
   
 

SESSÃO DE LANÇAMENTO DO PROJETO EMPREGO+DIGITAL 
 

18 dezembro 2020 
 

(notas) Intervenção do Presidente da CIP, António Saraiva 
 
 

Exmº senhor Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, 

Exmª senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, 

Caros e caras colegas presidentes das associações empresariais, 

Minhas senhoras e meus senhores, 

 

Como é do conhecimento de todos, a CIP tem reafirmado e defendido ao longo dos anos 

a qualificação da população portuguesa como grande pilar de crescimento económico 

sustentável e de promoção de uma maior e mais justa coesão social.  

 

O PROJETO EMPREGO + DIGITAL, promovido pela CIP, em parceria com o Instituto do 

Emprego e Formação Profissional e a Estrutura de Missão Portugal Digital, é 

determinante na requalificação digital dos ativos das nossas empresas, contribuindo 

para o seu posicionamento num patamar de competitividade mais elevado e mais 

exigente. 

 

Estamos a viver uma rápida e exponencial evolução tecnológica sem precedentes, com 

a emergência e proliferação de novos conceitos e ferramentas digitais. As empresas 

terão de ser capazes de absorver essa evolução de uma forma tão célere quanto possível 

e integrar essas novas valências nas competências dos nossos profissionais. 

 

Tudo isto é um enorme desafio que se impõe, num mundo onde os mercados 

internacionais são cada vez mais competitivos, sofisticados e exigentes, e requerem uma 

resposta rápida e flexível na adaptação à evolução tecnológica. 

 



   
A emergência de postos de trabalho com uma muito maior incorporação tecnológica 

vem alterar os perfis profissionais e implica a urgente adaptabilidade dos trabalhadores, 

minimizado o impacto da digitalização da economia na população ativa. 

 

No estudo que fizemos, o mais profundo que foi feito em Portugal sobre o futuro do 

trabalho, concluiu-se que metade do tempo despendido nas atuais atividades laborais 

pode ser automatizado com as tecnologias atualmente existentes, o que representa um 

elevado potencial de automação, quando comparado com outros países. Em 2030, 

estaremos a falar da automatização de dois terços do atual tempo de trabalho. 

 

O estudo, que foi feito no ano passado, concluía que a adoção da automação e o 

inerente crescimento económico podem criar entre 600 mil e 1,1 milhões de novos 

postos de trabalho nos próximos 10 anos, mas, também, que cerca de 1,8 milhões de 

trabalhadores terão de melhorar as suas competências ou mudar de emprego.  

 

A pandemia de covid-19 e a adaptação que as empresas já foram forçadas a fazer 

acelerou estas tendências, sem dúvida. 

 

Por isso, o PROJETO EMPREGO + DIGITAL surge como uma oportunidade para que, de 

forma estruturada e estruturante, possamos contribuir para a requalificação dos nossos 

ativos, garantindo igualmente que o incremento das suas competências digitais se 

constitua como um fator inclusivo dos trabalhadores e transformador da Economia 

Portuguesa, rumo a uma maior competitividade. 

 

Uma nota também para o empenho dos secretários de Estado André de Aragão Azevedo 

e Miguel Cabrita, que, pelo seu empenho, tornaram este projeto possível. 

 

Neste ponto, quero evidenciar a importância do movimento associativo empresarial e a 

notável resposta dada por 22 associadas da CIP que permitiu que, em pouco mais de 

três semanas, possamos ter implementado no terreno cerca de 1500 ações de formação 



   
orientadas para mais de 23.000 formandos, em todo o país, de norte a sul, do litoral ao 

interior.  

 

São números impressionantes, que resultam de um enorme esforço e de um trabalho 

extremamente competente, e por esse motivo se impõe dirigir a todas as associações 

aderentes, que estão hoje aqui representadas, uma palavra de reconhecimento pela 

imediata adesão ao PROJETO EMPREGO + DIGITAL, sobretudo num período tão crítico 

por que estamos a passar.  

 

Este é um esforço conjunto da CIP, das suas associadas, do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional e da Estrutura de Missão Portugal Digital. 

