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O Porquê da Iniciativa
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O Porquê da Iniciativa

Em Portugal, a procura de profissionais de tecnologia é superior à oferta existente,
com tendência de agravamento.
Esta pressão sobre os recursos com competências digitais, numa conjuntura em que
a transformação para o digital é um imperativo para todas as empresas portuguesas,
coloca-nos a obrigação, como Associação do Digital, de propor uma solução para este
problema.
Acreditamos existir um vasto conjunto de profissionais em situação de desemprego ou
subaproveitados, que têm o potencial para poder vir a desenvolver uma carreira na área
tecnológica, num setor estruturante para a economia portuguesa.
Foi assim que nasceu o Programa UPSkill!
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O Porquê da Iniciativa
APDC
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações
Elemento de MOBILIZAÇÃO

IEFP
Instituto de Emprego e Formação Profissional
Elemento de IGNIÇÃO

CCISP
Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos
Elemento de FORMAÇÃO
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As vontades que têm
de ser envolvidas

As vontades que têm de ser envolvidas

O Sucesso desta iniciativa implica unir esforços:

das Pessoas
os candidatos a este novo desafio profissional

da Academia
através dos Institutos Politécnicos, como protagonistas
da formação especializada e qualificada

e das Empresas aderentes à Iniciativa
como grandes empregadoras de talento tecnológico
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Com esta junção de Vontades,
teremos mais e melhores Profissionais,
Empresas mais fortes e preparadas, uma
Economia com maior Crescimento
Sustentado e um País mais competitivo.
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Enquadramento Contratual

Enquadramento Contratual

Acordo Quadro
APDC/ IEFP/
CCISP

Acordo
IEFP/CCISPIP/Empresas

Acordo Quadro
com a APDC, que estabelece as
linhas e objetivos gerais de
colaboração

Cada empresa TIC assinará 1 acordo
com cada Instituto Politécnico envolvido
no seu âmbito de necessidades de
tecnologia e por geografia
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Acordo Quadro APDC/IEFP/CCISP

Acordo Quadro
APDC/ IEFP/
CCISP

• Definição do Modelo Formativo
• Áreas de Colaboração das Empresas, IEFP e CCIPS
• Compromissos das Empresas
• Acolhimento dos formandos na componente de formação prática em contexto de
trabalho (c/ financiamento)
• Compromisso de contratação de um valor exato de formandos, em determinada
tecnologia, e após a conclusão do Programa, obrigação de contratação de 80% dos
formandos (remuneração base mensal bruta => 1.200,00€)
• Impedimento de contratação antes do término da Formação

• Manutenção em Portugal, dos formandos contratados por um período mínimo de 2
anos
• Definição dos perfis requeridos pelas empresas, e respetivos cursos, 60 dias a partir da
data de assinatura do Acordo de Cooperação Quadro
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Programa UPskill

Trilogia que dá sentido ao Programa
EMPRESAS

SETOR PÚBLICO (IEFP & CCISP)

Empresas

PESSOAS

Existem no mercado pessoas desempregadas,
ou subaproveitadas, mas com vontade de ter
uma participação ativa no mercado de
trabalho, falta-lhes, muitas vezes as
competências técnicas que lhes permitam
iniciar uma nova carreira, é essa a
oportunidade agora criada.

Qualquer Empresa que tenha
carência de recursos TIC

Recursos
Perfis por competência Tecnológica e
por local geográfico
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Necessidades por Tecnologia/Geografia
Distrito / RA
Aveiro
Beja
Braga
Bragança
Castelo Branco
Coimbra
Évora
Faro
Guarda
Leiria
Lisboa
Portalegre
Porto
Santarém
Setúbal
Viana Castelo
Vila Real
Viseu
R.A da Madeira
R.A dos Açores
TOTAL

Java

.NET

C++

Python

Outsystems

CRM

ERP

Cloud

Redes

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Cibersecurity Analytics Integração Outro

0

0

0

0

Que Empresas ?
EMPRESAS

SETOR PÚBLICO (IEFP & CCISP)

