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I N T R O D U Ç Ã O

O Programa UPskill – Digital Skills & Jobs é uma iniciativa do setor empresarial, através da APDC - 
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, em parceria com o IEFP – Instituto 
de Emprego e Formação Profissional, e a Academia (Instituições de Ensino Superior), visando criar uma 
resposta ao problema sentido pelas empresas do setor das  Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC), de crescente falta de recursos humanos qualificados.

A Iniciativa desafia todas as pessoas desempregadas ou em situação de subaproveitamento, a apostarem 
na sua requalificação, através das ações de formação promovidas pelo Programa, aceitando por esta via 
o desafio de trabalhar na área TIC.

A proposta de conceito inicial foi desenvolvida em estreita colaboração com o Governo, o IEFP e a 
Academia, resultando no lançamento de um Programa inovador, que tem atualmente o selo INCoDe20301�

A tradução prática do objetivo de requalificação de novos profissionais encontra-se no acordo estabelecido 
entre todas as partes e assume a formação e colocação no mercado de 3.000 novos profissionais TIC, a 
ocorrer num período de 3 anos�

1 O UPskill é um programa com ‘Selo INCoDe�2030 - Iniciativa Nacional Competências Digitais e�2030’� 
(https://www�incode2030�gov�pt/acoes-com-selo-incode2030), tendo ainda sido reconhecido no “Plano de 
Ação para a Transição Digital de Portugal”, no seu pilar I - Capacitação e Inclusão Digital das pessoas, 
como uma das 12 iniciativas prioritárias para Portugal. (https://www�portugal�gov�pt/gc22/portugal-
digital/plano-de-acao-para-a-transicao-digital-pdf�aspx)

Esta é uma Iniciativa cujo sucesso implica unir esforços de Pessoas, os candidatos a este novo 
desafio profissional; das Instituições de Ensino Superior, através dos Institutos Politécnicos e 
do ISCTE, como fontes de formação; e das Empresas aderentes à iniciativa, como as empre-
gadoras� O Estado assume o papel de principal financiador do projeto.

Com esta união de esforços, estão reunidas as condições para conseguirmos mais e melhores 
profissionais e Empresas mais fortes e preparadas para ajudar o País a ser mais competitivo.

Faça a sua inscrição no projeto UPskill
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C O N T R A T U A L I Z A Ç Ã O

A adesão ao Programa por parte das Empresas é assegurada através de um contrato, a estabelecer 
entre cada empresa aderente, o IEFP e Academia, que define um conjunto de obrigações das partes, cuja 
síntese está descrita nos pontos seguintes�

IEFP
• Colaborar no processo de seleção dos formandos para constituição dos grupos de formação�
• Pagamento de todos os custos com a componente formativa teórico-prática, assegurando todo o 

financiamento das Instituições de Ensino Superior aderentes.
• Pagamento de uma bolsa aos formandos, durante o período de Formação teórico-prática (tipicamente 

6 meses de formação a decorrer na Instituição de Ensino Superior), composta por uma Bolsa 
de Formação no valor mensal equiparado ao salário mínimo nacional, acrescida de subsídio de 
alimentação idêntico ao vigente para a concessão de apoios no âmbito do Fundo Social Europeu 
(FSE).

EMPRESAS
• Identificação das tecnologias e áreas formativas.
• Identificação da quantidade e tipo de recursos que necessitam (por tecnologia e localização).
• Colaborar com as IES na formulação dos programas formativos e, no âmbito da avaliação intermédia 

e final, aprovar o seu conteúdo programático.
• Colaborar no processo de seleção dos formandos, nomeadamente no caso de turmas “dedicadas”, 

em que obrigatoriamente terão de aprovar os formandos a integrar a respetiva ação de formação.
• Pagamento de uma bolsa aos formandos durante o período de Formação em Contexto de Trabalho 

(período de 3 meses) - Valores equivalentes aos referidos nas obrigações do IEFP.
• Contratar os formandos aprovados, tendo como referência pelo menos  80% dos formandos por si 

identificados, com uma remuneração mensal bruta que, incluindo subsídio de alimentação, deve ser 
equivalente a pelo menos, 1.200€ (mil e duzentos euros). 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
• Desenvolver, em conjunto com as Empresas, o conteúdo formativo correspondente às várias ações de 

formação�
• Assegurar toda a logística necessária para a ação de formação, que deverá ser desenvolvida 

preferencialmente em sala, e que decorre tipicamente por um período de 6 meses na Instituição de 
Ensino Superior (IES) selecionada, com base na localização pretendida pelas Empresa(s) para as 
vagas de emprego�

