


Historia 
0 CM E iniciou-se em 2013, constitufdo por 13 lnstitui
c;6es de Ensino Superior, Publicas e Privadas, que acei
taram o convite da Forum Estudante para realizar um 
conjunto de Eventos, Estudos, Conferencias e partilha 
de boas praticas; 

A iniciativa de constituic;ao do Cons6rcio nasceu no 2° 
Encontro Nacional de Gabinetes de Safdas Profissionais 
do Ensino Superior, realizado em janeiro de 2013, na 
Universidade de Aveiro, onde as instituic;oes participan
tes decidiram levar mais Ionge a plataforma de coope
rac;ao que tinham desenvolvido ao Iongo dos ultimos 
anos, em torno da Missao Primeiro Emprego. 

Nessa primeira edic;ao do CME, 2013/2014 foram de
senvolvidos dais estudos com particular importancia: 
) "Preparados para Trabalhar?" 
) "Novas Mercados de Trabalho e Novas Profiss6es" 

Em dezembro de 2014, foi lanc;ada a 2' edic;ao do CME, 
edic;ao proposta para o bienio 2015/2016, com a parti
cipac;ao de todas as lnstituic;6es de Ensino Superior da 
1 a edic;ao do CME, as quais se juntaram mais 9 lnstitui
c;oes de Ensino Superior e outras lnstituic;oes com ativi
dade relevante na area da Empregabilidade e Emprego 
em Portugal. 

Edi~ 2016/2017: 
) Realizac;ao do estudo "Empregabilidade e Ensino Su
perior: 0 papel dos gabinetes de safdas profissionais". 

Edl~ 2018/2019 
) Desenvolvimento do "Livro Verde de promoc;ao de em
pregabilidade dos diplomados do ensino superior" 



Oque? 
Plataforma permanente que promove a interac;ao 
entre lnstituic;oes de Ensino Superior, bem como 
destas com Associac;oes Empresariais, Empresas e 
lnstituic;oes Publicas, para promoc;ao da empregabi
lidade dos diplomados e para melhor conhecimento 
das suas dinamicas de inserc;ao no mercado de tra
balho. 

Objetivos gerais 
) Promoc;ao da empregabilidade dos jovens diploma
dos do Ensino Superior; 

) Apostar na valorizac;ao de Competencias Trans
versa is para uma maior empregabilidade, nomea
damente identificando as lacunas existentes na 
perspetiva do mercado de trabalho e dos recem
-diplomados; 

) Aumentar o conhecimento das dina micas de inser
c;ao no mercado de trabalho; 

) Desenvolver uma 16gica cooperativa e complemen
tar entre membros do cons6rcio, mobilizando re
cursos pr6prios disponfveis e correspondendo aos 
interesses e prioridades dos seus membros, no que 
se refere ao reforc;o da sua oferta formativa. 

Objetivos especificos 
) Realizac;ao de novos estudos que correspondam ao 
aprofundamento do conhecimento nesta materia, 
quer sobre questoes mais especfficas (e.g. Empre
gos digitais, empregos "verdes", ... ), quer mais ge
nericas; 

) Apresentac;ao de candidaturas para apoio ao de
senvolvimento da colaborac;ao entre Ensino Supe
rior I Trabalho I Economia; 

) Desenvolvimento e partilha entre membros do 
CME de ac;oes de desenvolvimento de competen
cias transversais para estudantes das suas institui
c;oes; 

) Desenvolvimento de uma 16gica cooperativa e 
complementar entre membros do cons6rcio, mo
bilizando recursos pr6prios disponfveis e corres
pondendo aos interesses e prioridades dos seus 
membros, no que se refere ao reforc;o da sua oferta 
formativa; 

) Realizac;ao anual da Conferencia '~ob Talks" 
) Constituic;ao de uma Plataforma permanente que 
promova a interac;ao entre Ensino Superior, As
sociac;oes Empresariais, Empresas e lnstituic;oes 
Publicas, para acompanhamento das dinamicas 
de inserc;ao de diplomados do Ensino Superior no 
mercado de trabalho; 

) Desenvolvimento e disseminac;ao de metodolo
gias e ferramentas que permitam aferir com rigor a 

performance dos seus diplomados no mercado de 
trabalho, identificando as lacunas na sua formac;ao 
que exijam ajustamentos; 

) Desenvolvimento de um trabalho de benchmar
king internacional, procurando conhecer as me
lhores praticas internacionais para a promoc;ao da 
empregabilidade dos jovens diplomados do Ensino 
Superior. 

