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47 EMPRESAS DO BCSD PORTUGAL  
ESTIMAM CRIAR ATÉ 11.2OO EMPREGOS ENTRE 2017 E 2020 

 

 

 Entre 2017 e 2020, 47 empresas do BCSD Portugal vão criar 7.500 a 11.200 postos de 
trabalho 

 As cinco competências mais escassas em Portugal são: engenharia tecnológica, 
comercial, marketing e comunicação de informação, ciências económicas, operações e 
logística e automação 

 A competência comportamental mais escassa entre os profissionais portugueses é a 
liderança 

 Ministério da Educação e Ciência e BCSD Portugal assinam protocolo de colaboração 
 

 

Entre 2017 e 2020, um total de 47 empresas membro do BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o 

Desenvolvimento Sustentável, vai criar entre 7.500 e 11.200 postos de trabalho em Portugal. Um 

questionário realizado junto destas 47 empresas identificou também as cinco competências mais escassas 

em Portugal:   

 engenharia tecnológica 

 comercial, marketing e comunicação de informação 

 ciências económicas 

 operações e logística 

 automação 

Dentro das cinco competências mais escassas, são exemplos de profissões os Técnicos de Redes, 

Programadores e Analistas de Sistemas (engenharia tecnológica), os Técnicos de CRM/ Marketing 

Relacional e E-commerce (comercial, marketing e comunicação de informação), os Gestores de Risco e 

Controllers de Gestão (ciências económicas), os Técnicos de Operação Logística e Responsáveis de 

Entreposto Logístico (operações e logística) e os Técnicos de Robótica, Programadores CNC (máquinas 

robotizadas) e Programadores de Automação (automação). 

Estes dados resultam de um questionário realizado pelo BCSD Portugal junto de 47 empresas, no âmbito da 

AÇÃO 1 - Adequar perfis de competências entre as empresas e a formação escolar, projeto que pretende 

http://www.bcsdportugal.org/
http://www.bcsdportugal.org/
http://www.bcsdportugal.org/acao-2020/desenvolvimento-social
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contribuir para reduzir o desencontro entre as competências que as empresas precisam e as qualificações 

dos alunos que estão a sair das escolas secundárias. As 47 empresas que preencheram o questionário 

empregam 240 mil colaboradores e faturam 67 mil milhões de euros na sua atividade global. 

O questionário, realizado em cooperação com o Hay Group, membro do grupo de trabalho da AÇÃO 1 teve 

como objetivos: identificar as competências que são essenciais às empresas para o desenvolvimento do 

seu negócio num horizonte de três e cinco anos, perceber que tipo de competências vão recrutar, quais as 

áreas onde o recrutamento é mais escasso no mercado português e de que forma está o ensino português 

adequado às necessidades de recrutamento das empresas.  

Além das competências mais escassas, o questionário identificou ainda as competências críticas para a 

consecução dos negócios, ou seja, aquelas que são determinantes para o desenvolvimento das empresas e 

dos seus negócios. As cinco competências críticas identificadas pelas 47 empresas são: 

 operações e logística (cadeia de valor) 

 automação 

 comercial, marketing e comunicação de informação 

 engenharia de materiais e mecânica 

 engenharia tecnológica 

A título de exemplo, em relação à área de operações e logística, as competências críticas que mais se 

destacam são a gestão logística, as operações e logística e o planeamento industrial. Na área comercial, 

marketing e comunicação de informação, as competências mais críticas são as compras e negociação, 

marketing relacional e prospeção comercial. 

O estudo procurou perceber também quais as competências comportamentais mais importantes para as 

empresas. A liderança é a competência comportamental mais escassa entre os profissionais, enquanto a 

orientação para o cliente e a orientação para os resultados, são as duas competências mais críticas para o 

desenvolvimento do negócio. 

Este questionário é o ponto de partida para um trabalho posterior de sensibilização dos jovens em idade de 

decidir o seu futuro, para as profissões identificadas no estudo.  
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Protocolo de colaboração entre Ministério da Educação e Ciência e BCSD Portugal 

O Ministério da Educação e Ciência e o BCSD Portugal assinam hoje um protocolo de colaboração que 

concretiza um maior envolvimento das empresas membros do BCSD Portugal no desenho curricular dos 

cursos do ensino vocacional e na formação em contexto de trabalho. O protocolo é uma manifestação de 

interesse e disponibilidade dos membros do BCSD Portugal na promoção do desenvolvimento conjunto de 

cursos vocacionais. 

O grupo de trabalho da AÇÃO 1 é constituído por 27 empresas membro do BCSD Portugal, sendo que a Sonae 

é a empresa líder do grupo e o Hay Group colaborou na elaboração do questionário e análise dos dados, 

enquanto membro do BCSD Portugal. A AÇÃO 1 integra o projeto estratégico do BCSD Portugal, a AÇÃO 2020 

– Soluções Empresariais para o Desenvolvimento Sustentável, um conjunto de linhas de força para a agenda 

das empresas, para promover o desenvolvimento sustentável de Portugal, em articulação com os decisores 

de políticas públicas e os agentes da sociedade civil, no horizonte de 2020. 