Após esta formação, segue-se um segundo período, com uma duração de 3 meses, na(s) empresa(s). É  
a fase de formação profissional em contexto de trabalho (FPCT).
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Neste período, o formando vai receber uma bolsa, equivalente ao salário mínimo nacional, acrescida 
de subsídio de alimentação idêntico ao vigente para a concessão de apoios no âmbito do Fundo Social 
Europeu. Este estímulo remunerativo tem como objetivo central permitir ao formando que se foque na 
formação, atendendo ao elevado grau de exigência de que a mesma se reveste.

Mês 1 2 3 4 5 6

Encargos com Politécnicos e Estudantes,
suportados por fundos públicos

Formação Teórica/Prática

Formação em contexto
de trabalho

Formação Intensiva na tecnologia selecionada. Integração em contexto
empresarial. 
Continuidade do
pagamento da Bolsa mensal

Integração em contexto
empresarial. 
Salário mensal de referência
equivalente a €1.200 (incluí Subs.
Alimentação).

Bolsa de Formação equivalente ao Salário Mínimo Nacional,
acrescida do Subs. Alimentação.

Formação

Integração nos quadros
da empresa

Encargos suportados pela
Empresa Empregadora

7 8 9

Instituição de
Ensino Superior

Empresa

Visão para
o profissional

QUER
S E  É  P A R AS E  É  P A R A

A P R E N D E RA P R E N D E R

P R O G R A M A Ç Ã OP R O G R A M A Ç Ã O

E UE U

Aceite o desafio de uma nova carreira em upskill.pt
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P R I N C I P A I S  E T A P A S  D O  P R O G R A M A 
U P S K I L L

As Empresas identificam as áreas tecnológicas e as localizações em que pretendem contratar 
profissionais, para permitir a definição das ações de formação.
• Essas ações são muito focadas, ex. Programação JAVA, .NET, Gestão de plataformas ERP, Cloud, etc.
• As Empresas identificam a quantidade de profissionais que necessitam para cada uma dessas 

áreas�
• As Empresas que pretendam turmas dedicadas identificam um mínimo de 15 vagas numa dada 

localização e tecnologia�

A Direção do UPskill aprova as ações de formação, desde que reunidas as condições por parte da 
Academia e que o conjunto de vagas indicadas pelas Empresas atinja pelo menos 15 formandos (por 
local e tecnologia).
• Turmas dedicadas, para as Empresas que solicitarem essa opção e que reúnam condições, em 

termos das vagas criadas, de um número mínimo de formandos (mínimo de 15 formandos por local 
e tecnologia).

• Turmas partilhadas, nos casos em que um conjunto de Empresas solicite um mínimo de 15 formandos 
(por local e tecnologia).

A Academia, nas várias localizações identificadas pelas Empresas, cria as ações de formação (duração 
entre 3 a 6 meses).

As Empresas trabalham em conjunto com a Academia para desenvolver o conteúdo dos programas 
formativos e aprovam os conteúdos programáticos das ações de formação em que participam formandos 
cujos perfis no final pretendem contratar.

O Programa, através da sua Direção, lança um processo de candidatura para seleção dos formandos 
destinado a todas as pessoas que reúnam condições, ou seja, desempregadas/os ou em situação de 
subaproveitamento, com o ensino secundário completo�

Os candidatos que reúnam as condições são direcionados para um portal de testes de inglês e 
psicométricos, sendo estes últimos destinados a avaliar as capacidades em áreas consideradas críticas 
para a formação a ministrar, nomeadamente raciocínio lógico e matemático�

Os candidatos com melhor avaliação nos testes são canalizados para entrevistas com as Empresas 
participantes e o IEFP para uma validação final da sua motivação para aceitarem este desafio.

Os candidatos, ordenados pela avaliação obtida nos testes, são colocados nas ações de formação, 
tendo em atenção a sua seleção de tecnologia/local�
• Fechado o processo de colocação, a Instituição de Ensino Superior onde a ação irá decorrer comunicará 

ao formando a data de início, devendo nesta fase o formando assegurar a sua inscrição no IEFP�
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A Ação de Formação na IES decorrerá preferencialmente de forma presencial, num período, 
tipicamente de 6 meses (3 a 6 meses).
• No decorrer da formação serão realizadas avaliações associadas aos vários módulos, existindo 2 

desses processos de avaliação que serão acompanhados pelas Empresas.