Empresas
Qualquer Empresa que tenha
carência de recursos TIC

Recursos
Perfis por competência Tecnológica e
por local geográfico

PESSOAS

1. Empresas Fundadoras (EF) – São Empresas que, para além da identificação
de necessidades de recursos humanos, nas várias tecnologias, serão
dinamizadoras da iniciativa e darão contributos, sempre que necessário, ao nível
da organização do programa, ao nível formativo, ao nível da comunicação e, ao
nível da subsidiação (€5K).
2. Empresas Parceiras (EP) – São empresas indicadas pelas Empresas
Fundadoras (identificadas em 1) por terem com elas relação de parceria e de
quem se espera que, em articulação com a empresa Fundadora, forneçam
necessidades de recursos para as tecnologias necessárias para a sua atividade. A
contribuição destas empresas para o programa será de €1K.
3. Empresas Convidadas (EC) – Empresas não enquadradas em (1) e em (2) e
que apresentem necessidades de recursos, nas tecnologias identificadas. Esses
recursos serão alocados após a distribuição, pelas empresas indicadas em 1 e 2.
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Trilogia que dá sentido ao Programa
EMPRESAS

SETOR PÚBLICO (IEFP & CCISP)

PESSOAS

IEFP / CCISP /APDC / Empresas

IEFP

2
3
1
Empresas

CCISP / Inst. Polit.

Pessoas / Candidatos

APDC / Empresas
IEFP /
APDC /
Empresas

1

Recursos
(Perfis por competência
tecnológica e por local
geográfico)

5

3

Formação
(Perfis por competência
tecnológica e por local
geográfico)
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4

Formandos
(por competência tecnológica e
nas geografias identificadas)

Modelo Formativo e Condições
MÊS 1

POLITÉCNICO

MÊS 2

MÊS 3

MÊS 4

MÊS 5

MÊS 6

MÊS 7

MÊS 8

MÊS 9

FORMAÇÃO TEÓRICA e Prática

FORMAÇÃO PRÁTICA EM
CONTEXTO DE EMPRESA
EMPRESA

PROFISSIONAL

INTEGRAÇÃO PLENA
NOS QUADROS DA EMPRESA

• Integração em
contexto
empresarial
• Continuidade do
pagamento da
Bolsa mensal e dos
Subsídios (suportada

• Formação intensiva numa nova profissão
• Bolsa de formação no valor mensal
equiparado ao salário mÍnimo nacional &
Subsídio de alimentação, transporte e
acolhimento (suportada por fundos públicos)

• Integração em
contexto empresarial
com uma
remuneração mensal
bruta, de €1.200

pela Empresa)

FORMAÇÃO
Custos com IP sempre suportados pelo IEFP
Custos Alunos no período de Formação suportados pelo IEFP (exceto quando colocados pelas Empresas)
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Cronograma - draft

Em
análise
de
viabilidade

Diplomas
1º
Formados

Início
Programa
Letivo

Assinatura
de Protocolo
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Pessoas – universo abrangido
ÂMBITO CANDIDATOS

Cl5ª 1 - São destinatários do Programa os ativos empregados e desempregados,
preferencialmente com formação de nível 3 a 6 do Quadro Nacional de
Qualificações (QNQ)

Desempregados

PROCESSO DE
SELEÇÃO

Cl 5ª 2- Os destinatários devem ser, preferencialmente, pessoas em situação de
desemprego e de subemprego, à data do início da ação formativa. Considera-se
situação de subemprego aquela em que a pessoa detenha um contrato para o
desempenho de funções ou serviços para os quais as habilitações requeridas
sejam inferiores às detidas pelo contratado

Empregados
subaproveitados

Processo de
Formação
Empregados
(recrutados no mercado
pelas empresas
participantes)
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Processo de
Afetação à
Empresa

Integração na
Empresa

05

Adesão

Empresas - como posso aderir?
E-mail para: geral@apdc.pt
Indicando:
· Nome da Empresa
· Pessoa de contacto (Nome, Email e Telefone)
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Notas finais

• Desafio para as instituições públicas – Criar condições para o aproveitamento racional
de TODA a capacidade produtiva, para reforço da competitividade das Empresas e do
Pais. Assegurando os adequados níveis de qualidade formativa que assegurem a
continuidade do Programa.

Investir nas Empresas e nas Pessoas

• Desafio para as Empresas – Aproveitar e acreditar na iniciativa, investindo no apoio ao
programa e na captação de recursos humanos de valor.

Investir na Empresa e nas Pessoas

• Desafio para os participantes – Acreditar que são capazes de fazer a diferença e com
ambição, entrarem numa nova e desafiante via profissional.

Investir em TI
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Mais informações: https://upskill.pt/
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