
PROJECTO SALM 

Skills and Labour Market

2013-2014

Apresentação à ANQEP

This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



Objectivo Global

Desenvolvimento de abordagens inovadoras e 
instrumentos específicos para a redução da taxa 
de desemprego entre os jovens com vista:de desemprego entre os jovens com vista:

• Dotar  os jovens  com as competências 
adequadas para o emprego ,

• Participar  na ALV

• Facilitar uma melhor integração na sociedade.



Objectivos Específicos

• Aprofundar o conhecimento a nível sectorial- serviços  
socias e turismo senior- de políticas e práticas de 
interação para apoiar a redução da taxa de 
desemprego de jovens( 15-24 anos)

• Desenvolver uma análise comparativa a nível sectorial-
serviços  sociais e turismo senior - de políticas e serviços  sociais e turismo senior - de políticas e 
práticas nos 6 países parceiros (9 parceiros)

• Identificar a eficácia através de focus grupo  e estudo 
de casos  das diferentes medidas (boas práticas ) 
adotadas para combater os desajustamentos  de 
competências em ambos os sectores , os fatores -chave 
de sucesso.



Parceiros do Projecto

• Universidade Católica/CEPCEP como coordenador-
Portugal

• CECOA-Portugal

• Labour Market Strategies Consulting (LMS-) Roménia

• Global Commercium Development-Roménia• Global Commercium Development-Roménia

• Glasgow Caledonian University- Reino Unido

• UNIVERSITY OF FLORENCE- Itália

• ISOB- Alemanha.

• Fondacion Ronsel-Espanha

• ITS- Malta



Principais actividades/ produtos 

• 6 relatórios nacionais com tendências  do 
desemprego de jovens, medidas , programas e 
politicas  existentes

• 6 estudos de caso e 1 focus grupo por país • 6 estudos de caso e 1 focus grupo por país 
parceiro 

• Analise de 2 boas práticas por país e análise 
comparativa das boas praticas identificando os 
factores de sucesso em termos de 
competências versus mercado de trabalho 



Estudos de caso em Portugal

• Serviços Sociais:

Misericórdia da Amadora

Misericórdia de Alcácer do Sal

Misericórdia de Chaves

• Turismo Sénior

INATELINATEL

Camara Municipal de Loures

União de Misericórdias / Turicordia

Escola de Turismo de Lisboa

Estes estudos têm em vista detectar as boas práticas em termos de 
potencialidades de criação de emprego para  jovens bem como as 
competências adequadas para a introdução de inovação n sector



Alguns Resultados

Principais categorias profissionais 

necessárias
• Fisioterapeutas

• Psicólogos

• Animadores socio-culturais

• Profissões na área da geriatria• Profissões na área da geriatria

• Profissões ligadas à gestão dos equipamentos

sociais



Alguns Resultados

Principais competências a desenvolver

• Qualidades pessoais (self-control,iniciativa, 

responsabilidade, etc) 

• Competencias de comunicação( escrita e oral) 

• Trabalho em equipa ( interacção,lidar com • Trabalho em equipa ( interacção,lidar com 

conflitos, Interacção e colaboração com 

parceiros , partilha de informação)

• Competências em TIC



Focus Grupo

Objectivos:

Competências futuras dos jovens para 

responder às necessidades do  mercado de responder às necessidades do  mercado de 

trabalho

Desajustamentos qualitativos em relação ao

QNQ



Principais Questões

• Quais as perspectivas de emprego para os

próximos 5 anos?

- Criação de emprego

-Novas profissões-Novas profissões

-Substituição de  empregos existentes

-Eliminação de alguns empregos

• Quais as qualificações / competências mais

necessárias?
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