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Resumo 
 
 

As contínuas transformações nos contextos político, económico e social, têm colocado a 
empregabilidade de estudantes e graduados do Ensino Superior no centro do debate entre 
instâncias governamentais, entidades empregadoras, instituições de ensino superior, 
indivíduos e sociedade em geral.  

Em Portugal, a par das reformas no sistema de ensino superior e formação que visam 
contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes, contribuindo para a 
sua maior empregabilidade, tem sido debatido o papel dos serviços de carreira e apoio à 
empregabilidade nestas instituições.  

Partindo de uma metodologia assente na narrativa reflexiva de uma história de vida, 
centrada no trabalho, e num registo bio-gráfico de experiências e atividades desenvolvidas 
em serviços de apoio à empregabilidade  na Universidade do Porto, procura-se trazer para a 
discussão e reflexão a potencial evolução destes serviços na Universidade, a sua contribuição 
para a construção de redes e parcerias, e o papel dos profissionais, em particular do psicólogo, 
para a valorização de carreiras mais sustentáveis.  

Inscrito no diálogo constante entre a experiência construída e o quadro teórico-concetual 
subjacente às atividades desenvolvidas, assume-se o conceito de biografi-cidade como a 
construção de conexões e relações com os outros, ultrapassando geografias e territórios, para 
a criação de sustentabilidade nas carreiras. 

Numa tentativa demarcada de « poder de agir » e de impulsionar à transformação do 
“mundo”, sendo este mundo aqui representado pelo mercado de trabalho, estudantes e 
graduados, comunidade académica, organismos governamentais, organizações, entidades 
empregadoras, parceiros externos, entre tantos outros, surge um projeto de futuro – uma 
Comunidade de Prática(s) (inter e intra-) conectada para a(s) Carreira(s).  
 
 

Palavras-chave: Bio-gráfico, Biografi-cidade, Serviços de carreira, Empregabilidade, 
Carreiras sustentáveis, Comunidades de prática(s) 
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Abstract 
 

 
The continuous transformations in the political, economic and social contexts have 

placed the employability of students and graduates of Higher Education at the center of the 
debate between government bodies, employers, higher education institutions, individuals and 
society in general. 

In Portugal, alongside the reforms in the higher education and training system aimed at 
contributing to the personal and professional development of students, and to their lifelong 
employability, the role of career services in these institutions has been debated. 

Considering a methodology based on the reflective narrative of a life story, centered on 
work, and on a biographical record of experiences and activities developed in career services 
at the University of Porto, we seek to bring to the discussion and reflection of those services’ 
evolution at the University, their contribution to the construction of networks and 
partnerships, and the role of professionals, in particular the psychologist, in promoting more 
sustainable careers. 

In a permanent dialogue between the experience and real work and the theoretical-
conceptual framework underlying the activities developed, the concept of biographical-city 
is assumed as the construction of connections and relationships with others, going beyond 
geographies and territories, for the creation of sustainability in careers. 

In a clear attempt to «power to act» and to drive the transformation of the “world”, this 
world being represented here by labour, students and graduates, the academic community, 
government bodies, organizations, employers, external partners, among many others, a 
project emerges for the future – a (inter and intra-) connected Community of practice(s) to 
the Career(s). 
 
 

Key-Words: Biographic, Biographical-city, Career services, Employability, Sustainable 
careers, Communities of practice(s)
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Résumé 
 
 

Les transformations continues des contextes politique, économique et social ont placé 
l'employabilité des étudiants et des diplômés de l'enseignement supérieur au centre du débat 
entre les organismes gouvernementaux, les employeurs, les établissements d'enseignement 
supérieur, les individus et la société en général. 

Au Portugal, parallèlement aux réformes du système d'enseignement supérieur et de 
formation visant à contribuer au développement personnel et professionnel des étudiants, 
contribuant ainsi à leur plus grande employabilité, le rôle des services d'orientation et d’appui 
à l'employabilité dans ces établissements est mis en débat. 

À partir d'une méthodologie basée sur le récit réflexif d'une histoire de vie, centrée sur 
le travail, et sur un registre biographique d'expériences et d'activités développées dans les 
services d'appui à l'employabilité de l'Université de Porto, l’objectif est d’amener  à la 
discussion et à la réflexion l'évolution de ces services à l'Université, leur contribution à la 
construction de réseaux et de partenariats, et le rôle des professionnels, en particulier du 
psychologue, dans la promotion de carrières plus durables. 

Inscrit dans un dialogue constant entre les expériences construites et le cadre théorico-
conceptuel sous-jacent aux activités développées, le concept de biographi(cité) est assumé 
comme construction de connexions et de relations avec les autres, allant au-delà des 
géographies et des territoires, pour la création de la soutenabilité des carrières.  

Dans une tentative de « pouvoir d’agir » et de susciter la transformation du « monde », 
ce monde étant représenté ici par le monde de travail, les étudiants et les diplômés, la 
communauté universitaire, les agences gouvernementales, les organisations, les employeurs, 
les partenaires externes, parmi tant d'autres, un projet de future émerge – une (inter et intra-) 
communauté de pratique(s) connectée pour les carrières.  

