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 Empregabilidade 

  Introdução 

O trabalho que a seguir se apresenta pretende abordar o impacto da evolução do 

emprego ao nível nacional, regional e local. 

No ponto 1 – Analisa-se a perspetiva europeia relativamente a Portugal, utilizando os 

dados disponibilizados pela CEDEFOP, designadamente no que se refere às indicações 

sobre a evolução do emprego em Portugal baseado nas qualificações e que constam nos 

quadros I e II- Evolução do emprego 2017-2020 – Portugal e Evolução força de trabalho 

2017-2020 Portugal A2 

No ponto 2 – Faz-se um resumo das previsões futuras de emprego (2017-2025). 

No ponto 3 – Apresenta-se um resumo do estudo realizado para a ANQEP pela 

Quaternaire no âmbito do sistema de antecipação de necessidades de qualificações 

(SANQ NUT II - Norte). Procura-se posicionar as qualificações da EPTPP face aos 

resultados desse estudo em termos de emprego e qualificações e seu enquadramento 

em termos de desafios, apostas e dinâmicas económicas e Empresariais face ao mercado 

de trabalho e qualificações intermédias desejadas pelos empregadores. Finalmente as 

intenções de recrutamento na área das qualificações da EPTPP, bem como os motivos 

que levam os empregadores inquiridos a contratar.  

No ponto 4 - Apresenta-se a Empregabilidade nos cursos ministrados pela EPTPP nos 

dois últimos ciclos de Formação. 

 

1. A perspetiva Europeia para Portugal 
 

O estudo da CEDEFOP (Centro Europeu para o Desenvolvimento do Ensino Profissional e 

Vocacional, para Portugal) respeitante a evolução do emprego e da força de trabalho 

face às qualificações apresenta os seguintes resultados: 

Quadro I 

Evolução do emprego 2017-2020 – Portugal A1 

Todas as Qualificações 0,2% 

Baixas Qualificações -5,6% 

Medias Qualificações 6,4% 

Elevadas Qualificações 9,4% 
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Quadro II 

Evolução força de trabalho 2017-2020 Portugal A2 

 

Todas as Qualificações 1,1% 

Baixas Qualificações -6,8% 

Medias Qualificações 5,1% 

Elevadas Qualificações 8,8% 

  

2. Previsões – Destaques entre 2017 e 2025          
 

A previsão de Emprego indica ligeira subida, mas fixa-se abaixo dos valores de 2008 

(nível pré-crise). A maior parte do emprego que cresceu foi nos negócios e outros 

serviços. 

A maior parte das oportunidades (cerca de 23%) será nas áreas da agricultura, floresta 

e pesca. 

À volta de 33% da força de trabalho possuirá em 2017 elevadas qualificações 

comparada com 23,9% em 2013. 

 

3. Estudo SANQ – Sistema de Antecipação das Necessidades de Formação 
NUT II Norte 

 
3.1. Posicionamento das qualificações EPTPP  

 
Da observação do quadro seguinte podemos verificar que na zona Norte estão 2 qualificações 

que fazem parte da oferta formativa da EPTPP, entre as 10 mais procuradas na NUT II Norte, 

designadamente: 

Técnico Auxiliar de Saúde 

Agente de Geriatria 
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Quadro III – As 10 qualificações mais procuradas - Norte 
 

3.2. Emprego e as qualificações 
 

O Emprego e 
as 

qualificações 
NUT II - Norte 

NUT III - 
AMP 

Tendência a curto prazo das necessidades de 
Formação de RH na região d) 

Qualificações 
EPTPP 

Visão 
retrospetiva 
da evolução 
do emprego 

Visão 
prospetiva das 
necessidades 

de qualificação 

Relevância 
das 

qualificações 
NUT II 

Relevância 
das 

qualificações 
AMP 

 
 

 
 

 

Criar 
oferta 

10 a 20% 5 a 10% -5 a 5% -5ª a -10% -10 a -20%   

Téc. Apoio 
Psicossocial 

E+ A 5 7       X     

Animador 
Sociocultural 

E+ A 5 7       X     

Téc. Auxiliar 
de Saúde 

D+ A+ 7 10     X       

Técnico de 
Geriatria     

10 10             

 
Legenda:  Evolução do Emprego (Retrospetiva) A+ mais positiva; E- menos positiva 
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Necessidades qualificação (Prospetiva) A+ mais favorável; E- menos favorável 
Relevância: Escala de 1 a 10 em que 10 á máxima relevância (com base nas 
análise prospetiva e retrospetiva) 

Tendência a curto prazo das necessidades de formação: É baseada na relevância da 
qualificação e na evolução da respetiva oferta formativa. 

