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FORMAÇÃO PROFISSIONAL E QUALIFICAÇÃO: UM DESÍGNIO ESTRATÉGICO PARA AS 

PESSOAS, PARA AS EMPRESAS E PARA O PAÍS 

 

Documento de Trabalho para discussão em sede de Comissão Permanente de Concertação 

Social 

 

– Comentários da CIP – 

 

No passado dia 20 de janeiro, o Governo fez circular pelos Parceiros Sociais com assento na CPCS 

o documento identificado em epígrafe, o qual pretende reunir, numa primeira fase, a visão do 

Governo e a análise dos Parceiros Sociais. 

 

Na perspetiva da CIP, o documento em análise apresenta algumas melhorias face ao primeiro 

documento objeto de discussão, escalpelizado no âmbito do Grupo de Trabalho Tripartido sobre 

Formação e Qualificações Profissionais, constituído com base em iniciativa proposta pela 

Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, no início de setembro de 2020, 

operacionalizado a partir de outubro do ano transato.  

 

Não obstante a evolução positiva, que se reconhece, existem alguns aspetos e/ou objetivos que 

continuam a não estar presentes ou que não se encontram suficientemente refletidos no 

documento de trabalho em análise.   

 

Assim sendo, considera-se que as medidas constantes do documento ainda se encontram 

aquém das necessidades que o mercado de trabalho exige em termos de adequação do sistema 

de formação profissional à realidade presentemente verificável e aos desafios que se vão colocar 

num futuro próximo.  

 

Vejamos, então, em concreto, alguns aspetos que devem ser contemplados ou exponenciados, 

sendo certo que muitos deles já constam do contributo da CIP, remetido ao citado Grupo de 

Trabalho em 20 de novembro p.p..  
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“Considerando:”  

 

Relativamente aos vários pontos propostos, ressalta-se o seguinte: 

  

“(e) Que a pandemia da doença COVID-19 exacerbou a necessidade de adaptação e acelerou 

mudanças, incluindo na formação profissional enquanto fator decisivo para alavancar a 

económica e a empregabilidade das pessoas, tanto na ótica da manutenção de emprego como 

de (re)ingresso no mercado de trabalho;” (sublinhado nosso) 

 

Na perspetiva da CIP, a pandemia em curso não “exacerbou a necessidade de adaptação e 

acelerou mudanças”.  

 

O que a pandemia fez foi tornar mais visível a necessidade de adaptação a um contexto que, 

muito antes da Covid-19, já imponha mudanças substanciais nos mercados de trabalho. 

 

Por outro lado, é perspetiva da CIP que outros considerados devem ser tidos em conta, a saber:  

 

➢ Reforçar a tónica na crescente obsolescência dos perfis profissionais atuais, o surgimento 

de novos perfis, bem como a sua reconversão, em virtude da exponencial evolução 

tecnológica que irá provocar uma profunda alteração do tecido laboral, ameaçando a 

destruição de postos de trabalho em massa e a criação de novos postos de trabalho com 

incorporação de uma forte componente técnica de alto valor acrescentado.  

 

➢ A essencialidade da modernização dos equipamentos formativos. 

 

➢ A políticas em torno da Formação Profissional devem ser definidas a partir do levantamento 

das necessidades da procura, isto é, das reais necessidades (presentes e futuras) do 

mercado de trabalho, o que impõe a intervenção, nesse mesmo levantamento, quer das 

empresas quer das Associações que as representam. 

 

➢ O papel essencial das qualificações nas naturais e, em muitos casos, salutares transições que 

se verificam diariamente nos mercados de trabalho.   
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➢ O reconhecimento do importante papel a desempenhar pelos Parceiros Sociais com assento 

na CPCS e suas estruturas associadas, de âmbito sectorial, nacional e regional. 

