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Crise global e multidimensional
u Crise global de saúde tem evoluído para uma grave crise económica 

e social, causando fortes disrupções no nosso modo de vida 
(e.g. forma de trabalharmos e aprendermos);

u Paralisação das formas habituais de ensino e formação, afetando a 
aprendizagem em todas as fases da vida (e gerando novos focos de 
desigualdade);

u Desafios de adaptação a modalidades online de aprendizagem e 
em manter instituições operacionais e boa comunicação entre 
todos os participantes do processo de aprendizagem.

u OIT tem reorientado a sua ação para melhor apoiar os países na mitigação dos impactos da crise, incluindo ao 
nível da educação, formação e ensino profissional, tendo em vista a construção de um “melhor normal”.
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Megatendências (curto-prazo)
u Fecho generalizado de instituições de ensino e migração para ensino 

à distância (aulas online, tv, rádio, diversas plataformas);
u Ajustamento de calendários escolares;
u Prioritização de estudantes com exames/avaliações mais 

relevantes;
u Desafios na expansão e adaptação desta oferta: preparação dos 

professores, desenvolvimento de novas ferramentas digitais, criação 
de novos conteúdos, avaliação e certificação de competências, 
manutenção de patamares de qualidade;

u Covid-19 catalisador de soluções inovadoras (novas parcerias, 
novas ferramentas assentes em tecnologias de realidade virtual, 
realidade aumentada, simuladores virtuais...).

curto-prazo
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Megatendências (médio-prazo) – Futuro do Trabalho
u Transformação tecnológica – robotização, automação, IA – skills atuais 

desajustadas aos futuros empregos, novas skills serão necessárias mas 
terão ciclos de vida curtos (STEM, skills técnicas, inovação, resolução 
problemas)

u Economia verde – novas skills que suportem a adaptação de práticas e 
a adoção de tecnologias verdes (eliminação de postos de trabalho 
ligados a indústrias intensivas em carbono e recursos naturais);

u Transformações demográficas – pressão no mercado de trabalho e 
nos sistemas de proteção social, setores em expansão (e.g. cuidados, 
saúde).

+ skills para lidar com mudanças, cognitivas, não-cognitivas, 
comportamentais (resolução problemas, comunicação oral, etc.).

médio-prazo

curto-prazo
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Vulnerabilidades (i)
u Novas desigualdades e aprofundamento de desigualdades existentes:
- Fecho de escolas afeta mais estudantes com mais dificuldades de 

aproveitamento e menor resiliência a choques;
- Desigualdades digitais: agregados familiares mais pobres, pessoas com 

deficiência/incapacidade, mais raparigas e mulheres, mais rural do que urbano, 
professores mais velhos;

u Mulheres
- Setores económicos mais atingidos (serviços), setores com maiores riscos de 

contágio, trabalho doméstico remunerado, trabalho doméstico não remunerado, 
menos literacia digital.

u Trabalhadores em lay-off, desempregados
- Risco de desemprego prolongado e/ou erosão de competências.

Megatendências e vulnerabilidades
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Vulnerabilidades (ii)
u Baixas qualificações
- Menor possibilidade de teletrabalho, menor poder negocial.

u Emprego temporário, atípico, emprego jovem 
- Vínculos menos estáveis com o mercado de trabalho – ajustamento em tempo de crise;
- Menor proteção/desproteção e invisibilidade (informais);
- Desemprego, subemprego, inatividade – afastamento prolongado do mercado de 

trabalho (erosão do capital humano, scarring);

u PMEs: 
- Faltam recursos para a reconversão de skills (e para lidar com choques externos)

Megatendências e vulnerabilidades
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1. Skills para uma resposta eficaz à crise

Ensino à distância: 3 questões a abordar
u Mobilização de recursos humanos e financeiros que garantam

acesso universal às infraestruturas digitais, ferramentas e                                                                                      
tecnologias de aprendizagem modernas;

u Gestores do ensino superior, professores e formadores e                                                                                           
alunos/formandos deverão eles próprios receber formação e apoio;

u Devem ser revistos os modelos de ensino e aprendizagem para que se tire o melhor partido dos recursos e tecnologias
digitais.

u Ensino à distância (resposta de emergência à crise) não é um substituto de longo-prazo para o ensino presencial e 
para a formação prática ao nível do desenvolvimento de competências.
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1. Skills para uma resposta eficaz à crise

Complementaridades entre proteção social e PAMT

u Políticas ativas que ofereçam oportunidades de 
upskilling e reskilling para trabalhadores precários
e trabalhadores em transição;

u Oferta online de formação em competências-chave
para a empregabilidade;

u Intensificação do aconselhamento para manter as 
condições de empregabilidade.
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2. Skills para o Futuro do Trabalho

Foco nos desajustamentos oferta/procura no Mercado de Trabalho

u Sistemas de ensino e formação capazes de se adaptar e responder às necessidades do mercado de 
trabalho - evolução (rápida) do trabalho e transições estratégicas de futuro (e.g. transição verde, 
digital, etc); renovação de skills ao longo do ciclo de vida para apoiar transições;

u STEM e tecnologias digitais: segmentação profissional (disparidades salariais homens-mulheres, etc.).
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Diálogo social forte e diálogo entre formadores e empregadores
u Identificação de necessidades presentes (skills shortages) e a antecipação e promoção de skills tendo

em vista necessidades futuras (facilitar a transição escola-mercado de trabalho);
u Empregadores papel relevante: investem e fornecem formação.
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OIT:

Issue brief: “Skills policies and systems for a future workforce” - link

Policy brief: “Skills for Employment Policy Brief - Distance and Online 
Learning during the time of COVID-19” – link

Global Report: “Skills for a greener future: a global view” – link

Global Report: “Global Commission for the Future of Work: Work for a 
Brighter Future” - link

15

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_618170.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_618170.pdf
https://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_732214/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_618170.pdf

