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Ensino e trabalho remotos

SOMOS 
FELIZES A

DISTANCIA?
Os trabalhadores dos escritórios não 
dispensam o trabalho remoto, dando 

preferência ao chamado modelo híbrido, que 
lhes traz qualidade de vida. Já os estudantes 

não se concentram nem se motivam em 
frente ao computador. Sem os convívios  

do recreio, a sua saúde mental ressente-se.  
O que pensam os portugueses

—  PO R  J OANA  LO U REI RO  E  R U I  AN T U N ES
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Depois de dez meses em teletrabalho 
permanente, por causa da pandemia, 
Liliana Almeida tinha a certeza de 
como seria o seu futuro profissional 
se dependesse apenas dela: continuar 
a trabalhar à distância, sim, mas sem 
cortar pela raiz a ligação ao escritório. 
O chamado regime híbrido. Foi essa 
a resposta que indicou, no início de 
2021, quando a companhia de seguros 
para a qual trabalha inquiriu os traba-
lhadores sobre as preferências. E nada 
mudou desde então nas convicções 
desta gestora de contencioso na área 
de acidentes de trabalho.

“Numa fase inicial, senti um gran-
de boom na produtividade. Porque 
estamos no nosso silêncio, no nosso 
espaço, o cérebro pensa melhor, pa-
rece que tudo flui melhor”, descreve, 
admitindo que, “com o passar do tem-
po”, o rendimento acaba por “sofrer 
oscilações”, em boa medida por falta 
de contacto com os colegas. “Nós 
somos bichos de socialização, e esta 
parte é muito importante”, sublinha. 
“Além daquela pausa na hora de almo-
ço para ir tomar um café com um co-
lega, que funciona como uma quebra 
saudável do nosso dia de trabalho, há 
a possibilidade de esclarecer dúvidas 
muito mais facilmente. Se estou na 
minha secretária, olho para o lado e 
peço opiniões. Em casa, não vou estar 
a ligar de propósito, a incomodar o 
colega e, por isso, perde-se um pouco 
a partilha de experiências e ideias.”

Sempre que permanece no seu es-
paço, nos arredores de Sintra, Liliana, 
31 anos, ganha duas horas – o tempo 
das deslocações casa-trabalho-ca-
sa – e ainda poupa em transportes. 
Mãe recente, também dá graças por 
poder passar mais tempo com a filha. 
À imagem dela, a maioria dos colegas 
inclinou-se para um modelo de tra-
balho misto, um pé em casa e outro 
no escritório, e hoje é esse o sistema 
que vigora na empresa.

Este exemplo traduz bem o novo 
paradigma do mercado de trabalho 
que ganha adeptos em Portugal, su-
gerem os dados disponíveis e os es-
pecialistas ouvidos pela VISÃO. Um 
estudo académico, no âmbito de um 
mestrado em Marketing da Nova IMS 
(Information Management School, da 
Universidade Nova de Lisboa) e ava-
liado com 20 valores, concluiu que “as 
pessoas valorizam a qualidade de vida 
e a flexibilidade trazida pelo trabalho 
remoto e, portanto, as suas desvan-
tagens podem ser contrabalançadas 
por interações cara a cara”, de modo 
a “gerar um ambiente em que os tra-
balhadores podem ter o melhor dos 
dois mundos”. 

O problema é que a vontade dos 
trabalhadores não está na mesma 
onda da dos patrões. Um estudo da 
consultora Manpower indica que 74% 
dos empregadores no nosso país de-
sejam o regresso total ao modo pre-
sencial. E muitos devem ter aplaudido 
Elon Musk quando o patrão da Tesla 
afirmou que o teletrabalho é “fingir 
que se trabalha”. Ao nível global, as 
pesquisas mostram que quem tem 
posições de liderança prefere voltar 
ao escritório e ter a sua equipa “de-
baixo de olho”.