 

“1.Regulação e governação do sistema de formação profissional” 

 

“a. Enquadramento e regulação” 

 

“▪ Neste quadro, de modo a reduzir dispersão, em articulação com o diploma do SNQ, densificar 

e cobrir adequadamente matérias como: a formação contínua de formadores e tutores, 

formação em posto de trabalho, melhoria do sistema de certificação de entidades formadoras, 

o estatuto do formando, a agilização e regulação da educação e formação à distância, entre 

outras matérias que venham a ser identificadas;”  

 

Neste âmbito, é necessário atender às seguintes matérias: Órgãos de Governação e de Suporte 

(Conselhos de Formação Profissional; Órgãos de Acompanhamento do Desenvolvimento da 

Formação Profissional; outros) onde, de forma clara, se identifique o papel dos vários 

Stakeholders no Sistema de Formação Profissional (ANQEP,IEFP, Parceiros Sociais, Associações 

Empresariais Nacionais, Setoriais e Regionais, Organismos Intermédios com contratos de 

Delegação de Competências relevantes para o Desenvolvimento da Formação, Instituições de 

Ensino Profissional Secundário, Pós Secundário e Superior, entre outros). 

 

“▪ Desencadear, neste âmbito, uma revisão e atualização da regulamentação aplicável a 

diferentes modalidades formativas, em articulação com os Parceiros Sociais.” 

 

Neste âmbito, alguns temas devem ser destacados, a saber: Organização da Formação 

(Presencial e a Distância), Mobilização dos Destinatários (Jovens, Adultos, Ativos, 

Desempregados, Formadores, Empresários) Qualidade da Formação (Certificação, 

Desburocratização e Simplificação, Melhoria dos Recursos Pedagógicos, Físicos e Humanos, 

Metodologias de Acompanhamento e Avaliação) Estatutos dos Formandos.  

 

“b. Modelo de governação e condições de financiamento” 

  

“▪ Prever, no futuro Quadro Financeiro Plurianual 2021-27 (QFP 2021-2027), a concentração das 

medidas de formação profissional num único programa operacional (PO) com a formação e 
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qualificação na ótica das pessoas, incluindo ativos empregados e desempregados, e num outro 

PO com a formação na ótica da modernização e projetos de investimento das empresas, de modo 

a combater a fragmentação de programas operacionais enquadradores da formação 

profissional existente no PT 2020, melhorando assim a coerência e a eficácia do sistema tanto 

na ótica das políticas públicas como na dos diferentes operadores;” 

 

A CIP contínua a considerar essencial a agregação das medidas de formação profissional num 

único Programa Operacional, porquanto não podemos separar pessoas e empresas.  

 

A lógica de formação de pessoas deverá sempre ter em conta 1) o enquadramento de cada 

pessoa no mundo laboral e 2) as necessidades específicas das empresas. Deste modo, enquadra-

se tudo numa só realidade em que é preciso trabalhar. 

 

A separação pessoas/empresas, mesmo que meramente concetual, encerra em si o risco de 

desenvolvimento de opções formativas desfasadas do mercado laboral e do contexto socio-

laboral regional, suscetíveis de promover o exaurir dos recursos em soluções formativas sem 

empregabilidade futura, com naturais consequências sociais. 

 

Por outro lado, ressaltam-se, ainda, os seguintes aspetos: 

 

Em primeiro lugar, no Quadro Financeiro Plurianual 2021-27 (QFP 2021-2027), deverão ser 

privilegiados os apoios financeiros através das associações empresariais e Centros de 

Formação Profissional de natureza empresarial, de âmbito sectorial, nacional e regional, para 

instrumentos como: formação-ação; cheque formação; unidades de curta duração ajustadas às 

necessidades das empresas; formação à medida; estágios com tutoria empresarial; diagnóstico 

de necessidades empresariais.  

 

Em segundo lugar, é necessário o reforço de modelos de formação organizacional pela via da 

formação dos ativos empregados, dos seus gestores e empresários como a tipologia de 

intervenção Formação-Ação. Esta modalidade formação-ação organizacional é, sem dúvida, a 

que tem apresentado os melhores resultados do ponto de vista de desenvolvimento 

organizacional e da competitividade das micro PME, desde 1996.  
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Em terceiro lugar, urge ainda a necessidade de um Programa de Formação de Empresários, 

protocolado com as Confederações e as Associações Empresariais, à semelhança do que já 

existiu no anterior quadro, e que teve o maior sucesso. 