 
 
Mots-clés: Biographique, Biographi-cité, Services d'orientation professionnelle, 

Employabilité, Carrières durables, Communautés de pratiques
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«… depois de subir uma montanha percebemos que continua a 
existir muitas montanhas para transpor. Aproveito o momento 
para apreciar a vista esplendorosa que me rodeia, para olhar 

para trás, a contemplar o caminho já percorrido. Mas só posso 
descansar por um momento, pois a liberdade traz consigo 

responsabilidades e não me atrevo a parar, pois o meu longo 
caminho ainda não terminou. » 

 (Mandela, 1994, p.583)  
 

Ao Afonso e à Benedita 
 



 
 
 

 
 

1 

Introdução: Enquadramento dos serviços de apoio à empregabilidade e carreira no 
Ensino Superior - objetivo e questão de partida 

 
 

No quadro da configuração da nossa sociedade, competitiva e global, as pressões e 
mudanças a nível económico, político e social constantes têm levado a que decisores públicos 
e as Instituições de Ensino Superior (IES) priorizem a empregabilidade nas suas agendas 
(Peeters et al., 2019). Com a introdução da Declaração de Bolonha, e com a crise de 2008 e 
as alterações que esta provocou nos financiamentos públicos das IES, o tema do emprego e 
empregabilidade tem sido centro das atenções destas instituições, em grande parte dos países 
ocidentais (Pegg et al., 2012; Artess, Hooley & Mellors-Bourne, 2017). Também em Portugal 
temos verificado, ao longo dos anos, que a empregabilidade, quer numa lógica individual, 
institucional ou contextual, tem merecido uma atenção crescente por parte das IES, mas 
também por parte das entidades empregadoras, da sociedade em geral, de decisores e gestores 
com responsabilidade nas áreas da educação e do emprego (Cardoso et al., 2012). 

As Instituições de Ensino Superior têm sido apontadas como importantes meios de 
preparação dos estudantes, enquanto futuros profissionais, para um mais fácil entendimento 
sobre os atuais desafios societais, reconhecendo quais as áreas de conhecimento mais 
relevantes para uma determinada situação, e para a transformação do conhecimento explícito, 
previamente adquirido, aquando da resolução de problemas (Eraut, 2006). Às IES tem sido 
atribuído o papel de prepararem os estudantes para profissões que ainda não existem, para a 
utilização de tecnologias que ainda foram desenvolvidas e para a resolução de problemas que 
ainda não foram equacionados (Kumar, 2007). Ainda que este papel das IES na promoção da 
empregabilidade dos graduados e a sua preparação para o mercado de trabalho tenha sido 
largamente aceite pelas mesmas como um pilar estratégico e como um dos seus indicadores 
de qualidade, é, no entanto, este um aspeto controverso e de discussão entre vários autores e 
especialistas (Clarke, 2018; Pavlin, 2014).  

Na maioria dos sistemas de ensino superior dos países europeus, parece existir um duplo 
papel e esforço das IES – por um lado, a garantia de manutenção e melhoria dos seus 
programas de estudos e, por outro lado, o crescente suporte à empregabilidade dos seus 
graduados num mercado de trabalho cada vez mais volátil, em que as IES parecem ter um 
impacto muito limitado naquelas que são as tendências emergentes do mesmo (Pavlin, 2014). 
Na literatura sobre o Ensino Superior têm surgido várias estratégias adotadas pelas IES para 
a construção e valorização da empregabilidade dos graduados, entre elas a integração de 
competências de empregabilidade nos curricula, as oportunidades e experiências de trabalho 
por meio dos estágios (Harvey, 2005), a aprendizagem baseada em projetos (Freudenberg, 
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Brimble & Cameron, 2011) e as experiências de mobilidade/internacionais (Crossman & 
Clarke, 2010).  

Simultaneamente, as entidades empregadoras e os grandes grupos empresariais têm 
solicitado junto das IES que estas possam apostar em formações cada vez mais próximas das 
necessidades das suas empresas, formando estudantes que possam ser capazes de contribuir, 
de forma imediata e eficaz, no mercado de trabalho, e  profissionais, não só com elevadas 
competências técnicas mas, sobretudo, com um conjunto de outras competências e 
capacidades relevantes para lidar com os atuais e futuros desafios (Costea, Amiridis & 
Crump, 2012). Também para os estudantes e graduados, a transição para o mercado de 
trabalho parece revestir-se de uma preocupação constante, sobretudo marcada pela 
variabilidade e instabilidade do mesmo (Clarke, 2018). Uma vez integrados no mercado de 
trabalho, parecem necessitar de continuar a trabalhar na sua empregabilidade de forma a 
poderem encontrar outras oportunidades (Akkermans et al., 2013). 

O conceito de empregabilidade é um conceito complexo que encontra na literatura várias 
definições1, sendo configurado, sobretudo, a partir de três perspetivas: educativa e 
governamental (e.g., IES), organizacional (e.g., empregadores) e individual. Encontramos, 
no entanto, definições que apontam a empregabilidade como um conjunto de 
“(…)competências, conhecimentos, e atributos pessoais que conferem aos indivíduos maior 
probabilidade de obterem um emprego e de serem bem sucedidos nas profissões escolhidas, 
com benefícios para os diplomados, para o mercado de trabalho e para a economia” (Yorke, 
2006, p.57), como um recurso pessoal que os indivíduos desenvolvem ao longo da sua vida 
no trabalho e que pode ampliar as oportunidades de sucesso na carreira, e como sendo 
determinada por fatores externos, além de circunstâncias pessoais (McQuaid & Lindsay, 
2005).  