EXPERIMENTAR CONVENCE
Entre os 161 inquiridos do estudo 
académico acima citado (a maioria 
com experiência em ensino remoto, 
quase metade em ensino e trabalho 

O QUE PENSAM  
OS PORTUGUESES

SOBRE O  
TRABALHO REMOTO

62%
Encaram-no com  

um sentimento positivo

82%
Acreditam que melhora o equilíbrio 

entre trabalho e vida pessoal, 
em termos de flexibilidade

74%
Consideram que é produtivo

67%
Acham que afeta a colaboração  
e comunicação entre colegas

57%
Sentem que causa isolamento  

e solidão

71%
Preferem um modelo híbrido

42%
Acreditam que torna mais  

difícil a progressão na carreira

63%
Consideram que traz mais 

competitividade ao mercado

50%
Pensam que cria mais  

oportunidades  
de emprego
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Vanda Santos, diretora de serviço 
e qualidade da Adecco Portugal, em-
presa do mesmo setor, atesta que “a 
pandemia veio diminuir a resistência 
das empresas” a este tipo de soluções. 
Agora, sempre que o trabalho remoto 
é viável, torna-se imperioso adapta-
rem-se a um paradigma que valoriza 
“a conciliação da vida profissional e 
pessoal, assim como a saúde mental e 
o bem-estar dos seus profissionais”, se 
os quiserem preservar ou atrair novos: 
“Não há dúvida de que a flexibilidade 
no trabalho é o padrão a implementar 
como fator-chave de equilíbrio para 
que haja produtividade num ambiente 
são, com pessoas felizes e motivadas.”

ADEUS, CHEFE TÓXICO
Um estudo global da consultora Ro-
bert Walters, com 5 500 participantes, 
divulgado no início deste ano, de-
terminou que 96% dos portugueses 
gostariam de continuar num regime 
de teletrabalho pós-pandemia – a 
maioria (52%), pelo menos uma vez 
por semana. De acordo com dados do 
INE (Instituto Nacional de Estatística), 
cerca de 20% da população empre-
gada (quase um milhão de pessoas) 
encontrava-se a trabalhar a partir de 
casa, na maior parte do tempo, no 
segundo trimestre de 2022.

“O trabalho remoto veio para ficar, 
os horários rígidos morreram ou estão 
a definhar”, sustenta Pedro Ramos, 
presidente da Associação Portuguesa 
de Gestão das Pessoas e diretor-exe-
cutivo da empresa de recrutamento 
Keeptalent Portugal. “Generalizando, 
as pessoas ganharam um novo prota-
gonismo e têm, hoje, uma voz ativa na 
relação laboral, ajudadas pelo contexto 
de pleno emprego. Houve uma rutura 
com aquela ideia de que aceitam tudo, 
incluindo o chefe tóxico”, exemplifica, 
convicto de que “vivemos numa era 
experiencial em que as empresas têm 
de seduzir o trabalhador para ele não 
se ir embora”. Uma das estratégias 
para o conseguirem, defende, é através 
de um modelo de trabalho híbrido. 
“As pessoas começaram a exigir isso, 
porque perceberam que a componente 
social do trabalho não é completa-
mente substituída pelo digital.”

remoto e ainda uma pequena franja 
sem qualquer destas experiências, que 
respondeu com base em expectativas), 
dois terços (67%) preferem o modelo 
de trabalho híbrido, 11% inclinam-se 
para o regime 100% remoto e quase 
22% dizem-se mais confortáveis com 
o trabalho presencial. Considerando 
apenas os que já trabalharam à distân-
cia, a preferência pelo sistema híbrido 
ascende aos 71% e a opção pelo total-
mente remoto aproxima-se dos 16%, 
esmagando a fatia que quer trabalhar 
sempre no escritório.

“A experiência afeta positivamente 
a perceção das pessoas em relação ao 
trabalho remoto. Já quem só estudou 
à distância fica mais inseguro”, nota 
Beatriz Portugal, uma das autoras 
do estudo. Essa desconfiança poderá 
estar relacionada também com “o 
aborrecimento e a dificuldade de con-
centração” sentidos pela maioria dos 
estudantes na aprendizagem remota.