 

“▪Assegurar no âmbito do QFP 2021-2027 um quadro de recursos adequados ao 

desenvolvimento de formação profissional, e em particular da formação de adultos, em 

articulação com outras fontes e mecanismos de financiamento e com o envolvimento de 

diferentes agentes e, em particular, dos Parceiros Sociais com assento na CPCS;”. 

 

Deve ser equacionada a melhoria de incentivos à Formação Profissional, com taxas de 

financiamento de 100%, num contexto de crise atual e no próximo futuro decorrentes da 

Pandemia Covid-19. 

 

“▪ Promover um grupo de trabalho dedicado à simplificação e à desburocratização dos processos 

relativos a candidaturas e acesso a financiamento da formação profissional;”  

 

É necessário promover respostas rápidas, flexíveis e pouco onerosas em termos financeiros e 

burocráticos para as micro, pequenas e médias empresas. 

 

A proposta do Governo de “Promover um grupo de trabalho dedicado à simplificação e à 

desburocratização dos processos relativos a candidaturas e acesso a financiamento da formação 

profissional;” é positiva, mas fica aquém das necessidades.  

 

A desburocratização é essencial para simplificar e reduzir a carga administrativa dos processos, 

por exemplo, substituindo documentos em papel por formatos digitais, designadamente, a 

Declaração de PME, Declaração de não dívida à SS e ao Fisco, etc.. 

 

Por outro lado, é igualmente necessário privilegiar, no próximo ciclo de fundos europeus, os 

apoios financeiros através das associações de empregadores e empresariais e dos centros de 

formação profissional com vocação empresarial, de âmbito sectorial, nacional e regional. 

 

Finalmente, no que respeita à governação, é importante promover a articulação entre os 

Ministérios que intervêm na matéria, reforçando o papel do Ministério da Economia no que 

respeita à formação profissional na sua globalidade. 



 
 

6 
 

Dentro desta reflexão, não pode ser deixada de parte a questão antiga sobre a tutela da 

formação profissional, ou seja, se a mesma deve ser cometida à educação ou não. Certos de 

que ambas as soluções terão vantagens e inconvenientes, é uma discussão que deve ser 

efetuada, para assegurar a eficácia do sistema de formação profissional na qualificação e na 

requalificação dos nossos ativos.  

 

“c. Melhoria da Qualidade”  

 

“▪ Melhorar o sistema de certificação de entidades formadoras, em diálogo com os parceiros 

sociais, de modo a promover a qualidade da formação profissional, nomeadamente tornando o 

sistema mais ágil e mais efetivo, reforçando os mecanismos de acompanhamento periódico das 

entidades certificadas, reforçando a articulação com o Quadro Europeu de Garantia da 

Qualidade para o Ensino e Formação Profissionais e promovendo a articulação com os sistemas 

de certificação dos diferentes setores de atividade;” 

 

Na perspetiva da CIP, é necessário explicitar melhor a relação com o EQAVET nos seus diferentes 

domínios. 

 

Por outro lado, revela-se, igualmente, necessário explicitar o que se pretende com a referência 

à “articulação com os sistemas de certificação dos diferentes setores de atividade”. 

 

“▪ Reforçar as condições pedagógicas do sistema, nomeadamente a partir do reforço da 

formação contínua de formadores e da formação de tutores;”  

 

O reforço das condições pedagógicas do sistema tem de ter uma intervenção agregada que 

tenha em conta não só o reforço das competências pedagógicas dos formadores e tutores, mas 

também o inventivo à modernização e criação de novas metodologias pedagógicas, tornando-

as mais atrativas aos formandos e mais consonantes com as exigências atuais em termos de 

rentabilização dos momentos formativos. 