   
Base: 1630 Entidades inquiridas  
 

 

3.3. Intenções de recrutamento na área: 
 

ATIVIDADES CSQ 

Intenções de 
recrutamento/ 

Nº total de 
pessoas 

Intenções de 
recrutamento 

(áreas de 
qualificação mais 

relevantes) 

Nº de 
pessoas 

Trabalho Social e 
Orientação 

178 

Técnico de 
Geriatria 

54 

Saúde e Serviços à 
Comunidade 

Téc. Auxiliar de 
Saúde 

40 

 

 

3.4. Motivos de recrutamento: 
 

Atividades (CSQ)  
Nº de intenções 
de 
recrutamento  

Expansão Substituição Diversificação 

% % % 

Saúde e Serviços à 
Comunidade  

128 

Responderam 
46,9 32,8 20,3 
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3.5. Síntese da informação recolhida a nível Municipal 
 

Município 
Desafios, apostas e dinâmicas económicas e 
Empresariais 

Mercado de trabalho e qualificações intermédias 

Maia 

TIC, área de aposta em termos de atração de 
investimento;  
Economia circular e conceito de reutilização;  
Economia social: envelhecimento ativo, serviços 
qualificados para seniores/ novas necessidades do 
envelhecimento/ mercado sénior;  
Maia, capital do desporto;  
Logística e distribuição: setor relevante e com 
tendência de crescimento;  
 
 
 
 

Tendências com relevo na evolução do emprego:  
Energias alternativas, energia elétrica, setor 
automóvel;  
Problemas no recrutamento de técnicos 
especializados, p.e. mecânicos;  
Dificuldade na adesão dos jovens às condições dos 
contextos de trabalho; necessidades de 
desenvolvimento das competências pessoais e das 
soft skills;  

Matosinhos 

Cluster do mar; Cluster mobilidade; Logística e 
transportes/ Plataforma Logística; Projetos de 
requalificação urbanística e modernização dos 
setores da restauração e comércio; Turismo/ 
perspetivas de evolução da atividade; Indústria 
digital e multimédia;  

A relevância da formação orientada para as 
seguintes áreas: mercado/ vendas e 
internacionalização, gestão industrial, logística, 
competências digitais alinhadas com as exigências 
da industria 4.0; Atividade portuária: a médio 
prazo, ajustamento dos empregos por via da 
aposta na informática, robótica e automação; 
Indústria digital e multimédia: técnicos de 
informática/ hardware e software; multimédia, 
sites, design gráfico logística, comercial/ apoio a 
clientes, contabilidade e marketing; para as áreas 
técnicas das TIC privilegiam-se os licenciados; 
Comércio e serviços: necessidades na área da 
comunicação e apoio ao cliente, orientação 
comercial; logística/ grandes superfícies; 
Transportes: condutores profissionais; mecânica de 
pesados; Turismo, hotelaria e restauração: choque 
entre as condições de trabalho no setor e as 
expetativas dos jovens; agências de viagens; 
Indústria: eletrónica, manutenção, mecânica, 
mecatrónica; Social e Saúde: auxiliares de saúde/ 
privados; Os jovens interessam-se sobretudo pelas 
oportunidades no comércio e na logística;   
Dificuldade na adesão dos jovens às condições dos 
contextos de trabalho; necessidades de 
desenvolvimento das competências pessoais e das 
soft skills; 
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Porto 

Relevância das empresas ligadas às novas 
tecnologias;  
Turismo e comércio/ tendência de crescimento e 
com cruzamento de outras atividades, como seja, 
das indústrias do espetáculo, animação turística, 
indústrias criativas. Importância do elemento 
humano nestes setores;  
O turismo e o emprego dos jovens: existe procura e 
oferta de emprego, mas os jovens quando 
confrontados com a realidade do setor tendem a 
abandonar;  

