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O mundo está a mudar  

- Theresa May, ontem no Lord Mayors banquete em Londres 

A revolução digital saiu dos becos e entrou na Avenida Principal  

- John Chambers CEO da CISCO 

 

A ocorrência do Web Summit e as conversas com o meu filho, no 5.º ano numa das grandes 

Escolas do mundo de Engenharia, o Instituto Superior Técnico, levaram-me a  agudizar a 

consciência das enormes mudanças porque o mundo está a passar e a uma velocidade 

vertiginosa. 

Na sua apresentação em Lisboa John Chambers, CEO da CISCO, que fornece as infraestruturas 
para uma rede segura que liga no momento 50 biliões (estima-se que sejam 500 biliões em 
10 anos!) de aparelhos, refere que, antes de 2015, quando falava com os mais altos 
responsáveis das grandes empresas não sentia que fossem sensíveis à importância das 
transformações que a era digital iria tornar fatais. 

Em 2015 tudo mudou: um ponto de inflexão da Revolução Digital, como disse. Começaram a 
perceber que ou mudavam ou morriam.  

Dentro de dez anos, e só como exemplo, uma grande percentagem dos automóveis não 
necessitarão de condutor, haverá combóios a mais de 1000 km/h inseridos numa rede que 
permite o transporte quase porta a porta! 

Acontece que a Revolução vai alterar não só empresas, mas países e a ordem global. 

A Índia já tem um plano de digitalização para promover a qualidade de vida dos seus 1,3 
biliões de habitantes. O mesmo com a França que, com um ambicioso programa posto em 
marcha pelo atual governo, se tornou no país número um em  start up’s na Europa. 

Está nas mãos dos nossos responsáveis pela Educação, e dos nossos Professores, o 
transformar a mudança num oceano de grandes oportunidades ou deixar que o país 
empobreça e se desertifique ficando à margem da História. 

Lembramos, como alerta, a célebre frase de Albert Camus em meados do século passado: o 
nosso sistema educativo prepara bem os cidadãos para um mundo que já não existe. 

Abramos os olhos a tempo: é necessário que os conteúdos certos sejam lecionados com 
excelência. 

Mas sobre excelência no Ensino contamos falar nos próximos artigos. 