 

De salientar a grande relevância de uma aposta na qualificação dos formadores no que respeita 

aos diversos modelos de formação online e formação à distância, com a consequente revisão do 

processo de Certificação destes profissionais (Garantia de parte da qualidade no processo 

formativo). 
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Também no que respeita à definição do valor/hora de remuneração do formador, é essencial 

estabelecer valores adequados que promovam a atração dos formadores mais qualificados e 

mais adequados à formação, nomeadamente em tecnologias emergentes e em softskills 

integradas nas novas realidades empresariais por forma a garantir a maximização do 

investimento em formação efetuado tanto por empresas como pelos trabalhadores. 

 

▪ Consolidar o sistema de informação e orientação para a qualificação e emprego no âmbito do 

Sistema Nacional de Qualificações, promovendo a integração das diferentes vias de ensino e 

formação profissional e a comunicação entre diferentes subsistemas existentes para melhorar a 

capacidade de resposta às necessidades de formação individuais;  

 

Todo o “edifício” da formação profissional e os diferentes institutos que o caracterizam têm de 

ter sempre como pressuposto a integração da população ativa no mercado de trabalho, tendo 

em conta as idiossincrasias nacionais, sectoriais e regionais, os diferentes setores de atividade e 

as necessidades específicas das empresas por forma a promover a empregabilidade e a 

perenidade das opções profissionais individuais, e a requalificação dos ativos seniores. 

 

“2. Melhoria dos instrumentos e da capacidade de resposta do sistema”  

 

“a. Agilidade e flexibilidade do Catálogo Nacional de Qualificações”  

 

“▪ Introduzir unidades de competência (UC) transversais, mobilizáveis em qualquer percurso e 

nível de qualificação em função de opções individuais, da entidade formadora ou do 

empregador;”  

 

Reforça-se a imperiosa necessidade da transversalidade da formação nomeadamente no que 

respeita ao desenvolvimento de competências na área digital. 

 

“▪ Estudar mecanismos de flexibilização da carga horária das UFCD, atualmente de 25 e 50 horas, 

enquanto referencial de base, mas permitindo adaptação centrada na aquisição e demonstração 

da UC definida (à semelhança do que atualmente se verifica em processos de RVCC), abrindo 

caminho a configurações variáveis, ajustadas às necessidades efetivas de formação, sem 

prejuízo da necessária coerência, comparabilidade e ajustamento dos mecanismos de 

financiamento;”  
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No que respeita à flexibilização da carga horária das UFCD’s, parece-nos que o documento tem, 

desde já, de revelar uma maior ambição e menos condicionantes. Deste modo, mais do que 

“estudar” mecanismos de flexibilização, devemos assumir a opção por esses mecanismos de 

flexibilização.  

 

E, mais do que “abrir caminho” para configurações variáveis, tem de se criar efetivamente meios 

de elas se poderem concretizar de forma mais ágil de modo a que as empresas possam, por sua 

vez, ser mais rápidas no incremento de competências para os seus trabalhadores e, assim, 

adquirirem uma maior capacidade competitiva. 

 

A flexibilização da duração das ações deverá igualmente ter em conta a base de conhecimentos 

e a experiência profissional dos formandos em sala e as novas linhas pedagógicas emergentes. 

 

“b. Reforço da resposta às necessidades e dinâmicas setoriais” 

  

Como já dissemos anteriormente no contributo remetido a 20 de novembro p.p., a matriz 

sectorial apresentada no documento do Governo deve ser complementada, também, de 

forma especificada, com uma matriz nacional e regional, relevando o papel das Associações 

Empresariais Nacionais e as Regionais que dispõem de competências e recursos no Sistema de 

Formação Profissional em Portugal, sendo o seu papel determinante na definição e satisfação 

das necessidades específicas das empresas. 

 

Neste contexto, em todo o documento de trabalho, igual revelo deve ser conferido às 

associações - de âmbito sectorial, nacional e regional - representativas dos interesses das 

empresas. 

