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Identificar as competências que os empregadores 
requerem dos diplomados das IES 

Identificar as competências que os diplomados 
mobilizam nos contextos profissionais 

Identificar as competências nas quais os diplomados 
revelam maior e menor preparação em relação aos perfis 
profissionais assumidos 

Identificar os modos através dos quais as IES podem 
preparar melhor os seus estudantes e diplomados nas 
competências requeridas pelos empregadores 

Objetivos gerais 
Consórcio Maior Empregabilidade 
Estudo 1 – "Preparados para trabalhar?" 
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Metodologia  

Abordagem quantitativa (inquéritos por 
questionário a diplomados e empregadores) 
2008-2012 

Abordagem qualitativa (focus group a 
diplomados e empregadores) 

Levantamento do práticas atuais de promoção de 
competências nas IES do Consórcio 



+
Participantes  
(CONSÓRCIO) 

6444 diplomados 
62% sexo feminino 

M=29anos 

Licenciatura (67%) 

Mestrado (33%) 

781 empregadores 
54% sexo feminino 

Entre os 31 e os 45 anos 
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Participantes  
(UAlg) 

336 diplomados 
61,6% sexo feminino 

M=30,44 anos 

Licenciatura (78%) 

Mestrado (17,9%) 
42 empregadores 
25 M e 17 F 

28 entre os 31 e os 45 anos 

35 distrito de Faro 

22 tem/teve diplomados 
2 faz recrutamento e seleção 
de diplomados 
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Figura 1 – Situação profissional dos diplomados (%) 
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Figura 2 – Início da atividade profissional até 1 ano após obtenção de 
diploma de maior grau (%) 
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Figura 3 – Tipo de empresa/organização onde os diplomados 
trabalham (%) 



+ Figura 4 – Natureza do vínculo laboral (%) 



+ Figura 5 – Formas de obtenção de emprego (%) 



+ Figura 6 – Obtenção de emprego em setores relacionados com a área 
de formação (%) 
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COMPETÊNCIAS CONSÓRCIO UAlg 

Análise e resolução de problemas 4,08 3,65 

Aprendizagem ao longo da vida 4,08 3,57 

Trabalho em equipa 4,08 3,63 

Adaptação e flexibilidade 4,07 3,57 

Gestão do tempo 4,06 3,61 

Escuta ativa 4,06 3,61 

Expressão oral 4,03 3,63 

Ética e responsabilidade social 4,02 3,53 

Planeamento e organização 4,01 3,58 

Relacionamento interpessoal e 
gestão de conflitos 

4,00 3,52 

Tabela 2 – Grau de 
utilização no 
emprego atual (M) 
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COMPETÊNCIAS CONSÓRCIO UAlg 

Utilização das TIC 3,97 3,45 

Competências técnicas da área 
específica de conhecimento 

3,97 3,41 

Motivação para a excelência 3,90 3,35 

Capacidade de conceptualizar 3,82 3,32 

Comunicação escrita 3,80 3,36 

Tomada de decisão 3,76 3,38 

Diversidade e multiculturalidade 3,66 3,34 

Criatividade e inovação 3,52 2,92 

Assunção do risco 3,46 3,05 

Liderança 3,36 2,91 

Domínio de línguas estrangeiras 3,24 3,10 

Tabela 2 – Grau de 
utilização no 
emprego atual (M) 
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COMPETÊNCIAS CONSÓRCIO 

 
UAlg 

Aprendizagem ao longo da 
vida 

4,22 4,15 

Trabalho em equipa 4,20 4,13 

Ética e responsabilidade 
social 

4,20 4,16 

Utilização das TIC 4,13 4,05 

Escuta ativa 4,12 4,09 

Adaptação e felxibilidade 4,12 4,04 

Motivação para a excelência 4,08 4,00 

Planeamento e organização 4,04 4,01 

Comunicação escrita 4,01 3,98 

Relacionamento interpessoal e 
gestão de conflitos 

4,01 3,96 

Tabela 3 – Grau de 
confiança na 
capacidade atual 
para mobilizar 
cada competência 
(M) 
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COMPETÊNCIAS CONSÓRCIO UAlg 