Para quem? 
) lnstituic;oes de Ensino Superior, lnstituic;oes com 
atividade relevante na area da empregabilidade e 
Decisores politicos. 

) Membros do Cons6rcio no bienio 2018119: 
- lnstituto do Emprego e Forma<;:ao Profissional, IP 
- Forum Estudante 
- Universidade do Porto 
- Universidade de Coimbra 
- Universidade de Aveiro 
- Universidade Europeia 
- Universidade de Tras-os-Montes e Alto-Douro 
- Universidade do Minho 
- Universidade Portucalense 
- Universidade de Evora 
- lnstituto Politecnico de Leiria 
- lnstituto Politecnico de Coimbra 
- lnstituto Politecnico de Setubal 
- lnstituto Politecnico de Lisboa 
- lnstituto Politecnico do Porto 
- lnstituto Politecnico de Santarem 
- lnstituto Politecnico do Cavado e do Ave 
- lnstituto Politecnico de Tomar 
- lnstituto Politecnico de Viana do Castelo 
- Escola Superior de Educa<;:ao Paula Frassinetti- Porto 
- Escola Superior de Saude de Santa Maria 
- Cooperativa de Ensino Superior Egas Moniz 
- SOCIUS - Centro de lnvestiga<;:ao em Sociologia 

Econ6mica e das Organiza<;:oes 
- lnforma D&B 
- GRACE - Grupo de Reflexao e Apoio a Cidadania 

Empresarial 
- IAPMEI - Agencia para a Competitividade e lnova

<;:ao, I.P 
- Observat6rio Permanente da Juventude 

Como, onde e quando? 
) Reunioes mensais (91ano), rotativas, em IES da rede 
CME; 

) Metodologia: Estudos I eventos I ac;oes desenvol
vidas por Grupos de Trabalho formados por IES do 
CME; 

) As IES participantes no CME nomeiam o seu Ponto 
de Ligac;ao que representa a lnstituic;ao nas reu
nioes peri6dicas. 
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Alargamento do ambito do cons6rcio 
Para 2019, propoe-se o alargamento do ambito do Cons6rcio Maior Empregabili
dade ao tema Alumni 

Livro Verde 
Continua<;ao dos grupos de trabalho com vista a reda<;ao, conclusao e publica<;ao 
do Livro Verde sabre Promo<;ao da Empregabilidade de Diplomados do Ensino Su
perior (primeira versao em junho de 2019) 
Conferencia de apresenta<;ao do Livro Verde sabre Promo<;ao da Empregabilidade 
de Diplomados do Ensino Superior em novembro de 2019 

Forma~ao 
) Realiza<;ao de a<;6es de forma<;ao em Linkedln dirigidas aos responsaveis dos Ga

binetes de Safdas Protissionais, Empregabilidade e Alumni das IES 

) Realiza<;ao de a<;oes de forma<;ao em CV Building para alunos dos primeiros anos, 
assente no formato Job Party. 
- Modulo para apresenta<;ao do GSP, suas competencias e mais-valias para os 

estudantes 
- Sessoes de CV Building em grupo 

Job Talks 
Realiza<;ao de Job Talks, em IES do CME que manifestem interesse. 

Dia Aberto nas Empresas 
Realiza<;ao da iniciativa no infcio do a no letivo 2019/2020 

Guia do Primeiro Emprego 
Publica<;ao do Guia do Primeiro Emprego, com destaque para o papel dos GSP das 
IES 

Conferencia Gabinetes Empregabilidade 
Realiza<;ao de conferencia em novembro 2019 com destaque ao papel dos Alumni 
na promo<;ao da empregabilidade dos atuais estudantes e do incremento do poten
cial dos Alumni via forma<;ao ao Iongo da vida 

Espac;o Emprego Futuralia 
2a edi<;ao desta iniciativa com a realiza<;ao de seminarios e workshops durante a 
Feira Futuralia 



Sabendo da pertinencia da tematica da empregabilida
de, que e fulcral para as lnstituic;:6es de Ensino Supe
rior, assim como para o mercado de trabalho, e saben
do que existem inumeras abordagens possfveis, assim 
como instituic;:6es com mais e menos recursos, mais e 
menos estrategias definidas. 
Neste contexto esta em curso, o desenvolvimento pe
los membros do CME de um Livro Verde sabre Pro
moc;:ao da Empregabilidade de Diplomados do Ensino 
Superior, com recomendac;:6es claras de quais deverao 
ser as estrategias a adotar pelos gabinetes de empre
gabilidade, bem como que contributes para polfticas 
publicas. 
Em sess6es de trabalho (2 par trimestre) dos membros 
do Cons6rcio, e tendo em conta uma metodologia de 
trabalho colaborativo, definiu-se um fndice para o Livro 
Verde, e esta em curso uma forma de recolha de boas 
praticas das instituic;:6es e um levantamento de reco
mendac;:6es para a promoc;:ao da empregabilidade. 
A apresentac;:ao e discussao publica deste Livro Verde 
em novembro de 2019. 

