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Ex.mo Senhor Ministro da Educação e Ciência   

Ex.mo Senhor Presidente da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional I.P. 

(ANQEP) 

 

 

A Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI) reuniu com a ANQEP no dia 16 de 

março de 2015, nas instalações da mesma, na Avenida 24 de julho, em Lisboa. No decorrer desta 

reunião foi-nos apresentado o novo Guia Metodológico – Conceção de qualificações baseadas em 

resultados de aprendizagens, bem como a possibilidade de revisão e identificação de novos perfis 

na área de informática, tecnologias e áreas afins. Estas ideias e a sua possível concretização, 

agradaram-nos particularmente, pois veem ao encontro do que apresentávamos e defendíamos 

nas nossas propostas, de há algum tempo a esta data, nas diferentes reuniões.  

Registamos, ainda, com agrado, o modelo apresentado sobre a preparação de formação 

pedagógica para os professores e formadores. Nessa altura informámos que tínhamos na 

associação um centro de formação acreditado e formadores em didática de informática, por isso, 

estaríamos disponíveis para colaborar neste processo. Desde que iniciámos os contactos, a nossa 

atuação junto das diferentes entidades intervenientes tem-se pautado por uma atitude 

construtiva. No entanto, passado poucos dias, mais precisamente dia 18 de março de 2015, fomos 

surpreendidos com a notícia, no Jornal Público1, sob o título “Portugal precisa de quê? 

Empregados de comércio e restaurante” onde consta o seguinte parágrafo: 

Multimédia e informática têm liderado tanto na oferta como na procura, mas estas 

são algumas das opções para as quais a Agência Nacional para a Qualificação e o 

Ensino Profissional (ANQEP) aconselha uma redução acentuada a curto prazo por não 

se coadunar com o que se espera ser a evolução de emprego nestas áreas." 

Nesta notícia podem ler-se, ainda, declarações como “Foram inquiridas 1630 empresas nacionais, 

que será uma das bases para a redefinição da rede de educação e formação profissional”.  

Também estas informações constam do Sistema de Antecipação de Necessidades de Qualificações 

(SANQ)2 . Ora, entendemos que 1630 empresas não constituem uma amostra significativa do 

tecido empresarial Português, ainda mais sendo desconhecido qual/quais o(s) sector(es) de 

atividade destas empresas e qual a metodologia de seleção. Pois, apenas surgem os dados 

organizados por regiões, não estando disponíveis por áreas de intervenção ou setores. Assim 

sendo, parece-nos que estes dados carecem de clarificação.  

A acrescentar, ainda, que estes dados contrariam o projeto e-TEQ: Ensino Profissional também da 

ANQEP, no qual se pode encontrar a lista das 10 profissões consideradas estratégicas para o 

                                                           
1
 Informação disponível em  http://www.publico.pt/sociedade/noticia/empregados-de-comercio-e-restaurante-sao-

as-qualificacoes-mais-procuradas-por-empresas-portuguesas-1689483, acedida em  25 de março de 2015. 

2
 http://sanq.anqep.gov.pt/ , acedido em 26 de março de 2015. 

http://www.publico.pt/sociedade/noticia/empregados-de-comercio-e-restaurante-sao-as-qualificacoes-mais-procuradas-por-empresas-portuguesas-1689483
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/empregados-de-comercio-e-restaurante-sao-as-qualificacoes-mais-procuradas-por-empresas-portuguesas-1689483
http://sanq.anqep.gov.pt/
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desenvolvimento do país, na qual está incluído – Técnico de Informática. A seguir colocamos um 

printscreen do interface do website da ANQEP que comprova o que ora referimos. 

  

Fonte: http://www.anqep.gov.pt/default.aspx 

Consultando os dados disponíveis no SANQ3  temos os seguintes resultados: 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://sanq.anqep.gov.pt/?page_id=699, acedido em 7 de abril de 2015. 