No fim da formação, os candidatas/os que obtiverem aprovação são direcionadas/os para entrevistas 
com as Empresas (turmas partilhadas).

As/os candidatas/os aprovados pelas Empresas são integrados numa das empresas aderentes por 
um período de 3 meses em FPCT. 
• Formandos que forem recusados em três ou mais entrevistas terminam o seu processo formativo, não 

evoluindo para FPCT�

Após esta última fase, as Empresas contratam os candidatos que aprovarem, considerando um mínimo 
de 80%, face ao número de vagas que identificaram.

Do ponto de vista financeiro, toda a componente formativa em Academia é suportada por fundos públicos 
e a formação em contexto de trabalho pela Empresa. O formando aufere uma bolsa, equivalente ao 
salário mínimo nacional paga durante todo o período de formação�

Para cada edição do Programa UPskill serão realizados “ciclos” de candidaturas e colocações, visando 
acelerar o início das ações de formação, sempre que existam turmas com as vagas preenchidas.

Dentro deste princípio, o primeiro ciclo de colocações decorrerá 3 semanas após o início do processo de 
candidatura dos potenciais formandos, e terá como base de partida as ações de formação até essa data 
validadas pela Direção do Programa, como fazendo parte desse “ciclo”. Findo esse período de 3 semanas 
fecha-se o primeiro conjunto de candidatos que, tendo obtido, no portal de candidatura, classificação 
acima do valor definido pela Direção do Programa, passarão à fase de entrevistas.

Nessa data inicia-se um novo “ciclo” de candidaturas, cujo processo de colocação decorrerá se:
a. Existirem novas ações de formação a criar, na sequência de novos pedidos de Empresas;
b. Das ações definidas no “ciclo” anterior se mantiverem vagas por preencher.
c. A data de encerramento deste segundo ciclo será definida pela Direção do Programa, tendo em 

atenção (a) e (b).
d. Podem ocorrer novos ciclos, com a repetição das regras referidas, tendo em atenção (a) e (b).

Poderão existir, em cada edição anual do Programa, N ciclos de candidatura até se completarem as 
vagas existentes ou a Direção do Programa decidir terminar o processo de candidaturas�

C I C L O S  D E  C A N D I D A T U R A S  P O R  C A D A 
E D I Ç Ã O  D O  P R O G R A M A  U P S K I L L
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Os dois processos definidos nos pontos II e III do presente anexo terão duas linhas distintas de 
desenvolvimento, aplicadas tendo por base o enquadramento dos pedidos efetuados pela Empresa. Ou 
seja:
• Turmas Dedicadas – Turmas solicitadas por uma Empresa que assegura um número de formandos 

igual ou superior a 15, numa dada tecnologia e localização, de forma a viabilizar a constituição de 
uma turma totalmente alinhada com os seus objetivos�

• Turmas Partilhadas – Modelo base de funcionamento do UPskill em que o número mínimo de 
formandos referido (15) será obtido pelo somatório de pedidos recebidos de várias Empresas, sendo 
neste caso o conteúdo programático alinhado entre a IES (Instituição de Ensino superior) e o conjunto 
de Empresas participantes�

Nota: por questões de estratégia de desenvolvimento do Programa, para qualquer dos cenários referidos 
acima, a Direção do Programa poderá decidir,  excecionalmente, aceitar a criação de turmas com um 
valor base menor�
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P R O C E S S O  D E  S E L E Ç Ã O  D O S  C A N D I D A T O S 
P A R A  I N T E G R A Ç Ã O  N O  P R O G R A M A 
U P S K I L L

Nota Introdutória
Tendo em atenção que se prevê um elevado número de candidaturas e estando o Programa limitado às 
necessidades identificadas pelo conjunto de Empresas, que, para o efeito, assinarem acordos com o IEFP, 
com o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, com a APDC e com as Instituições de 
Ensino Superior, as partes acordam a aplicação de um processo de validação de candidatos que assenta 
nas etapas descritas no presente anexo�

Estrutura do processo de seleção

Este processo consistirá na realização de:
a. Um questionário de candidatura (ambiente online não assistido);
b. Um conjunto de testes cognitivos, de motivação e inglês (ambiente online não assistido);
c. Uma entrevista final (presencial ou por videoconferência).