Nota de Abertura I Sumario Executivo I Nota Meto
dol6gica 

Capitulo 1 - lmportancia da Promoc;:ao da Empregabili
dade na Estrategia das lnstituic;:6es de Ensino Superior 

1.1 A promoc;:ao da empregabilidade nos documen
tos estrategicos das I ES 
1.2 As lideranc;:as das IES e a promoc;:ao da emprega
bilidade 
1.3 Adaptac;:ao da estrutura curricular, a ac;:ao dos 
docentes e a promoc;:ao da empregabilidade 
1.4 0 tema da empregabilidade na estrategia de 
marketing e comunicac;:ao da IES 
1.5 Tratamento e analise sabre taxas de emprego de 
diplomados das IES: criterios e metodologias. 

Capitulo 2 - Acompanhamento e Orientac;:ao de Per
curso profissional e Gestao de Carreira 

2.1 Desenvolvimento de ac;:6es de formac;:ao sabre 
empregabilidade e empreendedorismo na 6tica da 
procura de emprego. A relevancia da capacitac;:ao em 
competencias transversais (soft skills). 
2.2 Acompanhamento e orientac;:ao dos estudantes 

na transic;:ao do ensino para o contexto de trabalho: 
compreensao do trabalho, das empresas e da econo
mia contemporaneas. 
2.3 Desenvolvimento de ferramentas de empregabi
lidade e empreendedorismo 
2.4 Promoc;:ao e envolvimento em experiencias rele
vantes para o percurso profissional (estagios, mobili
dades, voluntariado, projetos de investigac;:ao ... ) 
2.5 A presenc;:a digital/online do futuro profissional 
2.6 Acompanhamento personalizado de percurso 
profissional dos diplomados de cada instituic;:ao. A 
importancia da formac;:ao ao Iongo do percurso pro
fissional. 
2.7 lmpacto da globalizac;:ao nos percursos profissio
nais. 
2.8 Capacitac;:ao para as tendencias de futuro no re
crutamento, no emprego e na gestao de pessoas 

Capitulo 3- Perfil, Formac;:ao e Capacitac;:ao dos profis
sionais de promoc;:ao de empregabilidade das IES 

3.1 Definic;:ao de habilitac;:6es e competencias neces
sarias aos profissionais de promoc;:ao de empregabi
lidade das IES. 
3.2 0 futuro do recrutamento e do trabalho- novas 
necessidades, novas competencias. 
3.3 Estrategias de comunicac;:ao e marketing digital 
(as ferramentas online) na ac;:ao dos gabinetes de 
promoc;:ao da empregabilidade. 
3.4 Capacitac;:ao especffica para o aconselhamento e 
orientac;:ao de percurso profissional 
3.5 Capacitac;:ao para a criac;:ao e gestao de parcerias 

Capitulo 4 - Parcerias Estrategicas para a Promoc;:ao da 
Empregabilidade 

4.1. ldentificac;:ao dos diferentes tipos de parceiros 
internos e externos: docentes da IES, tecnicos das 
IES, empresas e organizac;:6es (empregadores); em
presas de recrutamento; alumni; lnstituic;:6es da tu
tela (ex: IEFP); outras instituic;:6es. 
4.2 Modelo de criac;:ao e gestao de parcerias para a 
empregabilidade 

4.2.1 Desenvolvimento de parcerias internas 
dentro das IES para a promoc;:ao da empregabili
dade (Docentes, gabinetes de mobilidade, ... ) 
4.2.2 Envolvimento de parceiros externos nas ati
vidades da IES e desenvolvimento de atividades 
conjuntas 

4.2.2.1 Parceiros Externos Nacionais 
4.2.2.2 Parceiros Externos lnternacionais 

4.3 Contribuic;:ao para a definic;:ao de perfis e neces
sidades. 
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