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O TRABALHO DEVE 

PROPICIAR: 

○ CRIATIVIDADE

○ MOTIVAÇÃO

○ REALIZAÇÃO

○ RESPONSABILIZAÇÃO

○ VIDA DIGNA

A empregabilidade:

- O conceito: foco na pessoa/trabalhador e na oferta.

- As políticas de emprego pós da UE pós Tratado de Amesterdão. “Oferta labiríntica”.



• O que procura o “mercado de trabalho”? “Pessoas altamente qualificadas”?

• A desvalorização salarial e das profissões com variável de ajustamento é veneno.

• As diferenças entre “especialização” e “qualificação”.

• As formações, em grande parte, são feitas em contexto de trabalho.

• Há imenso SABER-FAZER desaproveitado ou maltratado.

• Como levar esta valia para a Escola e para as políticas de formação e emprego?

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, UMA NECESSIDADE



• O trabalhador, prepara-se para adquirir e evidenciar as suas capacidades e competências:

- Não basta atuar do lado da oferta e com foco na responsabilidade individual.

• O empregador (público e privado) capacitar-se para observar e valorizar as competências.

• Políticas públicas que promovam estrategicamente o emprego:

- Estimular cada indivíduo para a educação e a formação, mas não afunilar no individualismo;

- Só há emprego com investimento, público e privado;

- Cada novo investimento ser acompanhado de um plano de formação.

EXIGÊNCIAS PARA A CRIAÇÃO/CONQUISTA DE EMPREGO

É preciso uma avaliação séria das políticas de emprego ativas e passivas.



O TRABALHO NO FUTURO: QUE PROFISSÕES?

• Atividades e profissões que se mantêm, por certo, provavelmente com mais tecnologia.

• Atividades e profissões que se reformulam ou transformam.

• Atividades e profissões que hoje não conhecemos.

• Necessidade de definição de perfis profissionais e carreiras em todas as qualificações:

- A definição não pode ser unilateral.

• A Contratação Coletiva foi - e ainda não se descobriu alternativa – o instrumento mais determinante para 

estruturar e ancorar direitos, e o mais influente ao combate às desigualdades.

O futuro exige sempre respostas ao presente contínuo.



• Definir campos e relações entre o Trabalho e o Não Trabalho.

• Estabelecer horários: o tempo é das pessoas; há dia e noite; formas de controlo.

• Valorizar o salário, a igualdade, as condições de trabalho, a qualidade e a autonomia.

• Reforçar o direito a formações e aprendizagens prévias e em contexto de trabalho.

• Gerir tensões entre vínculos diferentes; e entre o individual e o coletivo. 

•Distinguir formas de organização e prestação do trabalho, de instrumentos de trabalho e de vínculos.

O TRABALHO NO FUTURO: QUESTÕES NEVRÁLGICAS

Sistemas de relações de trabalho equilibrados continuarão a ser indispensáveis.



Mesmo com máquinas “inteligentes”, 

as relações e intermediações continuarão 

a ser entre os seres humanos.
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