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Salónica, 20 de março de 2014 

 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

Os défices de competências não dão origem a desemprego; a mão-de-obra 
mais qualificada da Europa está a ser desperdiçada 

Em muitos países da União Europeia (UE) o desemprego atinge números alarmantes. No 
entanto os inquéritos apontam para a existência de empresas com dificuldade em preencher 
vagas. O inquérito realizada pela Manpower em 2013 revelou que, em média, mais de 25% 
das empresas em 17 Estados-Membros declararam sentir dificuldades no recrutamento. 
Muitos defendem que a causa desta situação se prende com o facto de os jovens 
licenciados e outros trabalhadores estarem mal preparados e que a falta de qualificações é 
responsável pelas elevadas taxas de desemprego na Europa.  

Contudo, na maioria dos países da UE, a escassez de mão-de-obra situa-se em níveis 
bastante inferiores aos verificados antes da crise. Em 2013, as ofertas de emprego em 15 
Estados-Membros foram menos 25% do que em 2008. Devido à reduzida procura no 
domínio do emprego, as pessoas estão a aceitar trabalhos que não correspondem ao nível 
das suas qualificações. Na UE, cerca de 29% dos trabalhadores altamente qualificados têm 
empregos que normalmente requerem qualificações de nível médio ou baixo. 

Por conseguinte, de acordo com o Cedefop, enquanto algumas empresas se deparam com 
dificuldades no recrutamento de trabalhadores para alguns empregos, como, por exemplo, 
de programadores no domínio das TIC, os dados disponíveis apontam, não para a falta de 
competências, mas sim para outros fatores como baixos salários, más condições de 
trabalho e falta de mobilidade como sendo os principais responsáveis pelo facto de haver 
simultaneamente uma elevada taxa de desemprego e ofertas de emprego por preencher. 
Com um excesso de oferta de candidatos altamente qualificados, as empresas também 
preferem esperar pelo candidato perfeito. O inquérito realizado pela Manpower em 2013 
encontrou somente 7% de empregadores dispostos a redefinir os critérios de recrutamento. 
As empresas tendem a ignorar possíveis candidatos que não sejam da área, bem como 
jovens, mulheres e trabalhadores mais velhos, muitos dos quais são qualificados. 

Existem atualmente, na economia europeia, cerca de dois milhões de ofertas de emprego. 
Contudo, em 2012, cerca de 20% da totalidade da mão-de-obra da UE – aproximadamente 
46 milhões de pessoas – encontrava-se em situação de desemprego ou subemprego. O 
Fórum Económico Mundial publicou um trabalho sobre o desajuste de competências, para o 
qual o Cedefop contribuiu. Esse trabalho salienta que a criação de emprego é fundamental, 
mas que todos os aspetos do desajuste de competências devem ser abordados.  

Devem ser reforçados os esforços no sentido de promover uma maior aproximação entre a 
educação e a formação e o mercado de trabalho. Os adultos empregados e desempregados 
precisam de desenvolver as suas competências ao longo da sua vida ativa. As empresas 
devem investir na formação da respetiva mão-de-obra, mas precisam igualmente de rever 
as práticas de recrutamento, alargar as estratégias de formação e aumentar as bases de 

http://www.manpowergroup.co.uk/media/109499/2013_talent_shortage_survey_results_a4_lo_0510.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GAC/2014/WEF_GAC_Employment_MatchingSkillsLabourMarket_Report_2014.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GAC/2014/WEF_GAC_Employment_MatchingSkillsLabourMarket_Report_2014.pdf
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recrutamento. Caso tal não se verifique, poderemos não fazer mais do que prolongar a crise 
do emprego.  

 

Existe mais informação disponível na nota informativa do Cedefop Desajuste de 
competências: para além do que é evidente. 
A Nota Informativa encontra-se disponível em nove línguas (alemão, espanhol, francês, grego, 
inglês, italiano, lituano, polaco e português) e em dois formatos (pdf ou e-book otimizados para 
tablets e smartphones), em:  
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/22244.aspx 
 
Para aceder ao arquivo completo de Notas Informativas, consulte a página 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx 

 
### 

Leia os comunicados de imprensa do Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-
releases.aspx 

Subscreva o boletim informativo eletrónico gratuito do Cedefop: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/newsletters.aspx 

Subscreva as notas informativas do Cedefop: briefingnotes@cedefop.europa.eu 
 

### 
Contactos 
Gabinete de imprensa: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Contacto do departamento: Steve Bainbridge 
Tel.: +30 2310 490029, e-mail: steve.bainbridge@cedefop.europa.eu 

Responsável pela Área da Comunicação, Informação e Divulgação: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Sobre o Cedefop 
O Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop), uma agência 
da União Europeia sediada em Salónica, Grécia, apoia as políticas europeias no âmbito do 
ensino e formação profissional. www.cedefop.europa.eu 
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