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O futuro do trabalho

51%
População que apenas concluiu o 
9.º ano de escolaridade 

29%
Frequentaram o ensino secundário 
ou pós-secundário, mas não 
concluíram o ensino superior

20%
possuem grau de 
ensino superior

94%
Seguros

90%

86%
Instituições 
financeiras

83%
Telecomunicações, 
turismo e viagens

91%
Cargos de gestão

89%
IT e tecnologia

88%
Setor dos serviços

86%
Administração e 
secretariado

56%
Da força laboral é composta
por pessoas com idades 
compreendidas entre 
30 e 49 anos 

50%
Do tempo gasto 
nas atividades 
de trabalho 
pode ser 
automatizado 
com a tecnologia 
já existente, 
valor que pode 
subir para 67% 
até 2030

26%
Do potencial de 
automação será 

adotado até 2030, 
eliminando 1,1 

milhões de postos 
de trabalho

40%
Do total de postos de trabalho 
eliminados serão nos setores de 
manufatura e comércio

50%
De todos os trabalhadores vão 
precisar de requalificação até 2025 
(World Economic Forum)

68%
Pessoas que a nível global estão 
dispostas a aprender novas 
competências para desempenhar 
uma função diferente

80%
Dos profissionais em Portugal 
assumem estar disponíveis para 
uma reconversão profissional 

36%
Dos trabalhadores em Portugal 
ficaram mais preocupados com a 
automação da sua função durante a 
pandemia

71%
Das organizações em Portugal 
pretendem implementar 
flexibilidade horária

77%
Das empresas pretendem que o 
trabalho flexível seja voluntário 
para os colaboradores elegíveis

75%
Das empresas em Portugal 
pretendem implementar o trabalho 
remoto híbrido

30%
Das empresas optarão pela oferta 
de horários reduzidos ou em 
part-time

21%
Das empresas vão permitir a 
possibilidade de personalizar 
horários, ou ter turnos

11%
Planeiam ter semanas de trabalho 
flutuantes

12%
Planeiam semanas condensadas

33%
Das empresas planeiam 
disponibilizar o trabalho remoto 
em full-time 

50%
Das organizações planeiam fazer 
alterações nos escritórios e espaços 
de trabalho nos próximos cinco 
anos

11%
Dos inquiridos querem voltar ao 
escritório a tempo inteiro

28%
Gostariam de trabalhar em modo 
totalmente remoto

61%
Preferem 
um modelo 
híbrido 

31%
Das mulheres 

pretendem manter o 
regime de 100% 

remoto

24%
Dos homens pretendem manter o 
regime de 100% remoto 

70%
Dos inquiridos gostariam de ter um 
horário total ou parcialmente 
flexível

Entre 400 e 800 milhões 
Trabalhadores serão substituídos 
por software (Banco Mundial)

75%
Das perdas de postos de trabalho 
relacionadas com a automação 
estarão concentradas em 
ocupações com tarefas altamente 
repetitivas ou ambientes 
previsíveis, como operação 
de máquinas, atividades 
de suporte de escritório 
e interação com 
o cliente

Entre 600 mil 
e 1,1 milhões
De novos empregos também 
poderão ser criados devido à 
combinação de automação e 
crescimento económico.
Ganhos de empregos que 
venham sobretudo dos setores 
de assistência social e de saúde, 
serviços profissionais,
científicos e técnicos, 
e da construção

Colaboradores com maior vontade de 
desenvolver novas competências Colaboradores que mostram 

mais predisposição 
para formação



O mundo do traba-
lho está em constan-
te mudança, nomea-
damente, devido à 
propagação da pan-
demia de Covid-19 
que veio acelerar 
essa transformação. 

O estudo “Global Intelligent Automation 
2020”, da consultora Deloitte, concluiu 
que cerca de 73% das organizações em 
todo o mundo recorreram a tecnologias 
de automação, face a 58% em 2019. O 
mesmo estudo demonstra a “automação 
como serviço”, com recurso à tecnologia 
cloud, como sendo um instrumento-cha-
ve para a escalabilidade e para reduzir o 
impacto da pandemia por Covid-19. Adi-
cionalmente, o estudo, indica também 
que a combinação da automação robótica 
com tecnologias de inteligência artificial e 
de gestão de processos, entre outras, per-
mitirá às empresas reimaginar os seus 
processos e negócios. No mesmo inquéri-
to realizado pela Deloitte, a mais de dez 
mil trabalhadores de vários países euro-
peus, cerca de 80% dos inquiridos expe-
rienciaram pelo menos uma mudança na 
sua vida laboral durante a pandemia e, cer-
ca de 40%, nunca tinham trabalhado re-
motamente antes do período pandémico. 
De acordo com a Deloitte, na Europa, mais 
de 100 milhões de trabalhadores muda-
ram para trabalho remoto, sendo que 45 
milhões o fizeram pela primeira vez. 
No estudo “Flexible Work 2021”, a em-
presa de gestão de ativos Mercer avança 
que, 75% das empresas em Portugal pre-
tendem implementar o trabalho remoto 
híbrido e, mais de 70%, pretende imple-
mentar um regime de horário flexível. 
De acordo com a Mercer, cerca de 80% 
das organizações consideram que a pro-
dutividade em trabalho remoto se man-
teve e as restantes 20% consideram que 
esta aumentou. 
Em Portugal, o recurso à automação tam-
bém já começa a ser uma realidade. Os nú-
meros do estudo da Confederação Empre-

sarial de Portugal (CIP) e da Nova SBE, “O 
Futuro do Trabalho em Portugal: O Im-
perativo da Requalificação”, demons-
tram que 50% do tempo despendido nas 
atividades de trabalho existentes pode ser 
automatizado com a tecnologia já existen-
te, um valor que pode subir para 67% até 
2030. Os autores do estudo admitem que 
Portugal tem um potencial de automação 
relativamente elevado devido à alta con-
centração em atividades de trabalho repe-
titivo em vários setores. Assim, prevê-se 
que 26% do potencial de automação seja 
adotado até 2030, eliminando 1,1 milhões 
de postos de trabalho. As perdas de em-
prego nos setores de manufatura e comér-
cio representam 40% do total de postos de 
trabalho eliminados. E refere que 75% das 
perdas de postos de trabalho relacionadas 
com a automação estarão concentradas 
em ocupações com tarefas altamente repe-
titivas ou ambientes previsíveis, como a 
operação de máquinas, atividades de su-
porte de escritório e interação com o clien-
te. No entanto, nem tudo é negativo, uma 
vez que, de acordo com a CIP e a Nova 
SBE, entre 600 mil e 1,1 milhões de novos 
empregos também poderão ser criados 
devido à combinação de automação e 
crescimento económico. Neste cenário, a 
expetativa é que os ganhos de emprego 
venham, sobretudo, dos setores de assis-
tência social e de saúde, serviços profissio-
nais, científicos e técnicos e da construção. 
Ganhar novas competências está também 
na ordem do dia. De acordo com dados de 
2020, divulgados pelo World Economic 
Forum sobre o futuro do emprego, esti-
ma-se que 50% de todos os trabalhadores 
vão precisar de requalificação até 2025. 
Isto porque se prevê que a tecnologia digi-
tal, a automação e a robotização venham a 
extinguir vários postos de trabalho. 
Face a este cenário, o reskilling (requalifi-
cação de competências, capacidades e co-
nhecimentos já existentes) e o upskilling 
(aquisição de novas competências e capa-
cidades) são conceitos que já fazem parte 
do dia a dia corporativo. 
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