2000) 

8. Ver uma boa amostra em L. Lessig, “Code and other laws of 

cyberspace”, Basic Books, 1999 

9. T. Oren, “Ten more years of torrid infotech growth”, Institute 

for the Future, 1998 

 

 

»«wp 1b (2002) 

17