http://sanq.anqep.gov.pt/?page_id=699
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(a) Eixo 1 - Análise da evolução do emprego por qualificação nos últimos quatro (2010-2014) anos com base em 4 indicadores: 
Escala da classificação do eixo 1 : A+; A; A-; B; C; D; E+; E; E-, sendo A+ a evolução mais positiva e E- a menos positiva 
(b) Eixo 2 - Análise prospetiva da evolução do emprego por qualificação com base em 3 indicadores: 
Escala da classificação do eixo 2: A+; A; B; C; D; E; E-, sendo A+ a análise prospetiva mais favorável e E- a menos favorável 
(c) Com base nas classificações retrospetivas e prospetivas da evolução de emprego na qualificação profissional obtemos a relevância 
da qualificação numa escala de 1 a 10; 
(d) A tendência de evolução da necessidade de formação de Recursos Humanos por qualificação na Região é determinada com base na 
relevância da qualificação e na evolução da respetiva oferta formativa; 
Nota 1: Foram inquiridas 1630 empresas na perspectiva de necessidades de recursos humanos qualificados para o próximo biénio 
Nota 2: O Estudo do CEDEFOP está disponível em http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/forecasting-skill-
demand-and-supply/skills-forecasts-main-results 

 

Pelos dados apresentados conclui-se que o Ministério da Educação e Ciência se prepara, mais uma vez, para 

reduzir os cursos de informática, entre 5% a 20%, estratégia de atuação que não conseguimos 

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/forecasting-skill-demand-and-supply/skills-forecasts-main-results
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/forecasting-skill-demand-and-supply/skills-forecasts-main-results
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compreender, face a todos os estudos, indicadores, notícias e dados disponíveis sobre a empregabilidade 

na área da informática ou, mais genericamente, das tecnologias de informação e comunicação (TIC). De 

salientar, também a carta aberta
4
 enviada ao Ex.mo Senhor Ministro da Educação e Ciência, em julho de 

2014 e a todos os Ministros da Educação dos vários países, por Neelie Kroes, vice-presidente da Comissão 

Europeia, na qual sublinha a urgência de criar políticas capazes de resolver o problema da falta de 

competências na área das TIC. O objetivo é diminuir o gap que existe no velho continente ao nível das 

tecnologias, pelo que se convida a criar políticas e medidas que promovam a formação tecnológica junto 

dos mais jovens. Fez saber que vão faltar cerca de 900 mil profissionais de TIC no mercado de trabalho 

europeu até ao final de 2020. Sem medidas eficientes por parte dos governos, irá ser criada uma "enorme 

pressão" sobre a competitividade da Europa em relação ao resto do mundo. E lembrou que o número de 

empregos que exigem competências tecnológicas está a aumentar, mas que o número de profissionais com 

formação em tecnologia e ciências de computação não acompanha este crescimento. Assim, estas 

previsões contrariam também as tendências e estratégias da União Europeia. 

Contraria ainda a notícia “Governo quer mais vagas para Eng. Informática”
5
  

“Os engenheiros informáticos têm desemprego (quase) zero, de acordo com um estudo 

realizado pela empresa portuguesa JOBBOX. Além disso, as previsões da Comissão Europeia 

apontam para a necessidade de 15 mil informáticos, até 2020, só para Portugal.” 

A estas referências poderíamos juntar uma lista imensa de situações publicadas diariamente, mas 

acrescentamos, apenas algumas, em anexo, que ilustram as necessidades de investimento e formação 

nesta área. 

Por fim, solicitamos, por este meio, uma reunião urgente para clarificar este assunto, informando que esta 

carta aberta, durante a próxima semana será enviada aos diferentes intervenientes (Universidades, 

Empresas TI, Imprensa, Comissão de Educação, Ciência e Cultura da Assembleia da República, União 

Europeia, Partidos políticos, Sindicatos e outras associações. 

"Tecnologia precisa de 15 mil pessoas. Problema: não há formação"  
(http://www.dinheirovivo.pt/Economia/interior.aspx?content_id=4494171) 

"Dois terços dos empregadores querem contratar. Veja em que áreas" (http://www.sol.pt/noticia/122327) 

"Em 2020, Portugal vai precisar de 15 mil profissionais de TIC. Os próximos cinco anos revelarão um 
potencial de 110 mil empregos na área." (http://economico.sapo.pt/noticias/tic-em-portugal-precisam-de-
mais-de-oito-mil-pessoas-ja-em-2015_209197.html) 

"(...)entre os perfis mais procurados este ano estão os comerciais, os profissionais de engenharia e de 
tecnologias da informação." (http://www.sol.pt/noticia/122327) 

"Agência de avaliação do Ensino Superior definiu os cursos com mais emprego" 
(http://www.dinheirovivo.pt/emprego/interior.aspx?content_id=3760923) 

"Informática: SAS está à procura de mais de 100 profissionais" (http://manda-
te.com/empregos/informatica-sas-esta-a-procura-de-mais-de-100-profissionais/) 