Os números mostram, também, que existe a necessidade e a apetência pelo reforço de 

competências, porque as empresas têm a noção de que têm de preparar o futuro, em 

todos os sectores, em todos os ramos de atividade.  

 

Diria mais que este é um tema e um projeto em que as confederações patronais podem 

estar unidas num esforço comum de cooperação. 

 

No entanto, para uma abordagem integrada, um conjunto de outras vertentes deverão 

ser tidas em conta, nomeadamente e no que respeita à componente de digitalização da 

economia:  

 

Em primeiro lugar, e como pressuposto essencial, temos de ter presente que as políticas 

de educação e formação profissional deverão ter como objetivo a preparação e 

qualificação das pessoas para o mercado do trabalho, de acordo com as necessidades 

especificas das empresas e da sua capacidade em aumentar a empregabilidade nos 

diferentes setores de atividade. O PROJETO Emprego + Digital é um bom exemplo de 

uma opção estratégica nesse sentido. 

 

Em segundo lugar, a falta de profissionais com competências adequadas às necessidades 

das empresas é, hoje em dia, um problema real e transversal, fortemente condicionador 



   
da competitividade das empresas, da sua capacidade de diferenciação em relação aos 

seus competidores internacionais e desta forma uma fortíssima limitação ao 

crescimento económico.  

 

Destaco a necessidade urgente de formalização dos novos perfis profissionais e a 

reconversão dos referenciais de formação no âmbito do Catálogo Nacional de 

Qualificações, que são hoje uma prioridade incontornável e exigem muito maior rapidez 

e agilidade. É imperativo promover a participação das empresas e das entidades que as 

representam, para que a formação profissional seja cada vez mais orientada ao terreno 

e corresponda às necessidades específicas das organizações a que se destinam. 

 

Um quarto ponto diz respeito à aposta no PROJETO EMPREGO + DIGITAL e a sua 

consolidação como elemento estruturante para uma nova economia digital, que implica 

a correspondente modernização de sistemas e equipamentos existentes nas 

associações acreditadas e nos centros de formação profissional responsáveis pela sua 

implementação. A profunda evolução tecnológica, com a criação de novos postos de 

trabalho de maior valor acrescentado, exige uma componente formativa que garanta o 

verdadeiro contacto com a realidade operacional e seja um fator de atratividade no 

emprego que não deveremos menosprezar. 

 

É, por isso, fundamental apostar no apoio à renovação e modernização dos 

equipamentos das entidades formadoras. 

 

Na verdade, e como temos defendido, o reforço no apoio aos Centros de Formação 

Protocolares e Centros de Formação Empresariais, nomeadamente no que respeita à 

sua autonomia financeira (no caso dos centros de gestão protocolar), mas também 

pedagógica, no sentido de os dotar de muito maior versatilidade, é absolutamente 

essencial para que o desafio da digitalização das empresas se concretize no seu máximo 

potencial. 

 



   
Temos, por isso, de ser mais ousados e criativos, promovendo o desenvolvimento de 

novas pedagogias de formação, mais apelativas, promotoras de uma otimização do 

tempo disponível e sobretudo não condicionadas burocraticamente por requisitos 

rígidos que não permitem uma permanente e necessária atualização de conhecimentos 

e uma maior adaptabilidade dos processos formativos. 

 

Devemos, ainda, tornar perfeitamente clara a articulação das políticas entre os diversos 

agentes governamentais com competências no âmbito da formação profissional e a 

política educativa, sempre numa lógica de qualificação das pessoas com vista à sua 

valorização e realização profissional no âmbito da oferta de trabalho existente. 

 

Deste modo, temos de ser mais exigentes para melhorar a performance da economia 

no cenário global. Temos de ser muito mais ágeis e flexíveis na adoção de medidas que 

garantam a capacitação digital das pessoas e a transformação das empresas. E temos de 

ser muito mais rápidos nas respostas necessárias à criação de postos de trabalho de 

maior valor acrescentado.  

A CIP assume a digitalização da economia como um desígnio nacional que a todos diz 

respeito e para o qual todos somos convocados. 

 

Só desta forma teremos definitivamente um posicionamento sustentável nas principais 

cadeias de valor globais, uma economia mais competitiva e uma efetiva coesão social. 

 

Obrigado. 


