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Skilled workers

Escassez de Talento em máximos 
históricos com uma crescente 
dificuldade no acesso às hard       
e soft skills necessárias

69% das empresas a nível mundial relatam 
uma situação de escassez de talento. Não 
obstante, existe algum otimismo, com os 
empregadores de 42 dos 43 países inquiridos 
a esperar aumentar as contratações.

Nestes tempos imprevisíveis, uma coisa é 
certa - esta crise deve ser um catalisador 
para um novo futuro do trabalho mais flexível, 
mais diverso e mais orientado ao bem-estar 
dos trabalhadores.
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Explore os dados do Talent Shortage em manpowergroup.com/talent-
shortage

A COVID-19 está a redefinir as competências 
com maior procura

Estamos a assistir à maior transformação no Mundo do Trabalho e 
redistribuição de competências desde a Segunda Guerra Mundial 
- mesmo as competências mais procuradas na fase inicial da 
crise são diferentes da procura atual e esperada no futuro.
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60% dos empregadores em Portugal 
têm dificuldades para cobrir posições

4.2.

À medida que a disrupção tecnológica acelera, os 
empregadores procuram a melhor combinação de 
competências técnicas e humanas 

As 5 funções com maior procura
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Resultados de Portugal

Na sequência da pandemia, 
competências como a resiliência 
e a colaboração são hoje mais 
importantes do que nunca.

Soft Skills cada vez mais 
importantes

1.  Responsabilidade, 
fiabilidade, 
disciplina 2. Colaboração e 

Trabalho em Equipa

3.  Liderança, 
influência social

4.  Resiliência, 
tolerância 
ao stress e 
adaptabilidade

5. Raciocínio, 
resolução de 
problemas
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Resultados de Portugal

Uma Oportunidade para (Re)Construir Melhor: 
5 maneiras de tornar o “novo normal” melhor 
para todos
Agora temos a oportunidade para redesenhar um futuro mais 
próximo daquilo que sabemos que os trabalhadores sempre 
desejaram: mais flexível, mais virtual e com mais confiança, 
permitindo às pessoas combinar melhor trabalho e vida familiar, 
e às organizações aceder a talento que pode trabalhar desde 
qualquer lugar.

Flexibilidade 
e equilíbrio 
para muitos

Dar aos colaboradores a oportunidade de trabalhar em 
remoto não é a única maneira de proporcionar flexibilidade 
e equilíbrio entre trabalho e vida familiar. Para as funções 
que precisam ser desempenhadas no local de trabalho, 
ofereça horários de início e de fim escalonados, escalas 
mais flexíveis e procure entender as prioridades que as 
pessoas precisam de assegurar para poder realizar o seu 
trabalho.
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Bem-estar 
Físico e 
Emocional = 
Nova Saúde
e Segurança

Sentimentos de isolamento, stress, medo e ansiedade 
serão um legado da COVID-19, impactando assim a 
nossa perceção do valor da saúde, bem-estar, família e 
comunidade. Priorize o bem-estar emocional com a mesma 
importância que as medidas físicas e organizacionais, 
como a medição de temperatura e o destanciamento 
social, para garantir que as pessoas se sentem confiantes, 
saudáveis e produtivas.
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Pergunte-se: 
Porquê 
Regressar?

Tarefas que pensávamos que nunca poderiam ser feitas 
remotamente foram transformadas da noite para o dia: 
fecho de contas, processamento de salários, atendimento 
ao cliente e até mesmo segurança da informação. Este 
é um bom momento para os líderes se perguntarem o 
porquê de voltar, para poderem atuar de forma planeada e 
justa. O que é que os managers necessitam para liderar à 
distancia? Como é que os trabalhadores podem ser mais 
produtivos em casa? É importante ajudar os managers a 
compreender as necessidades dos indivíduos, para evitar 
pressuposições e prevenir preconceitos inconscientes.
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As competências 
estão a evoluir – 
Prepare a
nova realidade

As competências de que os empregadores precisarão 
no futuro serão diferentes das do passado. Incentive 
todos os colaboradores a apostar na sua requalificação 
e na formação contínua, e não apenas aqueles que 
se teriam formado de qualquer maneira. Incentive a 
formação à distância, potenciando o desenvolvimento das 
competências que a sua empresa precisa.
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As empresas precisam de promover a confiança, ouvir 
as pessoas e responder às suas necessidades, bem 
como ajudar os trabalhadores a definir prioridades e a 
recarregar energias. A adrenalina inicial dos trabalhadores 
deve ser transformada em resiliência a longo prazo e os 
empregadores devem liderar essa transição. Quando o 
stress aumenta e a primeira preocupação na mente de 
muitos trabalhadores é o risco de perder o seu emprego, 
uma liderança remota forte e uma comunicação frequente 
e transparente são essenciais, tal como uma cultura 
adequada para o trabalho híbrido e um suporte ao bem-
estar acessível para todos.

Fomentar a 
resiliência -
nas pessoas e 
na organização
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Expectativas contraditórias: o que os empregadores 

planeiam comparado com o que os trabalhadores querem

3 em cada 4 empregadores planeiam ter 
pelo menos 50% da sua força de trabalho 
presente no local de trabalho a totalidade ou 
a maior parte do tempo, devido ao tipo de 
funções que desempenham. 

Depois das preocupações de saúde, a 
principal preocupação dos trabalhadores é 
voltar à forma como as coisas eram - perder 
a sua nova flexibilidade e ser obrigados 
a voltar diariamente ao local de trabalho  
(Future for Workers By Workers).

Trabalhadores dizem que manter  o seu trabalho é o 
mais importante 

9 em 10

Querem um melhor equilíbrio trabalho-vida pessoal

8 em 10

Dizem que manter o seu emprego é uma prioridade 
máxima, com excepção dos trabalhadores de TI que 
valorizam mais a flexibilidade

91%

Acreditam que é o fim do modelo de trabalho baseado 
no horário 9-18h

43%

7%
Optam pelo modelo híbrido, com maior prevalência do 
trabalho remoto

2%
Pretendem adotar modelos 100% remotos

11%
Optam pelo modelo híbrido mas com maior incidência 
na vertente presencial

74%
Pretendem optar pelo Modelo de Trabalho Presencial

6%
não sabem
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