Salónica, 2 de Julho de 2018

COMUNICADO DE IMPRENSA
Menos músculos e mais cérebro para os trabalhadores do futuro
O Cedefop apresenta uma previsão de novas competências, identificando
tendências e desafios paralelos e contraditórios
Os ambientes laborais deverão, num futuro próximo, ser caracterizados por
maior autonomia, menos rotina, maior utilização das TIC, menor esforço físico e
mais tarefas sociais e intelectuais. As competências exigidas pelo mercado
laboral deverão alterar-se, tendo os trabalhadores de oferecer novas
competências para satisfazer necessidades diferentes. O envelhecimento da
população ativa, a sobrequalificação e a polarização do emprego nos segmentos
superior e inferior da escala de qualificações serão alguns dos principais
desafios da próxima década. É preciso agir já.
Ao longo das últimas décadas, a distribuição global do emprego mudou
drasticamente, e é provável que a concorrência e as oportunidades de mercado
à escala mundial tenham continuado a afetar a estrutura do emprego na Europa.
Os salários e a produtividade relativos terão uma importância fundamental para
determinar quais os empregos que permanecerão e crescerão na Europa, e
quais os que serão perdidos para a concorrência externa.
A indústria transformadora será a mais afetada pelas megatendências, pelo
comércio mundial e pela automatização: embora a produção continue a
aumentar, o crescimento económico ficará «desempregado» (e pode mesmo ser
acompanhado de perdas de emprego). O crescimento do emprego deverá
limitar-se a alguns sectores de maior valor acrescentado, tais como a produção
de veículos a motor.
O sector dos serviços - incluindo a economia das plataformas - deverá ser o
sector com o crescimento de emprego mais rápido na Europa, quer em
profissões altamente qualificadas, quer em profissões com baixas qualificações.
O Cedefop tem vindo a identificar desadequações de competências e
desequilíbrios do mercado laboral em toda a Europa há mais de uma década,
assinalando aspetos potencialmente merecedores da atenção dos decisores
políticos. Poderá encontrar aqui uma nota informativa com uma síntese dos
resultados da mais recente previsão de tendências e desafios para os próximos
tempos.
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Pode ler os comunicados de imprensa do Cedefop aqui.
Subscreva outros produtos mediáticos do Cedefop (boletim informativo, revista, notas
informativas, etc.) criando uma conta de utilizador no nosso sítio Web.
Contacto
Serviço de Imprensa: Rosy Voudouri
Tel: +30 2310 490012, email: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
Chefe do Departamento de Comunicação: Gerd Oskar Bausewein
Tel: +302310 490288, E-mail:
Sobre o Cedefop
O Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop), uma
agência da União Europeia sedeada em Salónica, Grécia, presta apoio na definição de
políticas europeias no domínio do ensino e formação profissionais.
Ligue-se a nós
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