De forma a alinhar os processos referidos anteriormente com as melhores práticas de mercado, a APDC 
estabelecerá uma parceria com uma empresa especializada em testes de recrutamento (TR), em particular 
com conhecimento das características do setor das TIC, para a realização da etapa (b) e colaborar na 
definição da metodologia a aplicar em (c), assegurando que a realização das entrevistas seja conduzida 
de forma uniforme por todas as equipas envolvidas nas diferentes localizações geográficas.

Detalhe das várias etapas

Etapa 1 - Portal Online

Para efeitos de apoio ao Programa, será criado um portal que conterá a informação sobre o Programa e 
permitirá aos interessados apresentarem a sua candidatura, fornecendo os elementos que venham a ser 
considerados relevantes, nomeadamente:
a. Nome, NIF, CC, e-mail, telefone/telemóvel, data de nascimento;
b. Morada (individualizando o distrito), informação que será usada para a distribuição pelas equipas 

que efetuarão as entrevistas;
c. Serviço de emprego em que está inscrito(se aplicável);
d. Situação profissional atual;
e. Habilitações literárias (exclusão de quem não tenha, no mínimo o ensino secundário completo). 

Este requisito não anula que haja uma definição de requisitos próprios com exigência superior, em 
algumas ações de formação;

f. Área tecnológica a que se candidata e localização da formação;
g� Informação, explicitando a motivação da candidatura�
Serão recolhidos dados complementares, nomeadamente data/hora da candidatura�
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Para efeito de informação aos candidatos, as entidades participantes, nomeadamente APDC, Empresas,
IES e o IEFP (através do portal iefponline), divulgarão a iniciativa, redirecionando os interessados para
o portal de candidatura�

Etapa 2 - Entrevistas

Efetuada a etapa 1 com sucesso, a/o candidata/o será remetida/o para a componente online de testes, 
onde realizará o conjunto de testes que vierem a ser definidos.

O teste de Inglês tem caráter de exclusão, ou seja, candidatos que não obtiverem, pelo menos, a 
classificação B2 não serão aprovados (nota: podem existir ações específicas de formação com exigência 
superior).

Dos testes realizados resultará uma classificação, numa escala pré-definida. A Direção do Programa, após 
consulta à empresa que fornecer a plataforma de testes, definirá o nível acima do qual os candidatos 
serão aceites para entrevista� Este valor poderá ser alterado, ao longo do processo, tendo nomeadamente 
em atenção as vagas disponíveis e a análise do resultado dos testes�

Da entrevista resultará a seguinte avaliação:
 0 – Candidato rejeitado;
 1 – Candidato com reservas, recomenda-se uma segunda entrevista; 
 2 – Candidato aceite�

A entrevista será realizada por técnicos do IEFP e, no caso das turmas dedicadas, por responsáveis das 
Empresas. Neste último caso, o IEFP poderá, por sua exclusiva decisão, participar na entrevista ou efetuar 
uma entrevista autonomamente, num momento diferente� Pode ainda prescindir da sua realização no 
caso dos candidatos com avaliação 2 pela Empresa�

Existindo numa dada localização geográfica turmas dedicadas e turmas partilhadas, os candidatos, 
com base na sua 1ª opção de tecnologia/localização, serão endereçados em primeiro lugar para essas 
entrevistas�

No caso das turmas dedicadas, se a avaliação do representante da Empresa for de 2, a/o candidata/o 
considera-se como aceite e prosseguirá o processo de integração na ação de formação� Caso a avaliação 
da Empresa não seja 2, prevalecerá a avaliação dada pelo técnico do IEFP que, nesta situação, terá de 
ser final, ou seja, 0 ou 2.

Nas restantes situações, a/o candidata/o com avaliação 1, dada pelo IEFP, ficará em “pausa” até ser 
sujeito a uma segunda entrevista pelo próprio IEFP ou por representantes a designar pela APDC e/ou por 
algumas das empresas participantes. Esta situação termina com o resultado desta segunda entrevista (0 
ou 2) ou se as ações de formação que a/o candidata/o pretende entretanto ficarem sem vagas.
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No caso das turmas/localizações selecionadas pela/o candidata/o ficarem sem vagas, a/o mesma/o pode 
não chegar a ser entrevistado�

Etapa 3 - Colocação em Ação de Formação

Os candidatos aprovados nas entrevistas serão colocados nas ações de formação, seguindo a sua 
ordenação, determinada com base na avaliação efetuada nos testes online� 
Sempre que na mesma geografia/localização existam turmas dedicadas e turmas partilhadas, o 
preenchimento das vagas começa pelas turmas dedicadas�

