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Numa época marcada pela perceção de instabilidade e de
imprevisibilidade face ao futuro, em função de uma economia
globalizada e mutável, os percursos de carreira individuais deixaram
há muito de ser lineares, passando a caracterizar-se por inúmeras
transições ao longo da vida. As transições profissionais e de
emprego e o reemprego são cada vez mais frequentes, o que
despoletou uma mudança de paradigma. O emprego para a vida
deu lugar à empregabilidade para a vida, entendida como um leque
de comportamentos dirigidos para a aquisição, manutenção e
utilização de qualificações que visem lidar com um mercado de
emprego em mudança, em diferentes momentos da vida. Este
conceito surgiu, precisamente, da necessidade de responder
eficazmente às rápidas mudanças, elevadas exigências e novas
expectativas dos mercados de emprego face aos trabalhadores.

Como é que a 
Empregabilidade 
tem sido entendida?
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Porque surgiu o 
conceito de  
Empregabilidade?

Nos dias de hoje, os percursos de carreira compreendem mudanças
repetidas, decisões constantes, empregadores múltiplos, e redes
sociais que definem e sustentam a carreira. Neste contexto, a par
das instituições, cada individuo vai sendo também encarado como
um agente responsável pelo desenvolvimento e gestão da sua
carreira, construindo e atualizando a sua identidade de carreira,
desenvolvendo competências de adaptabilidade e investindo no seu
próprio capital humano e social. A identidade de carreira consiste no
processo de autoconhecimento e pode incluir interesses, objetivos,
necessidades, valores e crenças. A adaptabilidade engloba atributos
de abertura à experiência, envolvimento na exploração,
predisposição para a aprendizagem, locus de controlo interno e
autoeficácia. O capital humano, por sua vez, engloba as qualidades
físicas e intelectuais, as qualificações e competências pessoais,
enquanto o capital social diz respeito ao estabelecimento e
manutenção de redes de contactos interpessoais.

Empregabilidade em mais profundidade

Sugestão de Leitura: Glossário ELGPN – European Lifelong Guidance Policy Network 



Numa escala de 0 a 5 (0 “nada importante” até 5 “muito importante”), em que
medida considera importante investir em formação ao longo de
toda a vida?
Sabia que... A investigação demonstra que os indivíduos que,
durante longos períodos de tempo, não se envolvem na aquisição e
atualização de competências através de aprendizagem formal ou de
aprendizagem no trabalho tornam-se mais vulneráveis ao mercado
de trabalho?
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No Boletim de Carreira N.º 1 salientaram-se as competências mais
valorizadas, pelos empregadores, nos diplomados do Ensino
Superior. Importa agora esclarecer como estas poderão ser,
particularmente, desenvolvidas ao longo do percurso académico. As
competências transversais, altamente destacadas pelos
empregadores, podem ser trabalhadas em múltiplos contextos, quer
formais, quer informais. Assim, a realização de trabalhos
académicos em pequeno grupo, a colaboração em equipas de
trabalho investigativo, as experiências ao abrigo do programa
ERASMUS+, a participação em programas de voluntariado, nacional
e internacional, são alguns exemplos de excelentes oportunidades
para desenvolver competências de comunicação, de trabalho em
equipa, de planeamento e organização, de resolução de problemas,
e de adaptação a situações novas. Os conhecimentos e as
competências mais específicas de cada área de estudo, as
competências linguísticas e de escrita, assim como o domínio de
competências informáticas, podem ser exploradas através da
realização de formação especializada e contínua adicional à
formação superior. Estas devem ainda ser alvo de treino regular
visando a consolidação de aprendizagens e a automatização de
procedimentos.

Como promover as 
competências 
requeridas pelo 
atual mercado de 
trabalho?

Ligações Úteis O programa ERASMUS+ oferece oportunidades para os estudantes
realizarem um período de estudos e/ou um estágio no estrangeiro.
Os recém-graduados também podem realizar um estágio ao abrigo
deste programa, no prazo de um ano após o término do curso, e
desde que tenham submetido a sua candidatura enquanto ainda são
estudantes formais da UMinho.
O Serviço de Voluntariado Europeu (SVE) é uma experiência de
voluntariado, inserido no programa ERASMUS+, destinado aos
jovens dos 17 aos 30 anos.
Para obter informações adicionais sobre os programas acima
referidos, aceda e explore as seguintes hiperligações:
http://www.sri.uminho.pt/ e http://servicovoluntarioeuropeu.pt/sve/.

No Boletim de Carreira N.º 3…
Considerações práticas sobre o desenvolvimento da identidade de carreira, da adaptabilidade e
do capital humano e social, aspetos essenciais para a promoção da empregabilidade.

http://www.sri.uminho.pt/
http://servicovoluntarioeuropeu.pt/sve/.