Necessidades de qualificações:  
Indústria digital e multimédia: técnicos com perfis 
diversos;  
Turismo: técnicos com competências transversais 
nomeadamente, empreendedorismo, proatividade, 
flexibilidade, facilidade de relacionamento e 
adaptação a diferentes situações  
Serviços/ call center - técnicos com competências 
linguísticas aprofundadas, em outras línguas para 
além da inglesa (por exemplo, francês ou até 
espanhol) e orientação para o cliente;  
Técnicos relacionados com as áreas mais 
tradicionais, como construção, calçado, 
eletricidade;  
O desenvolvimento das competências linguísticas 
como questão chave comum à generalidade das 
qualificações, em particular dada a premência 
atual, a língua francesa;  
Dificuldade na adesão dos jovens às condições dos 
contextos de trabalho; necessidades de 
desenvolvimento das competências pessoais e das 
soft skills;  
 
 
 

Póvoa de Varzim 

Expetativas para o setor turístico/ projetos e 
investimento programados; Necessidades 
associadas ao nível da animação turística e 
similares e ligação com cultura e lazer; Indústria do 
mar; Indústria da saúde; Indústria automóvel; 
Economia social; Eficiência energética; Transportes 
e logística; Projeto Cidade do Vinho  

Trabalho na fábrica ainda é desprestigiante; os 
jovens não se interessam pela atividade industrial, 
em geral são setores com baixos salários, pouco 
atrativos, apesar das exceções; Calçado: falta de 
mão obra em geral e especializada, como a área da 
costura, por exemplo; jovens rejeitam estas 
profissões, interessam-se pelo design, mas não 
pela produção; gaspeadeira, montador de calçado, 
cortador de calçado; técnico de acabamento/ 
acabadeira; Metalomecânica: desvalorização das 
profissões; dificuldade no recrutamento de pessoal 
qualificado: mecânica exata: serralheiro, operador 
de CNC; operador de máquinas; torneiro; fresador 
CNC; soldador; Informática – em franca expansão, 
recursos humanos escassos; Cortiça – 
transformação; implica reequacionar as profissões 
e respetivas qualificações: enfardador de Cortiça; 
Broquista; Madeira: carpinteiro; Têxtil: costureira; 
Turismo e hotelaria procura crescente de mão-de-
obra qualificada; Dificuldade na adesão dos jovens 
às condições dos contextos de trabalho; 
necessidades de desenvolvimento das 
competências pessoais e das soft skills;  
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Vila Nova de  

Expetativas para o setor turístico/ projetos e 
investimento programados;  
Necessidades associadas ao nível da animação 
turística e similares e ligação com cultura e lazer;  
Indústria do mar;  
Indústria da saúde;  
Indústria automóvel;  
Economia social;  
Eficiência energética;  
Transportes e logística;  
Projeto Cidade do Vinho  

Dificuldade em encontrar quadros intermédios no 
mercado de trabalho; por isso, maior procura de 
empresas de recrutamento para que os possam 
ajudar a encontrar técnicos, nomeadamente:  
Vinhos: técnicos de eletrónica; técnicos de 
mecatrónica e manutenção;  
Turismo: perfis vários nas áreas da hotelaria/ 
restauração;  
Serviços às empresas: técnicos de contabilidade;  
Área das energias renováveis/ eficiência energética 
(empregos emergentes) – ainda em crescimento o 
recrutamento de Técnicos de AVAC;  
A importância do domínio das línguas, como 
condição central do exercício profissional nos 
diversos setores;  
Dificuldade na adesão dos jovens às condições dos 
contextos de trabalho; necessidades de 
desenvolvimento das competências pessoais e das 
soft skills; A revisão do Plano estratégico educativo 
municipal identifica áreas de aposta para a oferta 
formativa: Artes e Espetáculo/ Interpretação; 
Eletricidade e energia/ Eletricidade naval e Energias 
Renováveis; Turismo e lazer/ Atividades recreativas 
e de lazer; Desporto/ Apoio à gestão desportiva; 
Proteção do ambiente/ Gestão do ambiente;  
 
 
 

Valongo  

Importância do setor da Logística: implantação 
crescente de empresas no concelho; área com 
potencial de emprego; Comércio/ setor relevante e 
com crescimento acentuado; Metalomecânica/ 
setor relevante Turismo, setor com relevância 
crescente;  

Restauração: qualificações mesa/ bar e respetivas 
especializações, p.e. o serviço de vinhos; 
Agricultura: técnicos qualificados nas áreas da 
terraplanagem e manobrador de máquinas 
agrícolas; Técnicos nas áreas da mecatrónica e da 
química; A importância do domínio das línguas, 
como condição central do exercício profissional nos 
diversos setores; Dificuldade na adesão dos jovens 
às condições dos contextos de trabalho; 
necessidades de desenvolvimento das 
competências pessoais e das soft skills;  
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3.6. Ofertas de emprego: número e % de anúncios por setor de 
atividade  