 

“▪ Promover um reforço e aceleração investimento na requalificação, instalação e 

reequipamento, nomeadamente tecnológico e digital, das infraestruturas dos centros de 

formação profissional, incluindo os centros de natureza protocolar, nomeadamente em setores 

e territórios prioritários e com necessidade de melhor cobertura;”  

 

O reforço e aceleração do investimento na requalificação, instalação e reequipamento, 

nomeadamente tecnológico e digital deverá contemplar não só os centros de formação 

protocolar, mas igualmente os centros de gestão participada e os Centros de Formação 
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Profissional de natureza empresarial e deverá ter presente uma lógica não só de preenchimento 

das necessidades atuais, como uma gestão provisional das necessidades futuras em função da 

evolução tecnológica. 

 

“▪ Lançar um Plano de Modernização da rede de centros de formação de gestão direta e dos 

centros de gestão protocolar de natureza setorial e outros, em estreito diálogo com os Parceiros 

Sociais;”  

 

O Plano de Modernização da rede de centros de formação de gestão direta e dos centros de 

gestão protocolar deverá privilegiar a criação de centros de gestão protocolar, porquanto 

integram na sua gestão entidades associativas empresariais e de trabalhadores muito mais 

próximos das necessidades específicas dos mercados regionais e locais, bem como setoriais. 

 

Deverão igualmente ser criados mecanismos financeiros de apoio à modernização dos Centros 

de Formação Profissional de natureza empresarial. 

 

“▪ Promover uma melhor articulação da redes e ofertas de formação profissional e ensino 

profissional para reforçar a constituição de nichos de especialidade, limitar redundâncias e 

desenvolver parcerias entre entidades formadoras;”  

 

É igualmente importante fomentar e privilegiar a subcontratação dos Centros de Formação 

Protocolares e dos e Centros de Formação Profissional de natureza empresarial de âmbito 

sectorial, nacional e regional pelas Escolas Secundárias na área da formação profissional. 

 

“▪ Estudar o alargamento da rede de centros protocolares para setores de atividade onde tal 

faça sentido, em particular em áreas particularmente dinâmicas da economia nacional e setores 

emergentes nas tendências de emprego e necessidades do mercado;”  

 

O alargamento da rede de centros protocolares para setores de atividade onde tal faça sentido, 

mais do que serem objeto de estudo, deverá ser uma opção estratégica clara e determinante 

para o sucesso dos objetivos de qualificação e requalificação dos trabalhadores. 

 

“▪ Introduzir mecanismos de financiamento mais flexíveis e ajustados às necessidades e 

desempenho de cada setor e cada centro protocolar, nomeadamente criando mecanismos de 
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financiamento indexados às prioridades dos setores e de política pública e ao desempenho dos 

centros;”  

 

Deverá igualmente ser garantida a autonomia financeira dos centros protocolares que, por isso 

mesmo, deverão definitivamente ser retirados do perímetro orçamental.  

 

Para que aqueles Centros de Formação desempenhem de forma eficaz o seu papel, será 

necessário igualmente que lhes sejam garantidos fluxos financeiros regulares e estáveis, pois, 

de outra forma, não poderá haver programação consistente e verdadeira qualidade na 

formação. 

 

“c. Melhoria dos incentivos à participação das empresas e das pessoas” 

 

Na perspetiva da CIP, é necessário reforçar a notoriedade do Ensino Profissional. 

 

Tem-se verificado que o ensino profissional tem tido muita dificuldade em conseguir atrair os 

alunos para os seus cursos. Em muitos casos acaba por acontecer que os cursos profissionais 

acabam por ser apenas uma segunda alternativa para estes alunos. 

 

Torna-se, assim, imperativo que se desenvolva uma iniciativa de reforço da notoriedade desta 

modalidade de ensino, com um forte envolvimento das empresas e das associações 

empresariais, designadamente as setoriais, que permita evidenciar as mais valias que estes 

profissionais representam para as empresas e para a sua competitividade, retirando 

definitivamente a conotação negativa que lhe está associada e que afasta esta formação das 

primeiras escolhas dos jovens. 