Ao longo da minha formação contínua e do contacto com o mundo de trabalho e 
acompanhamento dos processos de construção de carreira e de vida dos estudantes e 
graduados, arrisco-me a assumir uma visão que encara a empregabilidade como sendo 
fortemente determinada e influenciada, não só pelas características individuais, mas também, 
pelas circunstâncias e fatores contextuais do mercado de trabalho e fatores externos mais 
abrangentes (sociais, institucionais e económicos). É com base nesta leitura, de que a 
empregabilidade vai muito além da capacidade de obter e manter um emprego, que tenho 
pensado e estruturado grande parte das atividades realizadas para os diferentes interlocutores 
nos serviços onde estive e estou integrada (sejam eles estudantes, alumni, docentes, direções 
e outros serviços na U.Porto, tecido empresarial e industrial, organizações, entidades 

                                                
1 Investigadores de diferentes áreas definem e estudam o conceito considerando diferentes perspetivas (Bernston 
& Marklund, 2007; Forrier & Sels, 2003; Fugate, 2006; Nauta, Van Vianen, Van der Heijden, Van Dam, & 
Wellemsen, 2009; Rothwell, Jewell, & Hardie, 2009, como citado Fragoso, Valadas & Paulos, 2017). 
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empregadoras, stakeholders e parceiros vários). Esta minha leitura tem por base a visão que 
também é adotada no Consórcio Maior Empregabilidade2 (CME), do qual a Universidade do 
Porto faz parte, de que a empregabilidade não depende somente dos recursos do indivíduo, 
como qualificações e competências, estatuto, capital social, entre outros, mas também de 
fatores contextuais do próprio mercado de trabalho, tais como a conjuntura económica, o 
nível da oferta de emprego, as estratégias de recrutamento e seleção dos empregadores e as 
próprias características institucionais e mecanismos de regulação do mercado de trabalho 
(Brown, Hesketh & Williams, 2004).  

Ainda que a promoção da empregabilidade e desenvolvimento de competências dos 
estudantes possa ser responsabilidade partilhada por diferentes intervenientes3, num estudo 
desenvolvido por Pavlin (2014) foi possível identificar, entre as atividades a serem 
desenvolvidas pelas IES para a promoção da empregabilidade dos graduados, o papel não só 
dos curricula (providenciando conhecimento teórico e prático, aprendizagem baseada na 
resolução de problemas, entre outros), do apoio à internacionalização, do desenvolvimento 
de atividades de investigação e do desenvolvimento de novas áreas de formação profissional, 
mas também a importância de se desenvolverem iniciativas de maior cooperação entre as IES 
e as entidades empregadoras, o desenvolvimento de atividades relacionadas com o apoio à 
construção de carreira dos estudantes e a implementação de serviços de carreira e a 
redefinição do seu papel (Pavlin, 2014). Os serviços de carreira têm, aliás, sido apontados 
como uma ponte entre os processos de inovação das IES (em estreita sinergia e constante 
contacto com o sector da transferência de tecnologia), as relações e parcerias com o mercado 
de trabalho, comunidades envolventes e os programas curriculares (Boffo & Fedeli, 2018).  

É, pois, à luz deste ponto de referência nos serviços de carreira e nos conceitos de 
empregabilidade e construção de carreira e de vida, que o presente relatório procurará focar-
se, uma vez que, tratando-se de um relatório científico-profissional, pretende retratar aquele 
que tem sido o meu percurso profissional nos serviços de apoio à empregabilidade e 
desenvolvimento de carreira, em contexto de Ensino Superior.  

Em maio de 2007, e após a conclusão da Licenciatura em Psicologia, com especialização 
na área do Trabalho e das Empresas, pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação 
da Universidade do Porto (FPCEUP), inicio o meu percurso profissional na Faculdade de 
Engenharia da U.Porto (FEUP),  na área da Cooperação Empresarial (CE), a qual exercia a 

                                                
2 O Consórcio "Maior Empregabilidade" iniciou-se em 2013, pela Fórum Estudante e é constituído por 
instituições de ensino superior, públicas e privadas, e outros organismos com responsabilidade nas áreas do 
emprego, visando a realização de um conjunto de estudos, conferências e iniciativas com o intuito de promover 
a maior empregabilidade dos jovens recém-diplomados do Ensino Superior. 
3 Guilbert e colegas (2018) defendem a construção de um novo conceito de empregabilidade que inclua uma 
série de dimensões. Defendem ainda que as IES deveriam exigir uma responsabilidade partilhada da 
empregabilidade, pelo menos, com o Estado e os empregadores. 



4 
 

sua atividade no âmbito da Cooperação Faculdade-Empresa. Os seus objetivos passavam 
pelo estabelecimento de relações com empresas e outras instituições e o apoio à integração 
profissional dos graduados. Dá-se, assim, início a uma jornada e caminhada de trabalho de 
quase 15 anos na Universidade do Porto (U.Porto), primeiramente, numa Unidade Orgânica 
(i.e., na FEUP) e, posteriormente, na Reitoria da Universidade, em áreas que apoiam os 
estudantes e diplomados, na sua empregabilidade e construção de carreira. 

Considerando esta primeira nota sobre o meu percurso profissional tomo a liberdade de 
referir que as áreas de promoção de empregabilidade e intervenção na construção de carreira, 
têm sido o eixo e fio condutor da construção da minha própria carreira, ainda que em 
constante relação com outros conceitos e áreas do saber (i.e., das áreas da Educação, 
Marketing, Gestão…). É, aliás, pela multidisciplinaridade e interdisciplinaridade que vou 
construindo a minha identidade profissional, não definida unicamente no domínio da 
psicologia do trabalho ou da psicologia vocacional e de intervenção em carreira, que sustento 
este exercício reflexivo sobre o meu percurso. 

