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Objetivos
• Participar no debate em curso e 

apresentar novos contributos sobre 

os possíveis efeitos do gap de 

competências nesta fase de 

transformação digital, 

• Discutir o papel estratégico da 

gestão da informação e da 

recomposição dos perfis 

profissionais I-D face às mudanças 

associadas à aplicação da 

tecnologia digital em todos os 

aspetos da sociedade.

1. Conceitos

2. Contexto de reflexão

3. Transformações
identitárias

4. Gestão de carreira e 
Gestão de talento

5. Considerações finais

Esta apresentação…
Tópicos



COMPETÊNCIAS
DIGITAIS
Literacia de informação
Literacia mediática e comunicacional
Literacia computacional

Formação

profissional

Coligação Portuguesa para a 
Empregabilidade Digital (CPED)

PLANO NACIONAL DE LEITURA

Gestão de 
talento

RECOMPOSIÇÂO

PROFISSIONAl

MERCADO
ÚNICO 

DIGITAL

AGENDA 
DIGITAL  

eskills for  
Jobs

INDÚSTRIA 4.0
Advanced analytics
Inteligência artificial 
Infraestrutura digital 

Cloud computing
Cyber security

Transformação digital mudanças associadas à aplicação da tecnologia digital em todos os aspetos da sociedade, 

caracterizando-se pela velocidade da mudança e inovação e pela convergência tecnológica 

Como irão reagir os governos, as organizações e as pessoas?

GAP 
de COMPETÊNCIAS
discrepância existente 

entre as capacidades 
atuais de uma 

organização e as 
competências 

necessárias 

Gestão de 
pessoas, 

produtos, 
processos, 
serviços e 

dados 
DIGICOMP



Competências necessárias às organizações até à próxima década

Adap. de: Oxford Economics (2012). Global talent 2021. p. 5.
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Competências digitais Competências de 

pensamento ágil 

Competências 

interpessoais e de 

comunicação 

Competências de 

operação global 

Competências 

empresariais digitais 

Capacidade para 

equacionar e prepara-

se para múltiplos 

cenários 

Cocriatividade e 

brainstorming 

Capacidade para gerir 

empregados diversos 

Capacidade para 

trabalhar virtualmente 

Inovação Construção de 

relacionamentos 

(com stakeholders) 

Compreensão dos 

mercados 

internacionais 

Compreender os 

sistemas informáticos e 

software da empresa 

Capacidade para lidar 

com complexidade e 

ambiguidade 

Trabalho de equipa 

(inclusive em 

equipas virtuais) 

Capacidade para 

trabalhar em múltiplos 

locais no estrangeiro  

Competências de 

design digital 

Gerir paradoxos, 

conciliar pontos de 

vista opostos 

Colaboração Competências em 

línguas estrangeiras 

Capacidade para usar 

redes sociais, Web 2.0 

e Web 3.0 

Capacidade de visão 

panorâmica (‘big 

picture’) 

Comunicação oral e 

escrita 

Sensibilidade cultural 
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Demonstração do valor/qualidade
da formação e investigação

Interdisciplinaridade

Importância 

da formaçao 
académica

• Deteção precoce de tendências.
• Estudos europeus de meta-análise sobre as 

necessidades de competências sectoriais e a sua 

transferibilidade intersectores.
• Políticas nacionais de competências (OCDE)

Valorização das 
funções de gestão da 
informação  para  a

convergência de 
sectores 

nível de 
educação 

responde ao gap 
de competências 

Análise da 
proporção de 
trabalhadores 
qualificados /

superqualificados / 
subqualificados a

trabalhar no sector

Tipologia de perfis 

Diagnóstico de 
competências

Análise  da

participação no 
emprego por nível 
educacional e por 

ocupação

ou atividade de 
trabalho

Observatório de 
Ciência da 

Informação da 
Universidade 

do Porto

Stakeholders

As tendências para a procura de competências até 2020 realçam (CEDEFOP):
• A necessidade de pessoas com elevadas qualificações e uma maior transferibilidade de competências intersectores
• uma mudança nos perfis profissionais existentes
• um crescimento de perfis transversais, mas simultaneamente especializados, bem como novas competências técnicas e de gestão de

informação: gestão de dados, gestão de conteúdos.
• tendências laborais por cohorts – salientando a importância da geração com mais de 55 anos que será, em 2020, mais qualificada.