“Há bons cursos online, mas não 
existe a interação com os colegas nem 
com os professores. É um exército de 
um só aluno, sem o suporte social”, 
concede Diego Costa Pinto, o profes-
sor da Nova IMS que avaliou o estudo 
com nota máxima e que também des-
taca a importância dessa componente 
no meio laboral. “Muitas das inovações 
nas empresas surgem nesse contexto 
da interação social: o almoço com um 
colega, o café, uma conversa...”

Embora prevaleçam, não são ape-
nas as gerações mais jovens a adotar 

uma nova mentalidade em relação ao 
trabalho, que privilegia a flexibilidade 
e o bem-estar pessoal. “É algo trans-
versal, independentemente da faixa 
etária”, adianta Sandrine Veríssimo, 
diretora regional de Lisboa da Hays, 
empresa de recrutamento e recursos 
humanos. “Quando apresentamos 
um projeto aos candidatos, o mo-
delo de trabalho à distância é uma 
questão que surge logo ao telefone, 
antes até do salário e da entrevista. 
Se é presencial, muitos nem querem 
ouvir mais nada”, revela a responsável, 
estimando em 80% as empresas que 
hoje disponibilizam oportunidades 
de trabalhar a partir de casa – ou de 
qualquer outro lugar.

  Sem cortar de vez  
Quando trabalha em casa, 
Liliana Almeida poupa duas 
horas diárias em deslocações, 
mas prefere o regime híbrido

Um estudo 
da consultora 
Manpower indica 
que 74% dos 
empregadores no 
nosso país desejam 
o regresso total ao 
modo presencial
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Da interação da Microsoft com os 
seus milhares de clientes sai a mes-
ma conclusão. Alberto Silva, diretor 
do negócio de trabalho moderno da 
multinacional na Europa, diz que o 
modelo híbrido está a conquistar a 
maioria das organizações, incluindo 
em Portugal. As empresas que estão 
a passar por mais dificuldades, ou até 
a recuar para o modelo tradicional 
(100% presencial), são aquelas que não 
encontraram ferramentas de comu-
nicação e de gestão adequadas para 
proceder à transição digital, argumen-
ta. As restantes alcançam “ganhos de 
produtividade”, em consequência, por 
exemplo, de “maiores tempos de con-
centração e menores taxas de stresse 
e de absentismo” dos trabalhadores, 
que exigem flexibilidade.

“Estamos perante uma nova di-
nâmica do mercado, que não existia 
antes da pandemia e que agora é críti-
ca para ganhar vantagem competitiva 
na captação e retenção de talentos”, 
considera Alberto Silva, convencido de 
que o futuro do ensino também será 
cada vez mais híbrido, mas apenas 
como “suporte à educação presencial”, 
que, no seu entender, continuará a ser 
“fundamental”.

SOS DIGITAL NAS ESCOLAS
Em contraste com a boa aceitação do 
trabalho remoto estão as dificuldades 
de concentração (69%), a falta de mo-
tivação (61%) e a falta de compreensão 
dos conteúdos (45%) que o ensino à 
distância acarretou para os alunos, se-
gundo o mesmo estudo da Nova IMS.

Ao recordar o encerramento da 
Faculdade Ciências Farmacêuticas 
da Universidade do Porto e a con-
sequente opção pelo ensino remoto, 
Carolina Semedo, 20 anos, descreve 
esses meses como “terríveis”. Quando 
tinha um trabalho para entregar ou 
um exame online, a estudante sentia 
a ansiedade a crescer. A qualquer mo-
mento, a fraca ligação à internet podia 
cair ou o computador com mais de 
dez anos podia desligar. “Nos exames, 
nunca aconteceu, mas falhei alguns 
trabalhos porque o computador não 
funcionava. Os professores foram 
compreensivos, mas sentia que estava 
a perder a sua confiança”, conta. Para 
a família, era incomportável comprar 
outro computador e, da universidade, 
nunca recebeu resposta a um pedido 
de empréstimo. “Sempre tive boas 
notas, era frustrante sentir que não 
conseguia dar aquilo que podia.”

questões da ligação com os outros e do 
bem-estar psicológico foram sublinha-
das. Infelizmente, apesar do reforço 
dos recursos humanos nos contextos 
educativos, foi difícil responder às ne-
cessidades”, aponta Diana Alves. 