A partir de uma memória narrativa do meu percurso e experiências profissionais, nos 
quais têm surgido vários questionamentos e inquietações, este relatório, ainda que alicerçado 
na (minha) história individual, procurará trazer à discussão e reflexão questões como:  

- em que medida se tem verificado ou não uma evolução dos serviços de apoio à 
empregabilidade e de carreira na Universidade do Porto? 

- em que medida estes serviços têm possibilitado a construção de redes e pontes com o 
mercado de trabalho e parceiros, ultrapassando os territórios locais? 

- em que medida o psicólogo, integrado nos serviços de carreira, pode contribuir para 
a valorização e sustentabilidade dos percursos profissionais face aos desafios 
societais? 

De modo mais específico procura-se: retratar um percurso profissional considerando os 
momentos vivenciados inscritos numa realidade (social, política, económica) conjuntural 
específica;  identificar aquelas que foram as principais etapas no meu percurso de vida, ainda 
que maioritariamente centradas no trabalho, e a forma como estas se relacionam com a 
própria evolução e mudanças nos serviços onde estive integrada; as práticas que fui 
construindo, o meu “modo de agir” e o que determinou estas mesmas práticas e a forma como 
estas foram respondendo aos desafios que se faziam sentir e criar condições para a afirmação 
de um projeto e construção de uma identidade profissionais, que identificarei como uma 
“biografi-cidade”.  

 
O presente relatório procura evidenciar este percurso e trajetória nos serviços de apoio à 

empregabilidade e intervenção na carreira na Universidade do Porto, destacando os principais 
marcos, momento de evolução e tentando cruzá-los com a própria evolução destes serviços 
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e com a construção da minha identidade profissional. Mais do que uma descrição narrativa 
de momentos, práticas e atividades interconectados, persegue uma tentativa de apresentar a 
forma como agi e ajo sobre o mundo, sendo este mundo, aqui em particular, os contextos de 
trabalho onde estive e estou integrada e os desafios que deles sobrevêm, assim como, as 
respostas que fui procurando dar a esses desafios, quer decorrentes do mercado de trabalho, 
quer dos vários interlocutores com os quais vou interagindo e me relacionando. O relatório 
está estruturado em quatro partes, ainda que estas se articulem e encadeiem entre si: 
 

I – Bio-gráfico e biografi-cidade. Retrata, por meio de uma representação gráfica, baseada 
na adaptação de um instrumento que enfatiza a análise da relação do individuo com a sua 
atividade profissional, a narrativa progressivamente (re)construída das (minhas) experiências 
de vida articuladas entre si pelo fio do tempo (bio-gráfico), e a forma como as (minhas) 
práticas conduzem a uma transformação dos serviços, orientada para os outros – biografi-
cidade.  
 

II – Promoção da empregabilidade na Universidade do Porto. Procura apresentar uma 
breve referência a marcos de evolução da visibilidade da empregabilidade na U.Porto, em 
particular, a decorrente da ação dos serviços de apoio à empregabilidade e carreira4 existentes 
na Universidade, e um mapeamento das práticas desenvolvidas pelos mesmos.  
 

III – Criação de alternativas e oportunidades – a reconfiguração dos serviços. Descrição 
reflexiva dos principais marcos e atividades da minha experiência e práticas profissionais, 
conjugando-os com a sua análise crítica e interligando-os com num quadro concetual teórico-
científico. A partir desta reflexão são descritas as transformações e evoluções dos serviços 
onde exerci atividade profissional. É por meio destas práticas e modos de agir que os serviços 
evoluem e que eu evoluo com eles.  
 

IV – Construção da identidade profissional na prossecução de um projeto de Futuro.  É 
retratado um projeto de futuro na área da promoção de empregabilidade e desenvolvimento 
de carreira para a Universidade do Porto e uma última reflexão sobre o meu percurso 
profissional.  

 
 
 

                                                
4 Na U.Porto, como nas IES em geral, existe uma diversidade de nomenclaturas relativas aos gabinetes de apoio 
à empregabilidade. Neste relatório irei utilizar a designação de serviços de apoio à empregabilidade e carreira, 
de forma a evitar múltiplas interpretações. 
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I – Bio-gráfico e biografi-cidade 
 
 

1.1. Bio-gráfico – a representação do percurso de vida (centrado no trabalho)  
 
A recuperação de memórias e vivências passadas e a reconstituição biográfica, conduziu 

a relembrar experiências vividas, sobretudo centradas no trabalho, e, inevitavelmente, à 
atribuição de significados e valores a estas mesmas experiências. Ao procurar espelhar o 
(meu) percurso e história, senti a necessidade de o representar graficamente. A partir dos 
contributos de Ramos (2010), baseei-me no instrumento Bio-gráfico como instrumento de 
reflexão pessoal, para apresentar (ainda que de forma adaptada), alguns dos acontecimentos 
de vida mais significativos. Embora Ramos (2010) considere para a criação deste instrumento 
cinco grandes dimensões: profissional, saúde, escolar, familiar e meio social e geográfico, 
esta minha representação foca-se, intencionalmente, no percurso profissional, embora 
considerando alguns aspetos do percurso escolar e da história familiar e compreendendo a 
interdependência entre estes domínios da vida e dos que aqui não estão refletidos.  

No que respeita ao percurso profissional e pretendendo dar a conhecer como este se foi 
desenvolvendo, vou sendo guiada, ao longo do relatório, pelas dimensões: aspetos relativos 
ao início deste percurso (com que idade e sob que circunstâncias), a adaptação ao trabalho e 
a escolha da atividade de trabalho, as diferentes atividades desempenhadas, as condições de 
trabalho, acontecimentos relevantes, e projetos em termos profissionais (Ramos, 2010).  