Os candidatos não colocados, por se terem esgotado as vagas, serão incluídos no ciclo seguinte de 
colocação, tendo por base a sua avaliação no portal� Ou seja, são incluídos na lista global e sujeitos em 
igualdade ao processo de colocação, com base na sua ordenação�

P R O C E S S O  D E  S E L E Ç Ã O  D O S  F O R M A N D O S 
P A R A  I N T E G R A Ç Ã O  N A S  E M P R E S A S

Turmas Dedicadas

Não se aplica este processo, pois as/os candidatas/os foram previamente selecionadas/os pela Empresa 
e já lhe estão atribuídos. Em resumo, a/o candidata/o já está “associada/o” a uma Empresa e será ́nela 
que realizará a formação profissional em contexto de trabalho (FPCT), desde que obtenha avaliação 
positiva nos vários módulos da formação teórico-prática�

Turmas Partilhadas

Nestes casos torna-se necessário distribuir os formandos pelas Empresas que solicitaram recursos na 
mesma tecnologia/localização e deram origem à criação da(s) ações de formação.
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Este processo assenta em entrevistas de seleção, a realizar pelas Empresas aos formandos, seguindo as 
seguintes regras:

1� Processo de entrevista inicia-se um mês antes de terminar a ação de formação� 
2� O número de formandos a atribuir a cada Empresa poderá ter de ser ajustado, caso o número de 

formandos que terminem a formação seja inferior ao somatório dos formandos solicitados pelas 
empresas (por desistência ou não aprovação em todos os módulos). Esse ajuste será efetuado de 
forma proporcional e utilizando as seguintes regras:

3� A cada formando é atribuído um identificador único (Tipo UUID) sendo os formandos ordenados com 
base nesse identificador. 

4� Os formandos são atribuídos, de forma aleatória, às Empresas para entrevista, assegurando, como 
mínimo de entrevistas, o triplo do número de formandos solicitados (salvo se o número de formandos 
disponíveis não permitir essa regra, nesse caso, a empresa terá acesso a todos os formandos 
disponíveis). Os formandos serão enviados para entrevistas para um mínimo de 3 empresas ou, não 
existindo este número, para a totalidade das empresas presentes.

5� Empresas entrevistam os formandos e atribuem a sua avaliação (avaliação 0/1, ou seja, aprovado/ 
não aprovado). 

6� É atribuída uma ordenação às Empresas por tecnologia/localização (em primeiro lugar a Empresa 
com mais pedidos e assim sucessivamente; em caso de igualdade, as 3 primeiras letras do nome 
servem de fator de ordenação). 

7� Os formandos são agora reordenados, tendo por base a ordem inversa, do número de avaliações 
positivas; em caso de igualdade, será usado para desempate o seu número único.

8� O processo de colocação efetua-se em duas rondas:

• Empresas com 1 pedido, o pedido será mantido�
• Empresas com 2 e 3 pedidos, será efetuado o arredondamento “para cima”, ou seja, será sempre 

aumentada uma unidade�
• Empresas com mais pedidos, será efetuado o arredondamento para baixo, ou seja, será sempre 

mantido o valor inteiro�
• Em caso de necessidade de ajuste final, será realizado na Empresa com mais pedidos.

1ª ronda - atribuição de 50% dos formandos solicitados (arredondamento sempre para cima), 
iniciando-se pela 1ª Empresa e assim sucessivamente, tendo em conta os formandos aprovados pela 
Empresa;
2ª ronda - restantes 50% dos formandos (diferença entre os formandos solicitados ou atribuídos, na 
sequência de (2), pela Empresa, e os colocados na 1ª ronda), seguindo a mesma metodologia da 1ª 
ronda�

9� Caso, na sequência do processo anterior, as quotas das Empresas não tenham sido preenchidas 
e fiquem formandos por colocar, estes serão distribuídos automaticamente pelas Empresas até 
perfazerem as suas quotas, de forma proporcional, ou seja, tendo em atenção o total de formandos 
por colocar e as vagas existentes� 

10� Os formandos que, na sequência do processo de avaliação, obtenham três avaliações “0” não evoluem 
para FPCT. No caso de só existirem 2 empresas e se ambas avaliarem com “0”, o formando também 
não evoluirá para FPCT�

11� Para efeitos de contratação, a obrigação da Empresa no caso dos formandos colocados ao abrigo 
do ponto 9 reduz-se de 80% para 50%, valor calculado tendo como referência o pedido inicial da 
Empresa, com o eventual ajuste resultante de (2).