Diversidade e multiculturalidade 3,98 3,95 

Gestão do tempo 3,97 3,97 

Competências técnicas da área 
específica de conhecimento 

3,96 3,89 

Expressão oral 3,94 3,96 

Análise e resolução de problemas 3,93 3,89 

Capacidade de conceptualizar 3,90 3,81 

Tomada de decisão 3,80 3,80 

Criatividade e inovação 3,73 3,61 

Liderança  3,64 3,57 

Assunção do risco 3,62 3,59 

Domínio de línguas estrangeiras 3,48 3,58 

Tabela 3 – Grau de 
confiança na 
capacidade atual 
para mobilizar 
cada competência 
(M) 
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COMPETÊNCIAS CONSÓRCIO 
 

UAlg 

Trabalho em equipa 3,90 3,84 

Competências técnicas da 
área específica de 
conhecimento 

3,82 3,69 

Aprendizagem ao longo da 
vida 

3,76 3,65 

Ética e responsabilidade social 3,70 3,60 

Comunicação escrita 3,69 3,67 

Utilização das TIC 3,68 3,62 
Motivação para a excelência 3,66 3,48 

Capacidade de conceptualizar 3,65 3,52 

Planeamento e organização 3,63 3,54 

Escuta ativa 3,63 3,51 

Tabela 4 – Grau de 
preparação dado 
pelo curso (M) 
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COMPETÊNCIAS CONSÓRCIO 

 
UAlg 

Adaptação e felxibilidade 3,62 3,46 

Expressão oral 3,60 3,62 

Diversidade e multiculturalidade 3,56 3,48 

Análise e resolução de 
problemas 

3,53 3,42 

Relacionamento interpessoal e 
gestão de conflitos 

3,48 3,34 

Gestão do tempo 3,46 3,32 

Criatividade e inovação 3,43 3,33 

Tomada de decisão 3,30 3,15 

Liderança  3,19 3,03 

Assunção do risco 3,14 3,00 

Domínio de línguas estrangeiras 2,95 3,05 

Tabela 4 – Grau de 
preparação dado 
pelo curso (M) 
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+
EMPREGADORES 

Competências mais importantes:  
Trabalho em equipa 

Tomar decisões e solucionar problemas 
Planeamento e organização 

Analisar dados quantitativos 

Grau de competência atual dos 
diplomados: 
1. Utilização das TIC 

2. Trabalho em equipa 
3. Aprendizagem ao longo da vida 

4. Adaptação e flexibilidade 
5. Expressão oral 

6. Planeamento e organização e escuta 
ativa 

5 mais valorizadas 5 anos: 
Análise e resolução de problemas 

Planeamento e organização 
Adaptação e flexibilidade 

Utilização das TIC 
Criatividade e inovação 



+ Resultados das análises comparativas 
Preparação dos diplomados face às competências para o mercado de 
trabalho 

Convergência muito 
significativa 

As 4 mais importantes 
foram coincidentes entre 
diplomados e 
empregadores 

Análise e resolução de 
problemas (53% e 51%), 
Criatividade e inovação 
(49% e 47%), Adaptação 
e flexibilidade (39% e 
45%) e Planeamento e 
organização (38% e 40%) 

Menos escolhidas: Escuta 
ativa, Comunicação 
escrita e Capacidade de 
conceptualizar 



Preparados para trabalhar: elementos qualitativos 
António Fragoso 

Apresentação ao mundo do trabalho 

Estágios 

Práticas e critérios de contratação 

Competências mais importantes para o 
mundo do trabalho 

O papel da universidade na promoção da 
empregabilidade 



2. Os estágios 

CONTEXTO 

A sazonalidade da 
região Algarvia 

A diversidade de 
práticas e 

necessidades dos 
empregadores 



 
DIPLOMADOS 

Adaptação a regras, obrigações, 
responsabilidade, organização do trabalho 

real 

Postura, comportamento 

Conhecer todas as áreas/ funções / tarefas 
da empresa ou instituição (mesmo as mais 

básicas) 

Diferentes durações (ex: estágios curtos 
de Verão) 

“Experiência” 

“Pesa” na altura da contratação 

Em síntese, fundamentais 

EMPREGADORES 

Oportunidade para conhecer o serviço, 
colegas, regras, etc. 