 

“▪ Estudar, em articulação com os Parceiros Sociais, a criação de mecanismos de incentivo à 

participação dos ativos empregados em formação, nomeadamente através da criação de um 

modelo de licenças para formação de trabalhadores, comparticipadas pelo Estado, 

nomeadamente quando associadas à conclusão de processos de qualificação;”  

 

Solicita-se, ainda que genericamente, uma maior clarificação da ideia proposta.  
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“▪ Equacionar, em conjunto com os Parceiros Sociais, o estímulo a mecanismos de valorização 

da participação individual em processos de formação profissional, nomeadamente através da 

introdução de fatores de diferenciação positiva no âmbito das convenções coletivas de 

trabalho;”  

 

Neste âmbito, propomos o seguinte:  

 

• Garantir uma maior atratividade ao nível das empresas e adequação à realidade efetiva do 

custo inerente ao investimento em formação profissional, nomeadamente na redefinição 

do valor/hora por formando, no que respeita aos custos indiretos inerentes à realização 

dos seus planos de formação. 

 

• Conceber apoios fiscais e parafiscais às Empresas que apostem nos seus recursos humanos 

para a frequência de formação profissional, por exemplo: 

⎯ Os investimentos em formação devidamente comprovados e confirmados pelos 

formados, devem ser dedutíveis à matéria coletável, em sede de IRC, em 150%.  

⎯ Alocar uma parcela da Taxa Social Única a uma conta específica de cada empresa, que 

será ser utilizada para financiamento da formação profissional certificada dos seus 

trabalhadores, através da correspondente redução das contribuições para a segurança 

social. Os montantes não utilizados reverterão para o orçamento da Segurança Social. 

 

• Acelerar ou reforçar linhas de financiamento de apoio dedicadas à possibilidade de as 

empresas investirem em formação interna em áreas de inovação e de novos processos 

tecnológicos.  

 

• Reforçar os apoios sociais (no mínimo, os apoios devem ter uma bolsa equivalente a 1 IAS); 

 

• Orientar os apoios sociais para os trabalhadores que apostam na sua formação e 

requalificação profissional, favorecendo (ao invés de desencorajar) a integração dos 

beneficiários no mercado de trabalho. 

 

Ainda neste âmbito, torna-se absolutamente essencial para efeitos de aferição e formulação de 

juízo de valor alguma densificação do que pode estar subjacente à expressão “introdução de 

fatores de diferenciação positiva no âmbito das convenções coletivas de trabalho”. 
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“3. Elevar a base de qualificações e programa Qualifica” 

  

Na perspetiva da CIP, a primeira medida a desenvolver diz respeito à reavaliação da rede atual 

dos Centros Qualifica em termos de eficiência, eficácia e da sua oportunidade e contributo para 

a elevação da base de qualificações.  

 

▪ Rever a regulamentação dos Centros Qualifica, em diálogo com os Parceiros Sociais, 

nomeadamente com vista à simplificação e ao reforço da autonomia em todas as fases da sua 

intervenção e a promover a eficácia do Programa Qualifica no âmbito dos seus objetivos 

estratégicos de melhorar o acesso dos adultos e jovens NEET à qualificação e formação 

profissional;  

 

Adequar, no próximo ciclo, o financiamento dos Centros Qualifica já existentes, assegurando a 

estabilidade e previsibilidade dos pagamentos, designadamente tendo em conta a necessidade 

de incrementar os montantes financeiros atribuídos para pagamento aos recursos humanos 

afetos às equipas, que, no atual contexto não são dignificantes, tendo em conta a missão que 

lhes cabe, tão importante para o reforço de qualificações das pessoas adultas e do nosso país.  

 

“▪ Reforçar o papel dos Centros Qualifica como porta de entrada em percursos de ALV e 

qualificação de adultos em articulação com outros parceiros e operadores;” 

 

Neste âmbito, ressalta-se que os Centros Qualifica devem manter o seu core na Certificação dos 

Saberes e Competências. A relação com a Formação tem de ser numa lógica de 

complementaridade. 

