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O Presidente da República instituiu a Estratégia Nacional de Qualificação para a Produtividade e o 

Emprego, com a finalidade de conversar com os órgãos e entidades da administração pública 

federal, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, do setor privado e da sociedade civil, com 

o fim de promover o acesso da qualificação profissional para o aumento da produtividade e da 

empregabilidade. 

A implantação visa: 

a) desenvolver e integrar programas de qualificação profissional com vistas ao aumento da 

empregabilidade e da produtividade; 

b) desenvolver programas de qualificação de acordo com as demandas do setor produtivo com foco 

em novas tecnologias; 

c) promover ações de qualificação que auxiliem a recolocação do trabalhador desempregado no 

mercado de trabalho; 

d) promover ações de requalificação profissional de trabalhadores empregados; 

e) estimular e promover cursos de formação socioemocional complementares à formação 

profissional; 

f) estimular a participação do setor produtivo no fluxo da política de qualificação profissional; 

g) estimular e promover a aplicação de metodologias inovadoras de qualificação profissional 

desenvolvidas pelo setor privado, pela sociedade civil e pelos entes federativos, com alto impacto 

na produtividade e na empregabilidade; 

h) contribuir para o desenvolvimento econômico e social do País; 

i) promover e articular iniciativas destinadas ao desenvolvimento do capital humano nacional com 

vistas ao aumento da produtividade e da empregabilidade; e 

j) fomentar mecanismos contínuos de avaliação de impacto, de estudos e de pesquisas das políticas 

de qualificação profissional. 

A Estratégia Nacional de Qualificação para a Produtividade e o Emprego atenderá prioritariamente: 

a) jovens que buscam a inserção no mercado de trabalho ou o 1º emprego; 

b) trabalhadores desempregados que estejam cadastrados no banco de dados do Sistema Nacional 

de Emprego; 



c) trabalhadores empregados em ocupações afetadas por processos de modernização tecnológica e 

outras formas de reestruturação produtiva, que buscam a requalificação ou a recolocação no 

mercado de trabalho; 

d) trabalhadores empregados que atuem em setores considerados estratégicos da economia, na 

perspectiva do desenvolvimento sustentável e da geração de trabalho, emprego e renda; e 

e) pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo federal. 

As microempresas e as pequenas empresas, os arranjos produtivos locais e os complexos produtivos 

locais terão tratamento preferencial no desenvolvimento das políticas de qualificação profissional. 

(Decreto nº 10.110/2019 - DOU 1 de 12.11.2019) 

Fonte: Editorial IOB  
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