As circunstâncias continuam di-
fíceis para Carolina, que, no entanto, 
conseguiu alcançar um maior equi-
líbrio. Arranjou um part-time num 
restaurante, para compor o orça-
mento doméstico, conseguiu comprar 
um tablet e, agora que está a tirar o 
mestrado, até via com bons olhos a 
possibilidade de um ensino misto. 
“Seria uma mais-valia, para conciliar 
o trabalho com os estudos”, explica.  

Ana Gabriela Cabilhas, presidente 
da Federação Académica do Porto, 
reconhece as vantagens de existir um 
ensino à distância complementar ao 
presencial, principalmente para os 
trabalhadores-estudantes. “Durante a 
pandemia, a experiência foi negativa, 
quer ao nível pedagógico, quer ao ní-
vel das avaliações. Mas é possível fazer 
mais, se houver estímulos financeiros 
para a formação digital do corpo do-
cente, que não está preparado, e se os 
estudantes bolseiros tiverem um com-
plemento para a aquisição de equipa-
mento informático”, defende. Muitos 
deles optaram por ficar nas residências 

A aluna bolseira vivia sozinha com 
a mãe, empregada doméstica, em 
Gondomar. Entretanto, esta adoeceu 
e, quando perdeu a baixa médica, só 
puderam contar com umas parcas 
poupanças para fazer face às despesas. 
Da Câmara Municipal de Gondomar 
ou da Junta de Freguesia não tiveram 
quaisquer apoios. Carolina reconhece 
que, naquela fase, “tinha a cabeça em 
todo o lado, menos na faculdade, só 
pensava em desistir”. Se tivesse tido 
sucesso nas candidaturas de empre-
go, provavelmente teria congelado a 
matrícula. 

As vivências académicas, essas, sim, 
congelaram. “A minha saúde mental 
ficou muito debilitada. Só no segundo 
ano soube que a universidade dispo-
nibilizava apoio psicológico, que foi 
essencial para ultrapassar esse mo-
mento”, sublinha. 

Diana Alves, professora na Fa-
culdade de Psicologia e Ciências da 
Educação, onde existe um serviço de 
consulta aberto à comunidade, diz que 
se verificou “não só um número mui-
to mais significativo na procura mas 
também um aparecimento muito mais 
abrupto e repentino da sintomatologia 
e um índice de maior gravidade dos 
sintomas de mal-estar”. 

Um estudo encomendado pelo Mi-
nistério da Educação sobre a saúde 
mental refere que 34,3% dos estu-
dantes (responderam oito mil, do 
pré-escolar ao 12.º ano) acreditam que 
a vida ficou pior ou muito pior após 
a pandemia, no contexto da escola. 
Cerca de um terço afirma ter sentido 
uma tristeza tão grande que parece que 
não aguenta. “Ganhou-se consciência 
de que as dimensões socioemocionais 
não estão separadas das cognitivas. As 

Com o isolamento, 
um terço dos 
estudantes afirma 
ter sentido uma 
tristeza tão grande 
que parece que 
não aguenta

  Ensino à distância Metade dos 
professores de escolas públicas 
previu serem necessários dois 
ou mais períodos escolares para 
compensar as perdas  
de aprendizagem
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universitárias durante o encerramento 
das escolas, porque não tinham con-
dições em casa para acompanhar as 
aulas à distância. “Era a única maneira 
de terem um espaço condigno”, diz a 
representante dos estudantes. 

Quem se refere a este período pan-
démico prefere falar em ensino remoto 
de emergência, tal foi a urgência de 
professores e alunos darem a volta e 
se adaptarem bruscamente a novos 
meios de comunicação. Com desafios 
distintos, conforme os graus de ensino. 
As maiores dificuldades sentiram-se 
no ensino básico – a ausência da sala 
de aula foi claramente penalizadora do 
desenvolvimento das crianças. Como 
fator positivo, Diana Alves sublinha “a 
maior proximidade dos pais à escola 
e às necessidades dos professores”. 