 

“▪Desenvolver em estreita articulação com os Parceiros Sociais, com instituições de ensino 

superior especializadas e operadores de formação um programa de formação e qualificação 

Mais Empresário, direcionado para a formação de nível superior dirigida para empresários, 

gestores e quadros dirigentes de empresas;” 

 

De salientar que no passado esta dimensão formativa foi objeto de um protocolo abrangente 

entre os OI e Entidades do Ensino Superior e que fará sentido recuperar. 
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Os Organismos intermédios de Formação ação dispõem de Formação para os Empresários, com 

base em UFCD, sendo que o desejável é que estas formações possam ter, neste âmbito, um 

reconhecimento formal com vista à certificação de competências. 

 

“▪ Reforçar o papel das empresas no Programa Qualifica, nomeadamente prevendo que os 

programas formativos de apoio à modernização empresarial e processos de investimento 

valorizem a dimensão de aquisição de competências por parte dos trabalhadores, contribuindo 

para a melhoria das qualificações nas empresas e dos trabalhadores.” 

 

O supratranscrito não pode ser uma condicionante aos programas formativos das empresas, 

antes pelo contrário, o que deve ser equacionado é a majoração de incentivos ao investimento 

para as empresas que simultaneamente apostem na Formação e também na promoção da 

Certificação de competências dos seus Quadros. 

 

“4. Formação pós-secundária e níveis intermédios de qualificação”  

 

“▪ Alargar a oferta de cursos TeSP de modo a promover uma maior aproximação da rede 

politécnica às dinâmicas formativas e empresariais nos diferentes territórios e regiões;”  

 

No âmbito do alargamento da oferta dos cursos TeSP e pós-graduações, bem como de outros, 

sempre que possível, deverá ser promovida e apoiada a integração das estruturas associativas e 

das empresas diretamente nos processos de desenvolvimento dos curricula ao nível do ensino 

profissional, potenciando a intervenção de empresas e seus profissionais como agentes 

formativos e a sua integração em conselhos pedagógicos.  

 

Deverá ser igualmente equacionado um acompanhamento muito próximo dos resultados, 

nomeadamente no que respeita a indicadores de inserção no mercado de trabalho e indicadores 

de continuidade dos estudos a nível superior. 

 

“▪ Neste âmbito, rever o quadro legal e institucional que rege a cooperação das instituições de 

ensino superior com a administração pública e com as empresas com o objetivo de modernizar 

os incentivos à diversificação da oferta formativa e à aprendizagem ao longo da vida;”  
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No que respeita à revisão do quadro legal e institucional que rege a cooperação das instituições 

de ensino superior com a administração pública e com as empresas, a mesma deverá ter como 

o objetivo não só modernização dos incentivos à diversificação da oferta formativa e à 

aprendizagem ao longo da vida, bem como a promoção e garantia, não apenas de uma real 

aproximação empresas / instituições de ensino, mas a uma verdadeira interligação pedagógica 

e curricular.  

 

“▪ Apostar na cooperação entre instituições do ensino superior, o serviço público de formação 

profissional e as associações e empresas de diferentes setores, com vista à formação e 

requalificação de profissionais em setores e competências estratégicas, nomeadamente em 

processos de upskilling e reskilling de curta e média duração;”  

 

A CIP concorda com processos de upskiling e reskilling, a serem trabalhados integrando as 

Empresas e as Associações empresariais. Um licenciado desempregado ou que pretenda fazer 

uma reconversão profissional terá que ter uma formação mais profissionalizante e menos 

académica, cujo percurso será trabalhado com as empresas que precisam de mão de obra 

especializada, que deverá integrar uma componente de grande relevância para a 

empregabilidade destes ativos que consiste no “saber estar” em contexto organizacional.  