Considerando esta representação gráfica (Fig.1) e a experiência de confronto comigo 
mesma, destaco alguns momentos mais significativos no meu percurso profissional, 
nomeadamente: o início da minha atividade profissional em 2007, na área do apoio à 
empregabilidade e construção de carreira, e o momento de progressão na carreira em 2011; 
a mudança de área e de local de trabalho em finais de 2014; o regresso à área da promoção 
de empregabilidade, em 2015, e a criação de uma nova área neste domínio, na U. Porto, em 
inícios de 2020. A par destes momentos centrados no trabalho destaco dois grandes 
momentos da minha vida familiar que interagem com o trabalho: o nascimento dos meus dois 
filhos. É através desta representação que procuro apresentar estes momentos, tentando 
espelhar a articulação entre eles na linha do tempo – o tempo que, como refere Paixão (2004), 
faz parte de uma dimensão organizadora da vida, da experiência e do conhecimento.  
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Figura 1 
Registo bio-gráfico centrado no percurso profissional  
 

Nota: Adaptação do instrumento bio-gráfico de Ramos (2010)  
 
Em 2006, terminava o meu percurso académico na área da Psicologia do Trabalho e das 

Empresas, após a realização de um estágio curricular, no Atelier de Psicologia do Trabalho 
da faculdade – estágio este que me confrontou com o que é o trabalho e a atividade 
profissional e que levou a adquirir um gosto especial pela investigação e em que fui 
descobrindo que crescer, profissionalmente, é buscar, interrogar, avaliar e refletir num 
diálogo mediado e imediato com o mundo. Ao longo da minha vida e no confronto com os 
desafios e oportunidades que, também, o mundo do trabalho me foi reservando (alguns dos 
quais destacarei neste relatório), tenho procurado questionar e refletir sobre as experiências, 
os contextos e as realidades em que estou inserida, mobilizando os meus comportamentos 
sociais e profissionais, enfim, mobilizando o meu “eu” como um todo: os meus 
conhecimentos, comportamentos, a minha identidade, relações e afetos.  

Com 23 anos e depois de um percurso escolar que se pode “considerar” contínuo, início 
em novembro de 2006 uma curta experiência (de um mês) como formadora na área 
Comportamental, o que possibilitou, de certa forma um primeiro confronto com o mercado 
de trabalho, as suas exigências e desafios. Num ano especialmente desafiante pela ansiedade 
de entrar no mercado de trabalho, surge em maio de 2007, decorrente da relação com uma 
investigadora e amiga da FPCEUP, a oportunidade de poder colaborar com a Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), numa área destinada à promoção da 
cooperação entre a Faculdade e Empresas, e ao apoio à integração profissional dos seus 
graduados. Ainda que sentindo o gosto especial pela área da investigação no domínio da 
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Psicologia do Trabalho, sou confrontada com a vontade, compreensível de quem procura 
entrar no mercado de trabalho, de aceitar este desafio, dando início ao meu percurso 
profissional ainda que num domínio que não sendo “exclusivo” da área da Psicologia do 
Trabalho, se cruza com outras áreas da Psicologia (e.g., a Psicologia Vocacional e do 
Desenvolvimento de Carreira, Psicologia da Educação) e, mais globalmente, das Ciências 
Sociais.  

Em 2007, inicio a minha atividade profissional, naquele que é considerado o primeiro 
contexto profissional, propriamente dito, e com bastante significado e impacto transformador 
na minha vida, dado que foi o contexto que me possibilitou trilhar caminho na área da 
empregabilidade e intervenção em desenvolvimento de carreira - área que me entusiasma e 
desafia constantemente, que me motiva à aprendizagem e formação contínuas (também nos 
domínios das áreas da gestão, da educação, do marketing, entre outras), e na qual encontro 
satisfação e realização pessoal e profissional, levando-me aliás a considerar a work-life 
integration como a melhor forma de “conciliar e harmonizar”, na minha vida, o trabalho, a 
vida social e familiar.  

Considerando o percurso trilhado na FEUP, entre  2007 e 2014, sinto que fui evoluindo 
como profissional e pessoa, mas fui também contribuindo para as mudanças e evolução do 
próprio serviço e para a sua crescente notoriedade interna e externa, pelas práticas e modos 
de agir que fui adotando e construindo – evolução esta não só refletida na maior abrangência 
das suas atividades e valências, no maior número de parceiros e stakeholders5 e no 
incremento da sua capacidade de resposta mas, também, na alteração da sua designação, uma 
vez que, em 2011, passa a ser apresentada como Cooperação Empresarial e Carreira (CEC), 
enfatizando a dimensão da “carreira” como processo de construção contínuo. Durante estes 
7 anos de atividade profissional na FEUP, saliento o impacto que o ano de 2011 teve na 
minha vida, não só pela oportunidade que se verificou de progredir na carreira, uma vez que 
é neste ano que assumo a responsabilidade da área da CEC, como é precisamente no final 
desse ano que sou mãe pela primeira vez. Ciente da responsabilidade do cargo e dos objetivos 
profissionais e metas pessoais que estabeleci para a CEC (i.e., a construção e solidificação 
de um projeto para esta área que demonstrasse as potencialidades da mesma no apoio à 
empregabilidade e construção de carreira dos estudantes e alumni e construção de redes e 
parcerias) sou confrontada, durante o período de licença de maternidade, com a vontade de 
me sentir “ligada” às atividades que estavam a ser realizadas na FEUP e, particularmente, 
neste serviço. É, pois, durante este período, que sinto o conflito interno de, por um lado querer 

                                                
5 Termo entendido neste relatório como “grupos de interesse”, “partes interessadas” que possam afetar a 
obtenção dos objetivos organizacionais ou que são afetados pelo processo de busca desses objetivos (Barry, 
2002; Clarkson, 1995; Freeman, 1984; Garriga, 2014; Parmar et al., 2010; Post et al., 2002 citado em Lopes, 
2005).  
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desfrutar em pleno da maternidade e, por outro lado, a necessidade intrínseca de poder 
acompanhar e decidir as orientações e o novo rumo para a CEC - que se começava a constituir 
como um projeto e objetivo pessoal.   

