
Estudo sobre as competências digitais para 

a empregabilidade (não TIC) no futuro



O Emprego do futuro não são as profissões de hoje

Todas as profissões terão uma forte componente 
digital.

Todas as profissões terão uma forte componente 
digital.



2. Identificar as competências digitais necessárias para realizar as funções que 
estas profissões pretendem garantir

1. Identificar as 30 a 50 profissões não TIC mais necessárias para responder aos 
desafios e oportuTodas as profissões terão uma forte componente digital.
nidades dos diversos sectores empresariais, num horizonte temporal entre 3 a 6 
anos 



3. Definir as unidades de formação necessárias (presentes no Catálogo Nacional 
das Qualificações ou a criar) para garantir a formação destas competências digitais

4. Definir os percursos formativos na área digital para cada uma das profissões 
identificadas. 



5. Apresentar uma proposta de metodologia de levantamento de necessidades 
de formação em competências digitais, para os próximos 2 anos, de 
implementação fácil e recorrente:

• Para os profissionais (não TIC) de um setor de atividade

• Para as profissões liberais (ex: advogados, contabilistas, psicólogos, 
médicos, enfermeiros,…) 

6. Desenvolver 2 projetos piloto (para um sector e para uma profissão liberal)



Fluxograma

Proposta de metodologia

1º Relatório intercalar 
(30 a 50 profissões)

Proposta de taxonomia

2º Relatório intercalar
(competências 

digitais por função)

30.06.2022

2 propostas de 
metodologia de 

levantamento de 
necessidades

Relatório final do 
estudo

31.03.2022

2 Manuais de 
implementação



• Objetivos e resultados do estudo
• Fases do estudo e calendarização
• Dimensões a ter em conta na definição da metodologia para a identificação das 30 

a 50 profissões;
• Definição da taxonomia de competências digitais que permita relacionar 

formações a desenvolver com profissões (não TIC)
• Definição de unidades de formação e percursos formativos
• Levantamento de necessidades de formação em competências digitais e projetos 

piloto
• Acompanhamento das diferentes fases do estudo
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