Contextos e estratégias ID 



Realizada na sequência da Mesa Redonda 
sobre novas profissões e qualificações
( F. Letras Universidade do Porto, 1995) e do 
relatório Bangemann (1994)

Conferência Nacional sobre 
Formação e Carreira (BAD, 1997)

Classificação
Indexação
Informática básica
Difusão da Informação
Gestão da Informação
Armazenamento e recuperação da informação
Fontes de informação
Descrição de documentos

-Cursos de
especialização
Ciências 
Documentais  
-

Ensino
Superior

Sociedade  de Informação

valorização 
profissional  

Administração 
Pública

Modelo 
profissionalização

Carreiras

Arquivo e 
Documentação

(1991)
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1998-2001
Projecto DECIDoc
DEsenvolver as EuroCompetências em Informação e Documentação

EURO-REFERENCIAL 

I-D

2004

Nível 1 – Assistente em
Informação-Documentação
Nível 2 - Técnico
Nível 3 - Gestor
Nível 4 - Perito

Níveis

de

Qualificação

1 - Sensibilização . 
2 – Conhecimento das práticas.
3 – Domínio das Ferramentas
4 – Domínio Metodológico

Níveis

de

competências

Relacionamento com utilizadores e 
clientes

Pesquisa de informação

Tecnologias de informação e 
comunicação

Gestão de conteúdos e conhecimentos

Formação e acções pedagógicas

Compreensão do meio profissional

Identificação e validação das fontes de 
informação

Comunicação interpessoal

Tecnologias da Internet

Certificação 

europeia 

.

Portaria do Sistema 
de Aprendizagem da 

Biblioteconomia, 
Arquivo e 

Documentação 

33 domínios
de 

competências

Perfis ID

Profissional de Informação- Documentação

Observatório
da Profissão

ID 
2005

Gestão de competências



Ambiente social 

Sociedade de 
Informação

Dimensões culturais

Mercado de trabalho e 
profissão I-D; tipo de 

biblioteca

Carreira I-D

Auto-reflexão 
profissional

Âncora de carreira

Competências 
objectivas/ uso do 

conhecimento 
tácito/explicito

Formação

Aprendizagem

Dinâmica 
percebida das 

transições 

Dinâmica 
percebida 

competências e 
auto-eficácia

Cultura Profissional

Desempenho cargo / 
papel (antecipação, 
diferenças, surpresas

Estratégia profissional

Modelo de 
profissionalização

Estratégias de 
identificação do 

processo de transição: 
tipo, contexto, impacto

Valores profissionais

Satisfações gerais e 
específicas

Transferência 
competências

Aspectos comportamen 
tais: desgaste, stress

Outros efeitos

Incerteza, baixa auto-
estima

Ciclos de competências

Modelo de competência

Transições profissionais

Percursos identitários

Factores antecedentes-
knowing why/when

Dinâmica de transição 
profissional: história de vida

Factores mediadores 
/diferenciadores –knowing 

-whom

Estados internos-
knowing when Padrões 

emergentes/

Prioridades de 
desenvolvimento de 

competências

Formação / 
acção/coaching 

desenvolvimento

Identidade 
profissional 

Experiências-chave

Estratégias de manutenção da carreira; estratégias de gestão de competências

Adaptabilidade profissional

Narrativas profissionais I-D 

Meta-narrativa Bibliotecários na Sociedade de Informação em Portugal

Dinâmica 

Identitária 
percebida

Impactes da carreira

Equilíbrio vida familiar

Sucesso

Auto-eficácia

Empregabilidade

mobilidade

Visão prospectiva da 
profissão
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.
Profissão

I-D

Tipologia
Impactos 
Ciclos de formação

Formação

profissional

Ciências Documentais
Ciências da Informação
e Documentação
Gestor da 
informação
Bibliotecário Arquivista

Formação
Académica

(1º 2. 3º ciclo, 

PG)

Análise das fronteiras
ocupacionais

Análise das principais transições profissionais:

Grupos
Segmentos
Culturas e sub 
culturas 
profissionais
Perfis e 
trajetórias
profissionais
Gerações

Perfis 
profissionais

Identidades
Profissionais
BECOMING

Ciclos de competências e 
ciclos de obsolescência

EMPREGABILIDADE

ALARGAMENTO DO 
CAMPO PROFISSIONAL

Mercado de trabalho
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Novas 
gerações

Retenção de talento 
Oferta para o 
desenvolvimento 
profissional 
Comprometimento

Desafios para as 
organizações

Conceito de carreira
Controlo individual da
Empregabilidade

Desafios
para os

profissionais

Componentes essenciais: 
competência, compromisso e sentido 

de contribuição

orientação, feedback e aconselhamento.

Aprendizagem

Proatividade

Adaptabilidade ao
lidar com a 
incerteza

Valor diferenciação
do desempenho

Competências
transversais

Transferíveis
Adquiridas
Reinterpretáveis

Perceção do sucesso 
e satisfação   

Múltiplas
Identidades
Profissionais

Ambiente de 
trabalho 
estimulante e 
satisfatório. 

Equilíbrio trabalho-família 
Bons salários e benefícios, 

Evolução profissional rápida 
experiências de trabalho significativas 

Desenvolvimento de competências 

Mobilidade e 
transições 
constantes 
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Ao associar o papel estratégico das competências digitais à 

mudança organizacional, alarga-se o debate sobre a 

transformação da sociedade em rede, a emergência de novos 

perfis profissionais e o olhar sobre o talento e a motivação de 

cada trabalhador, enquanto cidadão-consumidor, utilizador,

recetor, cocriador, analista de dados, gerador de conteúdos e 

curador, destacando o papel da gestão da informação e da 

gestão de competências individuais e organizacionais.
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