Em finais de 2014 e, após sentir que estavam dados os passos necessários para que esta 
área do apoio ao desenvolvimento e construção de carreira e à promoção da empregabilidade 
(ao longo da vida), na FEUP, se mantivesse com todas as condições para continuar a crescer, 
e aspirando poder experimentar trabalhar na área da gestão de carreira, mas sob um prisma 
diferente (e com isso sentir o desafio de uma nova mudança e recomeço, com tudo o que 
estes momentos de transição acarretam), aceitei o desafio de ingressar na Reitoria da U.Porto 
na área do Recrutamento e Seleção, no Serviço de Recursos Humanos dos Serviços 
Partilhados da Universidade. Embora esta decisão de mudança tenha sido refletida e pensada 
com base também no conhecimento do que era trabalhar nesse contexto (sobretudo pela 
auscultação junto de colegas que já tinham essa experiência), apercebo-me de que as funções 
realizadas e a própria lógica de funcionamento do serviço, dificilmente me proporcionariam 
a minha realização profissional e pessoal. Deparei-me com uma área de Recrutamento e 
Seleção que, na Universidade, certamente por se tratar de uma instituição regida pelos 
condicionantes da administração e gestão públicas em termos de contratação, é fortemente 
marcada pela burocracia e sobretudo pela preocupação de cumprimento de normas e regras 
legislativas em todos os processos.  

Coincidentemente, em finais de dezembro de 2015 estava a ser criado o Gabinete de 
Apoio ao Estudante e Empregabilidade (GAEE) na Reitoria da U.Porto, enquadrado na 
missão de uma nova equipa Reitoral, o qual tinha como principal função “…fomentar a 
empregabilidade e a inserção profissional dos estudantes e Alumni da Universidade” 
(Regulamento n.º 274/2015, de 27 de maio) e cujas atividades principais consistiam na 
elaboração de programas de apoio à empregabilidade e inserção profissional, manter e gerir 
a Bolsa de Emprego da U.Porto, elaborar estudos sobre a inserção profissional dos 
diplomados e  desenvolver e apoiar o Observatório do Emprego e da Trajetória Profissional 
dos Diplomados da U.Porto (Regulamento n.º 274/2015, de 27 de maio).  

Em maio de 2015, surge o convite para integrar este Gabinete, o qual aceitei motivada 
pela vontade de reingressar na área da promoção da empregabilidade, e de poder alargar a 
minha experiência profissional em termos de apoio à construção de carreira em perfis de 
outras áreas de formação que não (apenas) as de Engenharia, surgindo assim uma nova etapa 
e ciclo na minha vida, e um campo de atuação onde poderia contribuir de forma mais criativa, 
inovadora e diferenciadora. Assiste-se à necessidade de apoiar uma pluralidade e 
heterogeneidade de perfis profissionais, académicos e científicos, uma vez que este Gabinete, 
centrado na Reitoria procurava apoiar os estudantes de todas as Unidades Orgânicas (UO), o 
que levou, na maioria das vezes, à realização de atividades similares às já realizadas por 
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alguns serviços de apoio à empregabilidade e carreira das faculdades. Importa referir que, 
pelo facto de na FEUP alguns cursos serem cursos conjuntos com outras Unidades Orgânicas 
(UO), entre elas, a Faculdade de Belas Artes (FBAUP), Faculdade de Ciências (FCUP), 
Faculdade de Letras (FLUP), Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) e 
Faculdade de Economia (FEP), fui-me apropriando de algum conhecimento sobre a realidade 
de emprego e empregabilidade em algumas das áreas mais diretamente relacionadas com as 
formações proporcionadas por estas faculdades. Sou assim confrontada com uma nova 
realidade de trabalho e demandas, com um contacto mais direto com outros perfis científico-
profissionais e com uma variedade de sectores de atividade e realidades de emprego.  

Durante este período no GAEE – um período promotor de reflexão e desenvolvimento 
de maturidade profissional – pude ir investindo em várias formações relacionadas com 
orientação vocacional e aconselhamento de carreira, bem como outras áreas de interesse (e.g., 
marketing, social media, gestão de recursos humanos) e pude ir refletindo sobre a minha 
própria carreira e a minha vida. Tratou-se de um momento de confronto comigo própria, com 
a minha experiência anterior e com o que neste novo contexto se “podia fazer”, e que 
possibilitou identificar estratégias de desenvolvimento das minhas competências, a partir das 
minhas próprias experiências anteriores.  

Embora não o considere como um momento disruptivo, uma vez que se tratava do 
mesmo contexto de trabalho (i.e., Universidade do Porto), com a possibilidade de exercer 
funções na mesma área onde tinha iniciado o meu percurso profissional, a verdade é que 
“passo” de uma faculdade, com autonomia própria, para um contexto mais “central”, sob 
alçada direta dos órgãos de topo e de gestão da Universidade e em que a minha “capacidade” 
de iniciativa e autonomia são “refreadas” por um serviço mais hierarquizado. É, no entanto, 
ao recuperar esta experiência que me recordo de Taveira (2011), que defende que a carreira 
é encarada como uma gestão de vários objetivos e aspirações, papéis de vida e mudanças 
continuadas.  