Oportunidade para avaliar as pessoas 
em contexto real de trabalho 

Representa o início do processo de 
recrutamento (“um estágio excelente é 

quase o equivalente a uma contratação”) 

Em síntese, fundamentais 



 

DIPLOMADOS 

Ainda há licenciaturas s/ estágio 

Organização (ex.: os estudantes é que têm 
que os arranjar) 

Curta duração (impactos diversos) 

“Aproveitamento” ou “exploração” por 
parte dos empregadores 

EMPREGADORES 

“Há empresas que abusam um pouco 
daquilo que é o conceito de estágio” 

Falta de supervisão IES (para distinguir 
estes casos) 



3. Práticas e critérios de contratação 

CONTEXTO 

O 
desemprego 

A diversidade 
de práticas e 
necessidades 

dos 
empregadores 

Maiores 
dificuldades 

na contratação: 
trabalhadores 

pouco 
qualificados 



 
DIPLOMADOS 

O CV não deveria ser a única 
forma de apresentação do 

diplomado 

Ser ativo; dar-se a conhecer 

Estudar e conhecer as 
instituições/ empresas onde se 

quer trabalhar 

CV são geralmente normalizados, 
banais: deveriam ser curtos; 
dirigidos ao empregador em 

concreto; e conter elementos de 
distinção 

Entrevistas: a postura, forma de 
apresentação, atitude, vontade de 

aprender, humildade 

EMPREGADORES 

Formas de lidar com a 
“avalanche” de candidatos 

Estágios já efetuados na 
instituição 

A forma de apresentação do CV 

Geralmente 2 entrevistas 

Avaliação das entrevistas: 
postura, pontualidade, forma de 
apresentação, atitude, vontade 

de aprender 

Flexibilidade 

Criatividade, capacidade de 
inovação 

Experiência: não há consenso! 



 

DIPLOMADOS 

Capacidade de trabalhar em rede 

Capacidade de resolução de 
problemas 

Comunicação e Bom relacionamento 
interpessoal: colegas e clientes 

Trabalhar em Inglês (e numa outra 
língua, se possível) 

Novas tecnologias 

Trabalho em equipa (geralmente 
aparece pela negativa) 

EMPREGADORES 

Criatividade 

Competências técnicas 

Flexibilidade (a todos os níveis) 

Comunicação e Bom relacionamento 
interpessoal: colegas ou clientes 

Conhecimento de línguas  

Novas tecnologias 

Trabalho em equipa/ forma como o 
trabalhador se encaixa na equipa 

pré-existente 

Capacidade de análise 

Ética 



 DIPLOMADOS 

A única iniciativa que conheciam era o 
Portal do Emprego 

“Ouvir” o mercado e modificar a oferta 
formativa em consonância 

Reforçar os laços e ligações com as 
empresas (a imagem da UAlg e, logo, dos 

seus diplomados) 

Melhorar a ligação entre a investigação e 
as necessidades reais das empresas 

Promoção de estágios e cursos variados 

Formação: CV, entrevistas de emprego, etc. 

EMPREGADORES 

Se conheciam alguma iniciativa, não o 
mostraram 

“Modernizar” os currículos dos planos de 
estudos, tornando-os mais próximos às 

exigências do mercado 

Promover a construção de outras 
competências que NÃO as técnicas 

anteriormente mencionadas) 

Promover o voluntariado 



REFLEXÕES FINAIS 

Que estudos promover a partir daqui, que possam ajudar 
a UAlg a desenhar a sua oferta formativa? 

Como promover nos nossos diplomados as 
competências transversais (análise e resolução de 
problemas, adaptação e flexibilidade e criatividade e 
inovação, etc.) mais críticas nos próximos anos? 

Reflexão interna (de que forma os planos de estudo são 
capazes de ir ao encontro destes resultados) 

Estágios: a necessidade de rever a oferta formativa  

Serviços de carreira profissional: que funções, que 
estrutura?  



+
Fórum Estudante 
(http://www.forum.pt)  

 

Consórcio Maior Empregabilidade 

http://maiorempregabilidade.forum.pt 

“Estudos Preparados para Trabalhar” 

http://preparadosparatrabalhar.forum.pt  


