
Vivemos uma época de transição. A globalização, que auxiliou tantos países a saírem da miséria e que

tem vindo a sofrer algumas evoluções no sentido de minimizar os seus aspectos negativos, tem sido

acompanhada pela rápida evolução tecnológica, nomeadamente a robótica e a inteligência artificial,

introduzindo variáveis novas na sociedade, na maneira de viver e no trabalho.

É hoje aceite que assistiremos nos próximos decénios a tanta inovação e evolução como a que se

viveu no último século. Muitos dos trabalhos e empregos que conhecemos desaparecerão nos

próximos decénios, nomeadamente os que são definidos como profissões médias em que o seu

conteúdo pode ser transferido e executado através de máquinas.

Claro que sempre sucedeu assim nas várias revoluções industriais. Primeiro no século XVIII, depois já

a meio do século seguinte, igualmente no pós-Segunda Guerra Mundial; mas a presente Quarta

Revolução Industrial parece superar em rapidez as anteriores. Efectivamente, o avanço do digital, os

robôs, a computação cloud, a inteligência artificial mostram como se evoluiu rapidamente em pouco

tempo e como é possível esperar ainda mais avanços nos próximos anos.

Há, perante esta situação, que preparar o caminho, começando na escola com a preparação

necessária à situação futura da sociedade e do mercado de trabalho onde, mais tarde, estes jovens se

integrarão. Aqueles que hoje iniciam o percurso escolar irão, quando entrarem no mercado de

trabalho, exercer actividades e ter profissões que hoje ainda não existem. E essa criação de novos

postos de trabalho é explicada pela tecnologia. Não há que temer o avanço tecnológico; mas há que

estar preparado para o enfrentar e aproveitar positivamente.                                                               ><
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