Em 2016, aproveitando o facto de as atividades do Gabinete estarem praticamente 
delineadas e estruturadas para todo o ano, decidi cumprir o objetivo de ser mãe pela segunda 
vez. Ainda que esta decisão não tenha sido apenas condicionada pelas questões subjacentes 
ao trabalho, a verdade é que o papel menos interventivo da minha parte no rumo do Gabinete, 
e, consequentemente, o sentimento de uma menor motivação e realização pessoal e 
profissional, possibilitou-me desfrutar em pleno esta segunda gravidez e maternidade.  

Até 2019, acompanhei o posicionamento deste gabinete no seio da U.Porto, o que nem 
sempre se traduziu num processo de fácil conciliação com as outras estruturas de apoio à 
empregabilidade e desenvolvimento de carreira existentes nas faculdades. Sendo uma 
estrutura central na Universidade, o GAEE chamava a si a definição da política de 
empregabilidade da Universidade, sem, no entanto, parecer existir uma forte articulação com 
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os representantes e serviços de promoção da empregabilidade e desenvolvimento de carreira 
das UO, ainda que estas estivessem representadas naquele que era o Conselho Consultivo6, 
para o Observatório de Emprego e da Trajetória dos Diplomados7 da U.Porto. A partir de 
meados de 2019 começa a ser notória uma maior aproximação do GAEE às UO e são dados 
os primeiros passos para a construção de uma relação de trabalho colaborativa, sobretudo 
influenciada pela criação de um projeto de natureza extracurricular de promoção do 
desenvolvimento de competências transversais (designado de UPgrade), para os estudantes e 
graduados de toda a Universidade, com o envolvimento de todas as UO na sua conceção, 
desenho, implementação, monitorização e avaliação.  

Em 2019, passado um ano da tomada de posse de nova equipa reitoral para o quadriénio 
2018-2022, afigurou-se imprescindível pela Equipa Reitoral uma revisão do Regulamento 
Orgânico da Reitoria da U.Porto, que  “… mantendo a estrutura basilar definida em 2015 e 
2016, permitisse melhor estruturar e capacitar a Reitoria para responder aos desafios 
emergentes da missão universitária…” e que traduzisse, “… por um lado, a aposta em novas 
prioridades e, por outro, um significativo reforço de linhas de ação já existentes.” 
(Regulamento n.º 53/2018, de 23 de janeiro). Este novo Regulamento Orgânico, 
consubstancia um conjunto alargado de alterações, entre elas a extinção do Gabinete de 
Apoio ao Estudante e Empregabilidade. Com esta alteração, a área da empregabilidade passa 
a estar integrada na nova Unidade de Estudos Institucionais (UEI),  criada para garantir 
informação estratégica e de decisão e que tem como principais funções: “… a recolha, 
tratamento e análise de informações (…)para a produção de estudos sobre a U.Porto e 
entidades do seu perímetro, bem como para apoio ao planeamento e reporte estratégico” 
(Regulamento n.º 53/2018, de 23 de janeiro), competindo-lhe, entre outras funções: a 
dinamização das atividades do Observatório do Emprego, a gestão da Bolsa de Emprego da 
U.Porto e a elaboração de programas de apoio à empregabilidade e inserção profissional.    

É precisamente neste novo quadro orgânico que surge a possibilidade de apresentar uma 
proposta para a criação de uma nova área para a promoção da empregabilidade e 
desenvolvimento de carreira - a U.Porto Talento & Carreira - motivada por uma vontade de 
poder dar continuidade ao trabalho que havia desenvolvido na FEUP e GAEE e, lembrando 

                                                
6 Criado com o objetivo de "operacionalizar" o projeto do Observatório do Emprego e da Trajetória Profissional 
dos Diplomados da Universidade do Porto, esteve ativo entre 2015 e 2018 sendo composto por representantes 
das UO e das Associações de Estudantes da U.Porto, e instituições e organismos nacionais (e.g., Ordens 
Profissionais, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Associações Empresariais, Instituto Nacional de 
Estatística, Câmaras de Comércio) 
7 Observatório do Emprego da U.Porto, conta com uma Comissão de Aconselhamento composta pelas 14 UO 
da U.Porto e pretende contribuir para o conhecimento dos processos de transição para o trabalho, do peso e 
influência das formações na vida dos diplomados, na sociedade, na economia e na cultura do país.   Em 
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=observat%c3%b3rio%20do%20emprego%20e%2
0da%20trajet%c3%b3ria%20dos%20diplomados%20da%20u.porto (acedido em 16/08/2021). 
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Dejours (1998), de produzir “algo” que incorporasse valor em mim e na instituição, ao 
serviço de uma comunidade.  

