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O que é a 
Empregabilidade?

O que nos dizem 
os dados 
estatísticos?

O que nos dizem 
os empregadores?

A Empregabilidade é frequentemente definida como a
capacidade para obter e manter emprego ao longo da vida,
dentro e através das organizações. Esta capacidade é
influenciada pela interação dinâmica entre fatores distintos: as
características pessoais, como a adequação dos seus
conhecimentos e competências; a maneira como as suas
características são valorizadas no mercado de trabalho; o
contexto social e o seu enquadramento, isto é, incentivos e
oportunidades proporcionados para atualizar e validar os
conhecimentos e competências; e o contexto económico.

☛ Os europeus diplomados do Ensino Superior tendem a
conseguir emprego mais rapidamente que os diplomados do
Ensino Secundário (5.1 meses versus 7.3 a 9.9 meses).

☛ Os diplomados do Ensino Superior são mais bem pagos pelos
seus empregos.

☛ Para além das áreas de estudo, as Instituições de Ensino
Superior onde os os indivíduos desenvolvem os seus estudos,
constituem um fator influenciador da taxa de empregabilidade.

Os empregadores valorizam as seguintes competências nos
diplomados do Ensino Superior:
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Competências de Trabalho em Equipa

Competências Específicas de Cada Área

Competências de Comunicação

Competências Informáticas

Capacidade de adaptação a situações novas

Competências de leitura e de escrita

Competências analíticas e de resolução de problemas

Competências de planeamento e organização

Competências de tomada de decisão

Competências matemáticas

Competências linguísticas

Muito importante Importante Pouco Importante Nada Importante
Traduzido de Eurobarometer (2010)

A Empregabilidade pode ser avaliada através de indicadores
distintos, considerando uma perspetiva mais individual,
organizacional ou governamental, sendo que não se deve limitar
à análise restrita de dados estatísticos sobre o emprego. A Self-
Perceived Employability Scale é uma medida muito utilizada na
Psicologia para avaliar este constructo, sendo que permite avaliar
a Empregabilidade na perspetiva dos próprios indivíduos e possui
a vantagem de estar validada para a população portuguesa.

Como se avalia a 
Empregabilidade?
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Os diplomados do Ensino superior desenvolvem diferentes
competências em diferentes contextos. Existem competências
que precisam ser desenvolvidas sobretudo no Ensino Superior,
como o desenvolvimento da experiência e de competências
académicas gerais, competências interpessoais e uma orientação
internacional. Mas outras competências têm que ser
desenvolvidas ao longo da vida profissional, tais como
competências estratégicas e organizacionais. Existem
oportunidades para os alunos desenvolverem este tipo de
competências através de programas de estágios nacionais. São
exemplos disso:
o PEJENE – Programa de Estágios de Jovens Estudantes do

Ensino Superior nas Empresas, promovido pela Fundação da
Juventude, para jovens a frequentar o último e penúltimo ano
do Ensino Superior em todas as áreas académicas.

o Programa de Bolsas de Estágio Santander Universidades,
destinado a alunos finalistas e recém-diplomados, resultante
da parceria estabelecida entre várias Instituições de Ensino
Superior do país e o Santander Totta.

Estes programas recebem candidaturas de recém diplomados,
também.
Há um conjunto de outras competências, tais como,
competências empresariais e comerciais, criatividade e
empreendedorismo, que devem ser exploradas ao longo da vida,
em diferentes contextos. Este tipo de competências podem ser
desenvolvidas através do envolvimento em atividades de lazer e
de cidadania diversas tendo em conta os gostos de cada pessoa,
incluindo o associativismo, o voluntariado, o escutismo, os grupos
de jovens, a prática desportiva, individual ou coletiva, actividades
artísticas, os trabalhos em part-time, entre outras.

Como desenvolver 
competências-
chave?

Numa escala de 1 a 5, como se classificaria ao nível do
conhecimento acerca de si próprio/a (e.g., interesses, valores,
competências, aspirações, objetivos de carreira)?

Sabia que...
A investigação demonstra que o desenvolvimento do
autoconceito constitui uma variável importante para o
desenvolvimento de carreira do indivíduo ao longo da vida.

Para explorar mais informação sobre os programas de estágios
citados, consulte os seguintes sitios da internet:
http://ms.fjuventude.pt/pejene2016/
http://bolsasdeestagiosantander.pt/

Ligações Úteis

Sugestão de leitura: 
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