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Cimeira Social do Porto - 7 de maio de 2021 

 

Sessão 2 - Qualificações e inovação 

 

1. 

Para os empregadores, a qualificação da população constitui pilar 

essencial para o crescimento económico e para a promoção da coesão 

social, uma vez que potencia o aumento da competitividade, 

modernização das empresas, a produtividade, a empregabilidade e a 

melhoria das condições de vida e de trabalho. 

 

Apesar dos progressos alcançados nas últimas décadas, quer o meu 

país quer a própria União Europeia ainda apresentam significativas 

percentagens da população empregada com baixas qualificações, 

nomeadamente quando comparadas com os nossos principais 

concorrentes.  

 

2. 

É fundamental interiorizar e reconhecer que a sociedade e, 

designadamente, os mercados de trabalho, estão em constante e 

rápida mutação, e que a chave do nosso sucesso coletivo está na 

capacidade de adaptação das organizações e das pessoas. 

 

É necessário que as empresas se adaptem a novos produtos, novos 

métodos de produção e distribuição, novos mercados, novos padrões 

de consumo e, especialmente, a um ainda mais acentuado crescimento 

da concorrência. 

 

O reforço da concorrência promoverá uma nova dinâmica nas 

empresas e setores, dado que, para além da concorrência baseada nos 



 
 

2 
 

custos de produção, haverá ainda uma concorrência motivada pela 

inovação. 

Por outras palavras, o presente e o futuro obrigarão a novos modelos 

de negócio. Para tal, é necessário que, desde o nível mais baixo à 

gestão de topo, as pessoas estejam habilitadas a lidar com a necessária 

transformação económica. 

 

3. 

Acresce que a transição digital e climática, que se quer adequada e 

benéfica para todos, implica a reformulação profunda dos atuais perfis 

profissionais, bem como a criação de novos perfis, situações que são 

decorrentes do desajustamento de uma parte substancial das 

profissões conforme as conhecemos, bem como, na maioria dos casos, 

elevados níveis de competências ou novos tipos de competências 

relacionadas com avanços tecnológicos. 

 

4. 

A principal preocupação dos empresários tem sido a captação e 

retenção de talentos nas empresas que gerem, bem como a 

atualização, ou, quando necessário, a requalificação dos seus 

profissionais que, detentores de um conhecimento acumulado, se 

confrontam atualmente com a obsolescência das suas competências. 

 

A falta de profissionais com competências adequadas às necessidades 

das empresas é um problema bem real - hoje 70% das empresas 

europeias reportam que os seus trabalhadores não têm as 

competências necessárias. Temos de aproveitar esta oportunidade 

para dar resposta aos desafios estruturais que têm limitado o 

crescimento económico e social.  

 

5. 
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Impõe-se, pois, sem hesitações ou rodeios, uma forte aposta na 

educação e formação profissional, no contexto da aprendizagem ao 

longo da vida. 

 

É, assim, necessário: 

 

• Convencer os jovens sobre a vantagens de permanecerem no 

sistema de ensino, seja o clássico seja profissional, ficando 

potenciadas - e muito - as perspetivas de terem melhores condições 

de vida. 

 

• Incentivar a atualização de conhecimentos e requalificação 

dos recursos humanos ao longo da vida, em resposta às 

megatendências da inteligência artificial, da automação e do 

envelhecimento, e incutindo em todos os trabalhadores uma 

mentalidade de formação contínua, por forma a que todos 

acompanhem a evolução do mercado de trabalho. 

 

• Incentivar modelos de educação e formação flexíveis que sejam 

capazes de, rapidamente, dar resposta às necessidades das 

empresas e dos trabalhadores; 

 

• Reformular os conteúdos programáticos, incutindo nas pessoas 

ou valorizando, para além de novos saberes digitais, a importância 

da inovação e da capacidade de adaptação a novos contextos.  

 

De ressaltar, igualmente, que a digitalização irá impor, ainda com 

maior intensidade, as denominadas soft skills, ou seja, o 

pensamento crítico, a criatividade, a capacidade de trabalho em 

equipa, a inteligência emocional, a resolução de problemas ainda 

mais complexos, entre outros.  
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• Assegurar o financiamento adequado dos diversos sistemas de 

educação e formação e incentivos às empresas para desenvolverem 

formação. 

 

• Essencial a quanto acabamos de é o reforço do papel das 

empresas e dos seus representantes enquanto elemento-chave 

para o sucesso dos sistemas de educação e formação.  


