Comunicado
ERT lança nova iniciativa para estimular a requalificação e
promover o capital humano na UE
PORTO, 7 DE MAIO DE 2021: No dia da Cimeira Social do Porto* que decorre hoje no
âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia, a European Round Table for
Industry (ERT) lança uma nova iniciativa de formação pan-europeia intitulada Reskilling 4
Employment (R4E) (Requalificar para o Emprego). O programa tem como objetivo
requalificar trabalhadores no desemprego e em profissões de risco, num momento em
que o mercado de trabalho europeu atravessa alterações significativas.
Paulo Azevedo, Presidente da Comissão de Emprego, Competências e Impacto da
ERT e Chairman da Sonae declarou: “É um prazer anunciar a iniciativa R4E, com
projetos-piloto em conjunto com múltiplas empresas lideradas por Membros da ERT e
várias organizações parceiras em 3 países. O objetivo é simples: ajudar os trabalhadores
no processo de requalificação para profissões mais procuradas, melhorando assim a vida
das pessoas, reforçando a coesão social e promovendo a competitividade da Europa.
Através deste novo programa, as empresas irão estabelecer parcerias com instituições
nacionais e europeias, além de organismos públicos e privados, com o objetivo de tomar
ações concretas para garantir que a Europa possui o capital humano e as competências
necessárias para cumprir a transição ecológica e digital.”

Ajudar os outros a progredir para lá de 2025
Ao promover uma abordagem colaborativa, o objetivo é escalar a iniciativa para atingir a
requalificação de 1 milhão de adultos de todas as idades na Europa até 2025. O programa
R4E irá ajudar a mobilizar instituições dos setores público, privado e social no sentido de
alcançar este objetivo. Em pleno funcionamento, o projeto terá o potencial de requalificar e assegurar novos empregos - até 5 milhões de pessoas, uma meta que se espera atingir
até 2030. Tal corresponde a aproximadamente 25% da população ativa que irá necessitar
de requalificação para novas ocupações, à medida que os seus empregos atuais irão
desaparecer devido à automatização e a novos tipos de profissões que irão surgir no
futuro. A pandemia COVID-19 veio acelerar estas tendências, tornando ainda mais urgente
a necessidade de uma abordagem conjunta à requalificação da população.
Ao encarar este desafio, o programa R4E irá também empoderar o capital humano na
recuperação da Europa, além de promover a inclusão social e facilitar a transição para
uma economia verde e digital.

Um modelo abrangente baseado em 4 pilares essenciais
A iniciativa pretende orientar o ecossistema de formação de adultos para um modelo
abrangente no qual os candidatos são informados das oportunidades e ganham
consciência da necessidade de mudar de profissão. Subsequentemente, recebem
formação e são colocados, sob a orientação de mentores, em empregos de futuro. Este
percurso exige programas de formação específicos, a disponibilização de orientação para
os candidatos durante todo o processo e ecossistemas de emprego local bem relacionados
onde os provedores de formação e empregadores possam rapidamente encaminhar os
candidatos certos para as vagas existentes.

O programa R4E foi concebido para funcionar em conjunto com o trabalho desenvolvido por
empresas, organismos públicos, sindicatos, associações empresariais e provedores de
formação e a implementação vai ser ajustada às necessidades e contextos específicos dos
diferentes países.
A iniciativa baseia-se num modelo abrangente e fornece apoio através de quatro pilares
essenciais:
1. capacitação tecnológica para a requalificação, incluindo uma plataforma comum e
a recomendação de candidatos com base em inteligência artificial;
2. uma rede selecionada de alta qualidade de provedores de requalificação e de
empregadores;
3. a criação de ecossistemas de emprego urbano para facilitar a correspondência;
4. apoio na elaboração de esquemas de financiamento que alinhem incentivos para
provedores, empregadores e candidatos.

Projetos-piloto em 3 países
No primeiro ano, o programa R4E irá arrancar com projetos-piloto em 3 Estados Membro da
UE: Portugal, Espanha e Suécia, que trabalham atualmente com empresas lideradas por
Membros da ERT, em paralelo com entidades locais públicas e privadas. O grupo de
empresas impulsionadoras do programa nesta primeira fase inclui a AstraZeneca,
Iberdrola, Nestlé, SAP, Sonae, Telefónica e Grupo Volvo.
Em conjunto, irão lançar uma série de iniciativas com potencial para otimizar o ecossistema
de requalificação nacional e/ou desenvolver ativos que possam ser transferidos entre
países.
Aproveitando este ímpeto, o programa R4E pretende alargar o seu apoio a mais países e
envolver mais empregadores, provedores de requalificação, start-ups inovadoras e agências
de emprego. O programa R4E convida mais organizações a juntar-se a esta iniciativa.
A ERT irá disponibilizar relatórios periódicos sobre o progresso da iniciativa R4E.
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* Mais informação sobre a Cimeira Social do Porto disponível em:
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2021/05/07/
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A European Round Table for Industry (ERT) é um fórum que reúne cerca de 55 presidentes executivos
e chairmans de empresas multinacionais líderes de origem europeia, cobrindo uma ampla gama de setores
industriais e tecnológicos. A ERT visa uma Europa forte, aberta e competitiva, com a UE e o seu mercado único
como motores de crescimento inclusivo e prosperidade sustentável. As empresas dos membros da ERT têm
receitas combinadas de mais de 2 biliões de euros, proporcionando empregos diretos a cerca de 5 milhões de
pessoas em todo o mundo – metade das quais na Europa – e sustentando milhões de empregos indiretos. Este
conjunto de empresas investe mais de 60 mil milhões de euros por ano em Investigação e Desenvolvimento,
principalmente na Europa.
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