"Cisco continua a recrutar. Há mais de duas mil vagas em aberto" (http://manda-te.com/empregos/cisco-
continua-a-recrutar-ha-mais-de-duas-mil-vagas-em-aberto/) 

                                                           
4
 http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/kroes_vassiliou_letter_6597.pdf 

5
 http://pplware.sapo.pt/informacao/governo-quer-mais-vagas-para-eng-informtica/  

http://www.dinheirovivo.pt/Economia/interior.aspx?content_id=4494171
http://www.sol.pt/noticia/122327
http://economico.sapo.pt/noticias/tic-em-portugal-precisam-de-mais-de-oito-mil-pessoas-ja-em-2015_209197.html
http://economico.sapo.pt/noticias/tic-em-portugal-precisam-de-mais-de-oito-mil-pessoas-ja-em-2015_209197.html
http://www.sol.pt/noticia/122327
http://www.dinheirovivo.pt/emprego/interior.aspx?content_id=3760923
http://manda-te.com/empregos/informatica-sas-esta-a-procura-de-mais-de-100-profissionais/
http://manda-te.com/empregos/informatica-sas-esta-a-procura-de-mais-de-100-profissionais/
http://manda-te.com/empregos/cisco-continua-a-recrutar-ha-mais-de-duas-mil-vagas-em-aberto/
http://manda-te.com/empregos/cisco-continua-a-recrutar-ha-mais-de-duas-mil-vagas-em-aberto/
http://pplware.sapo.pt/informacao/governo-quer-mais-vagas-para-eng-informtica/
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"Sector tecnológico vai contratar mais 30% de trabalhadores nos próximos 3 anos" 
(http://www.publico.pt/tecnologia/noticia/sector-tecnologico-vai-contratar-mais-30-de-trabalhadores-nos-
proximos-3-anos-1675966?src=lk13Nov1500) 

"Tecnologias da Informação: Redutis quer recrutar 250 profissionais" (http://manda-
te.com/empregos/redutis-recrutar-250-profissionais/) 

"Farfetch: empresa portuguesa procura profissionais para Porto e Londres" (http://manda-
te.com/empregos/farfetch-empresa-portuguesa-procura-profissionais-para-porto-e-londres/) 

"Rumos Serviços com mais de 50 vagas para profissionais das Ti’s" (http://manda-te.com/empregos/rumos-
50-vagas-profissionais-tis/) 

"Lisboa: Gfi reforça Centro de Serviços e contrata mais 100 engenheiros até final do ano" (http://manda-
te.com/empregos/lisboa-gfi-contrata-100-engenheiros/) 

"Desemprego é o que menos preocupa os informáticos" 
(http://www.dinheirovivo.pt/Emprego/interior.aspx?content_id=4456841) 

"A UNIT4, fornecedor mundial líder em soluções de software, quer contratar 250 novos colaboradores para 
trabalhar no seu novo centro de nearshore de serviços de consultoria de software em Lisboa, que irá apoiar 
os seus clientes em todo o mundo." 
(http://www.dinheirovivo.pt/Emprego/interior.aspx?content_id=4436080) 

"A Gatewit, uma empresa nacional que desenvolve plataformas de compras eletrónicas a partir de Portugal, 
está a procurar novos colaboradores. Há vários setores de atividade onde pretende contratar, mas a 
engenharia informática, bem como outras áreas das tecnologias, continuam a ser a maior necessidade da 
empresa." (http://www.dinheirovivo.pt/Emprego/interior.aspx?content_id=4420058) 

"Tecnológica ITSector vai recrutar 70 licenciados para Porto e Lisboa" 
(http://www.dinheirovivo.pt/Emprego/interior.aspx?content_id=4409407) 

"Empresas não sabem onde recrutar especialistas na área digital" 
(http://www.dinheirovivo.pt/Emprego/interior.aspx?content_id=4339014) 

"IBM tem mais de 10 mil vagas por preencher." (http://manda-te.com/empregos/ibm-10-mil-vagas-
portugues/) 

"Glintt procura diversos profissionais e estagiários para o território nacional" (http://manda-
te.com/empregos/glintt-procura-profissionais-territorio-nacional/) 

“Há cursos profissionais que têm mais saída profissional que os cursos superiores” (http://www.e-
konomista.pt/artigo/os-cursos-com-mais-saida-profissional/)  

 

 

ANPRI, 22 de abril de 2015. 
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