 

Setor Atividade 
VAGAS 

Nº % 

Indústria  415 28% 

Comércio/ Vendas  374 25% 

Construção  164 11% 

Hotelaria/ Restauração  147 10% 

Serviços administrativos  121 8% 

Distribuição/ Logística  99 7% 

Mecânica automóvel  67 5% 

Agricultura/ Silvicultura  32 2% 

Cuidados pessoais  19 1% 

TIC 17 1% 

Diversos  8 1% 

Serviços sociais e de 
saúde  

10 1% 

Total 1473 100% 

 
4. Empregabilidade na EPTPP 
Quadro III Empregabilidade na EPTPP – Ciclo de Formação 2012/2015  

CICLO DE FORMAÇÃO 2012/2015 

Técnico de Apoio Psicossocial 

ALUNOS QUE 
INICIARAM ALUNOS QUE 

CONCLUIRA
M 

EMPREGABILIDADE 
PROSSEG. 
ESTUDOS OUTRAS SITUAÇÕES 

Em 
2012/

13 

Em 
2014/

15 

Alun
os 

Emp
re- 

gado
s 

Taxa 
Empre

ga- 
bilida

de 

Alunos 
Empreg
ados na 
AF (b) 

Taxa 
Empr

eg. 
(AF) 

Nº 
Alun

os  

Taxa 
Pross

eg. 
Estud

os 

Desempreg
ados 

Serv. 
Militar 

Sit. 
Desconheci

da 

1º 
ANO 3º ANO 

Nº 
Alun

os 

Taxa 
de 

Conclu
são 

Nº 
de 

Alun
os 

Taxa 

Nº 
de 

Alun
os 

Tax
a 

Nº 
de 

Alun
os 

Tax
a 

26 18 15 58% 10 67% 3 20% 4 27% 3 20%   0%   0% 

Técnico Auxiliar de Saúde 

ALUNOS QUE 
INICIARAM ALUNOS QUE 

CONCLUIRA
M 

EMPREGABILIDADE 
PROSSEG. 
ESTUDOS OUTRAS SITUAÇÕES 

Em 
2012/

13 

Em 
2014/

15 

Alun
os 

Emp
re- 

gado
s 

Taxa 
Empre

ga- 
bilida

de 

Alunos 
Empreg
ados na 
AF (b) 

Taxa 
Empr

eg. 
(AF) 

Nº 
Alun

os  

Taxa 
Pross

eg. 
Estud

os 

Desempreg
ados 

Serv. 
Militar 

Sit. 
Desconheci

da 

1º 
ANO 3º ANO 

Nº 
Alun

os 

Taxa 
de 

Conclu
são 

Nº 
de 

Alun
os 

Taxa 

Nº 
de 

Alun
os 

Tax
a 

Nº 
de 

Alun
os 

Tax
a 

24 16 12 50% 11 92% 8 67% 0 0% 1 8%   0%   0% 
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                                  No curso de Animador Sociocultural a taxa de conclusão é de 54%, já a taxa de 

empregabilidade é de 79% e de 21% na área de formação. A taxa de prosseguimento de 

estudos é de 14% e a taxa de desemprego situa-se nos 21%. 

No curso de Técnico Auxiliar de Saúde a taxa de conclusão é de 46%, já a taxa de 

empregabilidade é de 92% e de 67% na área de formação. A taxa de prosseguimento de 

estudos é de 0% e a taxa de desemprego situa-se nos 8%. 

No curso de Técnico de Apoio Psicossocial a taxa de conclusão situa-se entre 58% e 85%, já a 

taxa de empregabilidade situa-se entre 64% e 67% e entre 9% e 20% na área de formação. A 

taxa de prosseguimento de estudos situa-se entre 23 e 27% e a taxa de desemprego situa-se 

entre os 20 e 23%. 