 

Esse trabalho de reorientação tem de ser dinamizado com as empresas (lado da procura), 

enquanto agentes diretamente interessados nos resultados finais, mas também com a 

colaboração das instituições do ensino superior e das associações empresariais, com experiência 

relevante na área.  

 

Por outro lado, consideram-se as seguintes componentes críticas para um programa de 

reskilling:   

 

• Monitorizar a oferta e procura de empregos e skills transetoriais;  

• Sensibilizar e avaliar os candidatos;  

• Desenhar a formação mais adequada, atendendo aos conteúdos (hard & soft skills) e 

formato (online/ presencial/ misto);  

• Ministrar e certificar formação - recorrer a parcerias; promover formação no local de 

trabalho e oportunidades de estágio; 

• Apoiar ativamente o candidato na procura de emprego; 
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• Definir de KPIs e acompanhamento dos resultados dos programas (colocação de empregos 

e não apenas inscrições). 

 

“5. Inovação e flexibilização nas modalidades e respostas formativas”  

 

“▪Articular o ponto anterior com a promoção, a médio prazo e em estreita cooperação com os 

parceiros sociais, de uma estratégia de regulação de carreiras no âmbito da contratação coletiva 

que funcione como incentivo à procura de formação;” 

 

Face aos desafios que se colocam as empresas, a mobilidade interna dos trabalhadores não 

segue uma lógica de carreira. 

 

De facto, as dinâmicas de competitividade das empresas, o desenvolvimento matricial de 

atividades, exigem hoje processos de mobilidade interna que nada tem a ver com conceitos de 

carreira pré-estabelecidos na contratação coletiva. 

 

“▪ Trabalhar, em conjunto com os parceiros sociais, no desenvolvimento de programas concretos 

de formação em contexto de trabalho, potenciando a articulação as necessidades de formação 

e qualificação das pessoas e das empresas;”  

 

O documento reconhece, e bem, a importância da formação em posto de trabalho. 

 

Neste contexto, deve haver uma referência expressa à necessidade de promover ou reforçar o 

sistema de aprendizagem, o qual, ao longo dos anos, tem produzido efeitos positivos e 

significativos no mercado de trabalho.  

 

“▪ Melhorar, em programas específicos, a articulação das respostas de formação com 

mecanismos de apoio à inserção no mercado de trabalho como formação em posto de trabalho 

ou realização de estágios pós-formação;”  

 

No que respeita à articulação das respostas de formação com mecanismos de apoio à inserção 

no mercado de trabalho, esta não deverá ser apenas melhorada, mas, também, fortemente 

incentivada, apoiada e subsidiada, por forma a garantir uma acelerada inserção no mercado de 
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trabalho, a importação por parte das empresas de know-how de forte valor acrescentado e o 

incremento da resposta competitiva. 

 

“6. Área digital e formação à distância”  

 

“▪ Promover o desenvolvimento uma rede de escolas politécnicas nas áreas digitais, com 

possibilidade de articulação e cooperação entre instituições do ensino superior, associações 

setoriais e outras organizações relacionadas com as competências digitais, direcionadas desde 

logo para a formação inicial superior e formação pós-graduada e para outros projetos de 

inovação e capacitação em áreas como a computação avançada, a ciência dos dados e a 

incubação e capacitação de projetos empresariais;” 

  

Neste âmbito, questiona-se: Não será suficiente incrementar as competências dos politécnicos 

existentes em vez de criar redundâncias de redes de ensino ? 

 

“▪ Aprofundar a adaptação de recursos didáticos de suporte à formação a distância, tendo em 

atenção os públicos a que se destina, não só relativamente aos níveis de literacia digital, mas a 

situações face ao emprego, pessoas portadoras de deficiência ou outras situações que possam 

ser identificadas como carecendo de abordagem específica.”  

 

Para além da promoção de competências digitais é imperioso promover também competências 

comportamentais e sociais, bem como o incremento da formação inicial em áreas científicas e 

de engenharia relacionadas com novas tecnologias emergentes. 

 

27.janeiro.2021 

 


