
 
 
 
 
 
 

PRESS RELEASE 
 
 

A iniciativa de requalificação R4E reúne-se no Porto  
para traçar um ano de expansão 

 
 
Porto, 8 de fevereiro 2023: Hoje e amanhã, especialistas em recursos humanos, 
formação, assuntos públicos e comunicação de toda a Europa reúnem-se no Porto - todos 
envolvidos no programa Reskilling 4 Employment (R4E) - para uma reunião organizada 
pela Sonae. 
 
À medida que a descarbonização das nossas economias se intensifica, as empresas 
europeias começam a enfrentar a necessidade urgente de acelerar a transição digitais e 
verde. Com estas mudanças a impulsionar a adoção de novas tecnologias e processos, a 
questão da requalificação tornar-se cada vez mais pertinente. O programa R4E avança 
com uma resposta inclusiva que pretende melhorar a competitividade da força de trabalho 
da Europa. 
 
José María Álvarez-Pallete, Presidente do Comité de Emprego, Competências e 
Impacto da ERT e Presidente e CEO da Telefónica afirmou que "a educação e as 
competências digitais são a espinha dorsal da prosperidade futura da Europa. Através da 
R4E, estamos a construir ativamente um veículo que pode mobilizar um esforço maciço 
para colmatar o atual défice de competências na Europa. Trata-se de proporcionar aos 
cidadãos europeus em várias fases da sua carreira oportunidades de requalificação e de 
assegurar as capacidades atuais e futuras". 
 
Acrescentou ainda: "Com base nos sucessos iniciais em Portugal, Espanha e Suécia, 
continuamos a aumentar a nossa escala nestes países. Mas há ainda muito mais a fazer. 
A falta de competências é uma bomba relógio e se vamos difundi-la, temos de construir 
uma cultura que normalize a requalificação em toda a Europa - para empresas e para 
indivíduos. É por isso que estamos a trabalhar para envolver mais empresas e para o 
anúncio da adesão de mais seis países europeus ao esforço R4E ao longo deste ano".  
 
Empresas envolvidas 
 
Atualmente, as empresas que defendem o programa nos três países ativos incluem 
AstraZeneca, Iberdrola, Nestlé, SAP, Sonae, Telefónica e Volvo Group.  
 
A R4E acolhe cada país ativo - iniciativa com um website dedicado - completo com 
traduções para a língua nacional - ligando desempregados e trabalhadores em risco com 
oportunidades de adquirir novas competências e de mudar de carreira. O seu objetivo 
declarado é o de estimular a requalificação de 5 milhões de pessoas até 2030. 
 



A reunião presencial desta semana no Porto reúne peritos relevantes de várias grandes 
empresas europeias, bem como representantes de agências de emprego, do Secretariado 
da ERT e da McKinsey & Co, o principal parceiro de conhecimento do programa. 
 
Inicialmente lançado em Maio de 2021 sob a liderança de Paulo Azevedo, Presidente da 
Sonae, a R4E foi desenvolvida pela European Round Table for Industry (ERT). Ao fazê-lo, 
o fórum de alto nível de 60 CEOs & Presidentes de empresas europeias procura facilitar a 
criação de parcerias de requalificação com o objetivo de ligar fornecedores de 
requalificação, empregadores e candidatos a emprego.  
 
O website da R4E encontra-se em: https://r4e.eu/ Ver o vídeo aqui. 
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Note to Editors: 
 

CONTACTO: Robert O’Meara, Communications Director, ERT 
Tel + 32 2 543 10 51 - E-mail: robert.omeara@ert.eu  
www.ert.eu - Twitter: @ert_eu 

 
Sobre ERT 
 
A European Round Table for Industry (ERT) é um fórum que reúne cerca de 60 executivos e 
presidentes de grandes empresas multinacionais de ascendência europeia, abrangendo uma vasta 
gama de sectores industriais e tecnológicos. A ERT esforça-se por uma Europa forte, aberta e 
competitiva, com a UE e o seu Mercado Único como motor de crescimento inclusivo e prosperidade 
sustentável. As empresas dos membros da ERT têm receitas combinadas superiores a 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 indirectos. Investem anualmente mais de 
60 mil milhões de euros em I&D, em grande parte na Europa. 
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