
Lisboa, 3 de julho de 2020
Sessão on line

SKILLS 4 PÓS COVID 19
PARA A CIÊNCIA E O ENSINO SUPERIOR



Dados do desemprego

• A Comissão Europeia, aponta para uma forte quebra da atividade
económica com o PIB a contrair-se 7,7 % em 2020 , com o
desemprego na zona euro a situar-se em 9,6 %.

• E em Portugal?



Dados do desemprego

MAIO 2020

• Desemprego total - 408 934 pessoas
(358 876 continente)

• Trabalhadores não qualificados  ( 25,4%) e 
Trabalhadores dos serviços pessoais, de 
proteção e segurança e vendedores (21,6%) –
representam quase 50% 



Dados do desemprego

Algarve triplicou

Aumento de +202,4%   
(Período Homólogo)



GÉNERO Continente %

Homens 78581
Mulheres 81212 51%

Total 159.793

GRUPO ETÁRIO
< 25 Anos 25007 16%
25 - 34 Anos 46265
35 - 54 Anos 70170 44%
55 Anos e + 18351 12%

Total 159.793

HAB.LITERÁRIAS
< 1º Ciclo EB 5988

49%1º Ciclo EB 13716
2º Ciclo EB 21572
3º Ciclo EB 36585
Secundário 61533 39%
Superior 20399 13%

Total 159.793



12098

10278

7324

7045

5617

4588

3960

3519

3245

2407

Restauração e similares

Comércio a retalho, excepto de veículos automóveis e
motociclos

Alojamento

Actividades de serviços administrativos e de apoio
prestados às empresas

Promoção imobiliária (desenvolvimento de projectos de
edifícios); construção de edifícios

Outras actividades de serviços pessoais

Indústria do vestuário

Agricultura, produção animal, caça e actividades dos
serviços relacionados

Comércio por grosso (inclui agentes), excepto de
veículos automóveis e motociclos

Indústrias alimentares

Desemprego - CAE - 2020

A grande concentração 
de desempregados 
inscritos neste 
período, regista-se nas 
áreas que implicam 
interação com o 
público: 

• restauração e 
similares,

• comércio a retalho,
• alojamento



IDES - Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade 
(junho 2020) 

Monitorização do Desempenho Digital Global da Europa

Os progressos registam-se
sobretudo:
• Melhoria do nível básico das

competências digitais;

• Maior % de licenciados em
TIC que, apesar do
crescimento continuar a ser
inferior em relação aos
padrões da EU;

• A % de especialistas em TIC
no emprego feminino total é
também cerca de metade da
média da Europa.



E quando o mundo parou…

Digital: afinal, destrói empregos ou mantém empregos?

• Revelou a importância das tecnologias digitais na continuação do trabalho, na educação, na formação
profissional a distância e na aproximação entre as pessoas

• Acelerou a utilização das TIC

• Contribuiu para o reforço das competências digitais da população

MAS,

expôs as fragilidades dos que detém menores competências digitais 
e menos recursos tecnológicos (computador e acesso à internet).



ATIVAR.PT - Formação

Aposta do IEFP:

• Formação em áreas relacionadas com as TICE, o comércio internacional e as energias
renováveis

• Formação para desempregados, em especial os “novos desempregados”

• Implementar a Garantia Digital



ATIVAR.PT - Formação

Garantia Digital

Estratégia que visa assegurar que todos os desempregados têm
oportunidade de aceder a formação na área digital até 2023. Exemplos:

. Programa Upskill

. Jovem + Digital

. Formação em Competências Digitais

. Formação para a Cidadania Digital

. Programa Pro Tecnológico



Não há melhor arma do que uma mente preparada.

Zhuge Liang (181–234)



Obrigada, protejam-se e protejam os outros!

luz.costa@iefp.pt


