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Salónica, 30 novembro 2017 

 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

Perspetivar o futuro: antecipar necessidades de competências 
O Cedefop publicou no Panorama de Competências as suas perspetivas gerais 
em matéria de abordagens à antecipação de necessidades de competências em 
todos os Estados-Membros da UE. Essas perspetivas apresentam as diferenças 
e semelhanças entre métodos, estruturas de governação, meios de divulgação e 
utilização da antecipação de necessidades de competências na definição de 
políticas. Fornecem ainda perceções e possíveis lições políticas sobre como 
retirar o melhor partido possível de um instrumento político potencialmente 
poderoso. 
 
Seria útil saber quais as competências necessárias num mercado de trabalho 
que está a ser transformado pela tecnologia, pelas alterações climáticas e pela 
demografia. As pessoas saberiam que tipo de sistema de educação e formação 
seguir, as empresas saberiam de que competências viriam a precisar, e os 
decisores políticos poderiam adaptar os sistemas de educação e formação a 
novas necessidades de competências. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A antecipação de necessidades de competências nada tem que ver com o 
planeamento da mão de obra, dado que não tenta prever, por exemplo, o 
número de canalizadores que serão necessários em 2025. Utiliza a informação 
disponível sobre mercado de trabalho e competências (IMTC) para analisar a 
evolução das necessidades em matéria de emprego, de competências e de 
aprendizagem, por forma a tentar melhorar o equilíbrio entre a oferta e a procura 
de competências.  
 

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical-highlights-collection?f%5b0%5d=field_collection%3A765
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Não sendo uma bola de cristal, a antecipação de necessidades de competências 
não tem a pretensão de prever a evolução dessas necessidades com algum 
grau de certeza, mas pode apontar para desajustes de competências atuais e 
futuros, e informar decisões sobre a melhor forma de dar resposta aos mesmos. 
O reconhecimento da utilidade da IMTC tem vindo a crescer em toda a União 
Europeia (UE). 
 
Muitos Estados-Membros utilizam a antecipação de necessidades de 
competências como base para a definição de políticas de emprego e de 
educação e formação; alguns utilizam-na noutras áreas políticas como a 
transição para a economia verde.  
 
Saiba mais acerca da antecipação de necessidades de competências enquanto 
instrumento político poderoso para a tomada de decisões na nova nota 
informativa do Cedefop. 
 
Nota para os editores 
 
Leia mais sobre o trabalho desenvolvido pelo Cedefop na área da antecipação de 
necessidades de competências: 

• Abordagens à antecipação de necessidades de competências em todos os 
Estados-Membros da UE 

• Para um acesso fácil a IMTC relativa à UE, consulte o Panorama de 
Competências 

• Governação dos sistemas de antecipação e adequação de competências: 
análises por país  

• Inquérito sobre competências e empregos na Europa (ESJ – European skills and 
jobs survey), recolha de informações sobre a forma como as competências de 
cerca de 49 000 trabalhadores adultos (entre os 24 e os 65 anos) em toda a UE 
se adequam às necessidades dos respetivos postos de trabalho (2014) 

• Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match? 
[Competências, qualificações e empregos na UE: a correspondência perfeita?] 
(2015) 

• Previsões da oferta e procura de competências até 2025 (2015) 
 

Leia os comunicados de imprensa do Cedefop aqui. 

Subscreva as outras publicações do Cedefop (boletim informativo, revista, notas 
informativas, etc.) criando uma conta de utilizador no nosso sítio Web.  

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

Diretor do Departamento de Comunicação: 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) é uma 
agência da União Europeia sediada em Salónica, Grécia, que apoia a definição da 
política europeia no domínio do ensino e formação profissional. 
www.cedefop.europa.eu 

Ligue-se a nós    
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