No ensino superior, a utilização das 
tecnologias parece mais consensual, 
pela maior maturidade e autonomia 
dos alunos. Contudo, mesmo neste 
caso, “as instituições tiveram res-
postas muito desiguais, as circuns-
tâncias e as experiências eram muito 
diferentes. Da tutela também não 
houve um papel promotor do ensino 
à distância, e isso foi importante no 
desencorajamento”, considera António 
Teixeira, professor da Universidade 
Aberta, a única em Portugal assente 
nesta metodologia. “Funcionava como 
instituição de referência”, diz. 

Para António Teixeira, “houve al-
gum preconceito ideológico e pre-
valeceu o medo do desconhecido. Na 
maior parte dos casos, a metodologia 
não foi aplicada de forma adequada. 
Por isso, não é justo dizer que é ine-

ficaz”. No futuro, o docente defende 
o desenvolvimento de abordagens 
mistas, em que as aprendizagens pre-
senciais e à distância coexistam. “Esta 
maior autonomia nas aprendizagens 
seria uma forma de preparar os estu-
dantes para a própria flexibilidade do 
mercado de trabalho.”

O FOSSO DAS DESIGUALDADES
Os dados recolhidos durante a pande-
mia não permitem grande otimismo 
sobre a aplicação do ensino remoto de 
emergência. O Instituto de Avaliação 
Educativa, por exemplo, aponta para 
quedas generalizadas dos resultados 
nas provas de aferição. 

As desigualdades socioeconómicas 
ficaram ainda mais vincadas, quer no 
acesso aos meios digitais quer nas 
competências necessárias para o seu 
uso útil e efetivo. Um inquérito da 
Nova School of Business and Econo-
mics (SBE) revelava que 48% dos pro-
fessores de escolas públicas previram 
ser necessários dois ou mais períodos 
escolares para compensar as perdas de 
aprendizagem, em contraste com 36% 
dos professores de escolas privadas. 

Recentemente, “o Banco Mundial 
fez um levantamento de dados para 19 
países, em que podemos comparar os 
resultados dos alunos antes e depois 
da pandemia, e estamos a falar de di-
ferenças que correspondem a perder 
entre um terço a meio ano letivo”, aler-
ta Pedro Freitas, investigador da Nova 
SBE. “Há uma certa apatia em torno 
do tema, mas isto é o mesmo que dizer 
aos pais que os alunos não iam para a 
escola em setembro e só poderiam ir 
em janeiro ou março. Imaginem o que 
seria, a reação que provocaria!”

No ano letivo anterior, o Governo 
avançou com o Plano 21|23 Escola+, 
de recuperação de aprendizagens, 
mas “os relatórios de monitoriza-
ção mostram apenas se as escolas 
adotaram ou não medidas, não me-
dem o seu impacto nos resultados 
dos alunos”, critica Pedro Freitas. 
“Precisávamos também de perceber 
melhor como estes recursos estão a 
ser distribuídos e se estão a chegar 
àqueles que mais precisam. E não te-
mos nenhum indicador que nos diga 
isso.” A bem da proclamada igualdade 
na educação.

Produtiva para uns – os trabalha-
dores –, prejudicial para outros – os 
estudantes –, a distância terá os seus 
temperos conforme os temperamen-
tos e a fase da vida.  visao@visao.pt

SOBRE O ENSINO 
 À DISTÂNCIA

31%
Encaram-no com um  
sentimento positivo

69%
Consideram difícil manter o foco

61%
Dizem ter sentido falta 

de motivação

45%
Afirmam não ter compreendido  

bem os conteúdos

40%
Acreditam ser mais difícil 

obter resultados académicos

61%
dos que experimentaram ensino à 
distância acreditam que torna mais 
fácil a adaptação a trabalho remoto

Fonte: Estudo “Compreender diferentes opiniões 
sobre o ensino à distância e o trabalho remoto”