5. Conclusões 
 

Os dados apresentados anteriormente permitem-nos considerar que é necessário: 

a) Um esforço cada vez maior para qualificar os alunos EPTPP para o ingresso em 
qualificações de nível superior. 

b) Dado que a oferta formativa da escola inclui cursos de “banda larga” será 
necessário equacionar a organização de formações específicas aos nossos 
diplomados nessas qualificações.  

c) Reforçar a relação de proximidade com o tecido empresarial e institucional que, 
além do mais, permita identificar no mercado novos conceitos e saberes no âmbito 
das qualificações operadas na EPTPP, ou eventualmente novas qualificações na 
área, utilizando: 
1. Auscultação dos empregadores; 
2. Inquirição de antigos alunos da EPTPP que ocupam lugares de destaque nas 

organizações em que trabalham; 
3. Inquirição de antigos alunos da EPTPP que trabalham nas diversas instituições 

parceiras ou não; 
4. Identificar novos operadores na área que possam vir a constituir-se em 

parceiros interessados. 
d) Estender a oferta de qualificações a alunos estrangeiros;  
e) Estudar a hipótese de requalificação de diplomados em áreas onde há défice de 

oportunidades. 
 

 Analisando, ainda que de forma breve, o estudo SANQ verifica-se que: 

a) Revela um bom posicionamento das qualificações da EPTPP no que respeita à sua 
relevância, posicionando-se todas acima do meio da tabela. Na proposta de oferta 
formativa para este ano, duas (TG e TAS) têm nota máxima na avaliação da AMP; 

b) Quanto á intenção de recrutamento as qualificações TG e TAS cumprem com o 
critério de qualificações acima de 40 intenções de recrutamento.; 
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c)  Os motivos de recrutamento nas atividades de Saúde e Serviços à Comunidade 
apresentam um valor de (46,9%) que são indicados pelos empregadores como 
motivos de expansão, o que pode indicar aumento significativo de emprego no 
sector; 

d) Na Síntese da informação recolhida a nível Municipal todos os municípios indicam 
dificuldade na adesão dos jovens às condições dos contextos de trabalho e 
necessidades de desenvolvimento das competências pessoais e das soft skills 
(definidas como um conjunto de atributos e/ou competências que promovem boas 
relações com as pessoas que o rodeiam e melhoram o desempenho profissional). Os 
Municípios do Porto e vizinhos não fogem a esta regra pelo que se recomenda um 
esforço das entidades formadoras nesta área. 
 

Relativamente à situação da empregabilidade na EPTPP temos tido ao longo dos últimos 
anos, uma taxa sempre superior a 64%. Nos cursos de Animador Sociocultural e Técnico 
Auxiliar de Saúde temos que melhorar as taxas de conclusão, através de mecanismos que 
reforcem a vinculação do aluno à escola. Embora nestes dados estejam refletidas 
transferências para outras escolas motivadas pela mudança de instalações da nossa escola 
do centro histórico da cidade para a periferia, bem como situações de vulnerabilidade social 
dos nossos alunos que têm uma história de retenção e abandono escolar, associado ao 
desinteresse dos pais e encarregados de educação no processo educativo dos seus 
educandos.  
Medidas ativas de envolvimento dos alunos e encarregados de educação no seu processo 
educativo. Maior investimento na qualidade de mediação e supervisão das direções de 
turma, bem como da coordenação dos cursos. 
Promover junto dos nossos alunos iniciativas de criação do próprio emprego recorrendo 
designadamente aos programas financiados e à criação de cooperativas do setor social de 
diplomados. 
A escuta permanente dos alunos e dos diferentes atores educativos fornecem-nos um 
conjunto de dados que nos permitem definir estratégias de intervenção adequadas a 
superação dos problemas diagnosticados. 
A definição de metas orientadas para o sucesso educativo dos nossos alunos tem que fazer 
parte integrante do nosso quotidiano. Assim as taxas de adesão aos cursos nos dois 
primeiros anos são ótimos preditores de uma elevada taxa de conclusão. Isto aliás é visível 
na história da nossa escola, onde as taxas de reprovação são muito diminutas. 
Aumentar a interação das entidades empregadoras e de ex-alunos no processo educativo 
dos alunos, através de visitas, palestras, seminários, workshops, entre outros. 
A falta de assiduidade dos alunos exige que seja desencadeado de imediato o contacto 
com os pais ou encarregados de educação. 
 
Referências: 
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Net change absolute numbers year 2015 - 2025 

Filter by: Qualification and Country: Portugal 

Portugal CEDEFOP : Forecast highlights ( Destaques das previsões) 

INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS DE EFP QUE COMBATEM O ABANDONO PRECOCE DO SISTEMA DE 

EDUCAÇÃO E FORCMAÇÃO – Nota informativa  

SANQ – Sistema de Antecipação das Necessidades de Qualificações NUT II 

SANQ – Sistema de Antecipação das Necessidades de Qualificações – Área Metropolitana do Porto 
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