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Eventuais notas de interesse: 

 

O OEIST foi convidado a participar neste evento a fim de tomar conhecimento dos principais resultados 
dos estudos que foram apresentados e também para contribuir criticamente para a discussão dos 
mesmos.  Os estudos apresentados e respectivos autores foram os seguintes: 

 

Empregabilidade e Ensino Superior em Portugal 

(José Luís Cardoso, Vítor Escária, Vítor Sérgio Ferreira, Paulo Madruga, Marta Varanda e Alexandra 
Raimundo) 

 

A eficiência formativa e a empregabilidade 

(Cláudia Sarrico, Maria João Rosa, Pedro Teixeira, Isabel Machado e Ricardo Biscaia) 

  

Employability and the Bologna Process desenvolvido no âmbito do projecto sobre a implementação de 
Bolonha em Portugal 

(Amélia Veiga e Cristina Sin) 

 

 

O evento consistiu em 3 apresentações separadas, uma por estudo. Na sua globalidade os estudos 
centram-se na análise de dados relevantes sobre o emprego de diplomados do ensino superior e sobre o 
modo como atuam as principais instituições com responsabilidades directas na colocação de tais 
diplomados no mercado de trabalho. 

 

O Estudo “Empregabilidade e Ensino Superior em Portugal” pode ser consultado em: 

 

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFj

AA&url=http%3A%2F%2Fwww.ics.ul.pt%2Fpublicacoes%2Fworkingpapers%2Fwp20

12%2Fer2012_1.pdf&ei=D1EkUvutBOav7AbE9IH4CQ&usg=AFQjCNEwarcD2Fe00a

uooOzwYs2_9fP5JQ&sig2=_d0qSk4VO4mzKspk5qChgA&bvm=bv.51495398,d.ZGU

&cad=rja 
 

 

A participação do OEIST no debate foi bastante interventiva e com bastantes menções ao trabalho 
desenvuelto no IST na área da monitorização dos diplomados e de desenvolvimentos metodológicos 
nesta área. O IST foi reconhecido pela generalidade dos presentes como uma instituição com fortes 
meios e possibilidades de acompanhamento do percurso profissional dos diplomados. 

 

O debate estendeu-se para outras áreas como a questão da relação das políticas públicas e do impacto 
das mesmas sobre a empregabilidade do ensino superior.   
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