 

“A importância de ter as pessoas certas para fazer crescer as empresas, o emprego e o bem-estar no País, é 

demonstrada neste estudo, com a identificação das áreas que são críticas para isso suceder. O papel do BCSD 

Portugal é juntar as vontades dos nossos membros para passar à ação, em que um dos passos seguintes é o 

protocolo de colaboração que hoje assinamos com o Ministério da Educação e Ciência, entidade que tem tido 

grande disponibilidade e empenho para desenhar soluções”, refere Fernanda Pargana, Secretária Geral do 

BCSD Portugal. 

“Para o Hay Group é extremamente importante termos dado um primeiro passo, em conjunto com a Sonae e 

os outros membros participantes na AÇÃO 1, para identificar de modo claro e quantificado quais vão ser as 

competências que, uma parte representativa do tecido empresarial português necessitará no curto e médio 

prazo. Penso que estes resultados nos forçam, empresas e entidades públicas a, tão rapidamente quanto 

possível, aprofundar a cooperação no sentido de mitigar o gap entre a oferta educativa e de desenvolvimento 

profissional e as reais necessidades das empresas. Só co-construindo a solução poderemos transformar a 

economia portuguesa e vencer o desafio de crescimento das nossas empresas”, refere Rui Luz, Head of 

Consulting do Hay Group Portugal.  

 

 

http://www.bcsdportugal.org/acao-2020/desenvolvimento-social
http://www.bcsdportugal.org/acao-2020/apresentacao
http://www.bcsdportugal.org/acao-2020/apresentacao
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UNIVERSO DO ESTUDO 

ABB, Abreu Advogados, Accenture, ANA Aeroportos, AXA, BPI, BANIF, BA Vidro, Biorumo, Bosch, Cepsa, CGD, 

Cimpor, Corticeira Amorim, CP, CTT, CUF, Deloitte, EDIA, EDP, Esporão, Everis, Ferpinta, Galp Energia, 

HayGroup, IBM, Informa DB, Jerónimo Martins, José Mello Saúde, Lactogal, Liberty Seguros, Lidergraf, Lipor, 

Metropolitano Lisboa, Montepio, Nestlé, Ovo Solutions, grupo Pestana, grupo Portucel Soporcel, PWC, 

Randstad, REN, Solvay, Sonae, Transtejo, Unicer e Xerox. As 47 empresas que preencheram o questionário 

empregam 240 mil colaboradores e faturam 67 mil milhões de euros na sua atividade global. 

 

CASOS DE ESTUDO DE ADEQUAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE EMPRESAS E FORMAÇÃO ESCOLAR 

EDIA – Formar para criar um novo perfil de competências 

grupo Portucel Soporcel – Rejuvenescer o capital humano com as competências certas 

Siemens – Engineering the Future 

SONAE com Escola de Comércio de Lisboa – A formação e o emprego dos técnicos de logística 

Transtejo – Recrutamento de maquinistas 

 

Sobre o BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável 

O BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável é uma organização de líderes 

empresariais com uma visão de futuro, que propõe galvanizar a comunidade empresarial para criar um 

mundo que seja sustentável para as empresas, para a sociedade civil e para o ambiente. Com um total de 

100 membros, o BCSD Portugal tem ampla representação sectorial e representa 38% do PIB nacional, valor 

que se traduz em mais de 65 mil milhões de euros de volume de negócios na sua atividade doméstica e 

mais de 270 mil colaboradores. Em conjunto com os membros, o BCSD Portugal catalisa a liderança e a defesa 

dos interesses comuns na construção de soluções e ações partilhadas. Alavancado nas fortes relações com 

diferentes stakeholders, o BCSD fomenta a mudança de políticas públicas a favor do desenvolvimento 

sustentável.  

 

Para mais informações: 
BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável 
Ana Marreiros | ana.marreiros@bcsdportugal.org  
Tel.: 21 781 9001 | Tlm: 93 246 5253  

http://www.bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2013/10/2015-CS-EDIA-NovoPerfilCompetencias.pdf
http://www.bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2013/10/2015-CS-gPS-CompetenciasCertas.pdf
http://www.bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2013/10/2014-CS-Siemens-EngineeringFuture.pdf
http://www.bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2013/10/2015-CS-Sonae_FormacaoEmpregoLogistica.pdf
http://www.bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2013/10/2015-CS-Transtejo-Maquinistas3Classe.pdf
http://www.bcsdportugal.org/
http://www.bcsdportugal.org/
mailto:ana.marreiros@bcsdportugal.org
tel:%2B351%20217%20819%20213
tel:%2B351%20936%20504%20077


 
 
 

5 
 

 