Se, para Dejours (1998), trabalhar é correr riscos e gerir alguma incerteza, tenho desde 
janeiro de 2020 procurado que a minha ação e práticas desenvolvidas conduzam à criação de 
uma estratégia concertada para a promoção da empregabilidade dos estudantes e diplomados 
da U.Porto, que inclua toda a comunidade da universidade (i..e, serviços, docentes, 
investigadores, técnicos, alumni e estudantes e suas famílias e pares), parceiros e 
stakeholders externos e o tecido empresarial, organismos públicos e privados nacionais e 
internacionais, com vista à criação e desenvolvimento de uma Comunidade de Carreira, 
lembrando o que Dey e Cruzvergara (2014) designam por “Connected Communities”. De 
acordo com estes autores, a missão dos serviços de carreira passará pela construção de 
conexões e experiências significativas, através do estabelecimento de parcerias com 
entidades empregadoras e mentores, e do desenvolvimento de comunidades de carreira com 
estudantes e networkers (i.e., indivíduos que criam e mobilizam redes de contactos), 
conduzindo assim à criação de maior engagement com os estudantes e alumni ao longo do 
tempo e possibilitando que estes possam tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas, 
ajudando-os a conhecerem as exigências atuais e futuras do mercado de trabalho, ampliando 
as suas escolhas e sabendo que estão também preparados para se relacionarem, interagirem 
e confrontarem com o mundo, com os outros (Wallon, 2008) e consigo mesmos e para agirem 
sobre aquele.   
 
 

1.2 Biografi-cidade – ação e transformação sobre (e em relação com) o “mundo”  
 
Ao narrar a história de vida, ainda que dando maior ênfase, neste relatório, à narrativa 

do percurso profissional, inevitavelmente que falamos também da aprendizagem ao pensar 
sobre a própria vida. Assume-se o poder da narrativa, não apenas como produto de um “ato 
de narrar”, mas que “ela tem também um poder de efetivação sobre o que se narra” (Delory-
Momberger, 2016, p.141), recriando as experiências através de significações e sentidos. É 
nesta trajetória biográfica individual e nesta narrativa da minha história de vida e do meu 
percurso – narrativa que, aliás, também é central nos processos de aconselhamento de carreira 
nos quais intervenho – que vou acedendo ao meu passado e às minhas vivências, construindo 
significado e recriando as minhas experiências.  

Sabendo que “a história de vida não é a história da vida, mas a ficção conveniente pela 
qual o sujeito se produz como projeto de si mesmo” (Delory-Momberger, 2006, p.365) é 
neste ato de contar o meu percurso que me permito a uma construção identitária e a uma 
biograficidade. À luz dos estudos desenvolvidos na área da Educação este termo de 
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biograficidade, surge como: capacidade de aceder (e construir) aos recursos biográficos ao 
longo da vida, de forma a alcançar os requisitos quotidianos de um curso de vida mais 
orientado individualmente (Alheit, 2018;); capacidade de integrar novas experiências àquelas 
que já tivemos e; código pessoal segundo o qual “lemos e falamos as novas experiências, 
das quais nós nos apropriamos” (Delory –Momberger, 2006, p.140).  

O sentido de que nos apropriamos e exploramos, neste âmbito, é o de entender este termo 
de biograficidade também como ação sobre os contextos onde a atividade é exercida e 
dirigida a outros, considerando a especificidade dos seus lugares, e também onde tem 
expressão a voz própria –  contextos que me mudam e me transformam, e que são também 
mudados e transformados por mim, e pela minha ação. Esta ideia está presente ao longo do 
meu percurso e neste relatório, pois as reflexões que trago estão atravessadas pelas minhas 
experiências, mas também pela relação com os outros – sendo estes outros, aqueles com os 
quais vou criando redes, pontes e conexões, no sentido de poder ajudar os estudantes e 
graduados a criarem percursos de carreira com sentido e sustentáveis.  

Concretizando ainda mais, foi nos serviços de apoio à empregabilidade e 
desenvolvimento de carreira, quer na FEUP, quer na Reitoria da U.Porto (i.e., no GAEE e na 
U.Porto Talento & Carreira), que fui confrontada com o desafio de olhar para o mercado de 
trabalho de forma mais abrangente e menos tradicional do que o habitual. Perante um 
mercado de trabalho influenciado e profundamente marcado pelo progresso tecnológico, pela 
globalização, pelo envelhecimento da população, pela emergência de novos modelos de 
negócio, novas formas de trabalho, novas profissões e funções que requerem novas 
competências (OECD, 2021), tornou-se importante olhar não só para dentro da própria 
Universidade, mas para fora, nomeadamente com quem a Universidade interage e procura 
responder às necessidades (Lourenço & Mano, 2014). É, pois, aqui que me aproprio do termo 
“biografi-cidade” neste sentido de “sair” da Universidade, da cidade e do território local 
(Cunha & Lacomblez, 2021) e geografia onde está circunscrita, para uma maior abrangência 
geográfica, visando a construção de redes nacionais (para além das locais) e internacionais, 
que possibilitem moldar um futuro de trabalho mais inclusivo adaptado a todos. É através da 
ação colaborativa, com os outros, em larga escala e informad, e das redes e parcerias, que se 
consegue compreender as novas dinâmicas e formas de trabalho, as tendências de futuro, as 
competências valorizadas pelos empregadores e recrutadores (Rodrigues et al, 2019) e 
profissões emergentes e que se possibilita que os percursos dos estudantes da U.Porto possam 
transcender o seu próprio território e realidades locais (Cunha & Lacomblez, 2021).  

Face à transformação do trabalho, tanto no conteúdo da atividade do mesmo, implicando 
o sujeito no processo de trabalho em atividades que requerem autonomia, iniciativa, 
comunicação ou intercompreensão, como refere Zarifian (1999), como nas formas de 
emprego (e.g., instabilidade, precariedade, aumento do desemprego jovem e desemprego de 
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longa duração, flexibilidade no uso de mão de obra) torna-se fulcral para mim, enquanto 
profissional dos serviços de apoio à empregabilidade e carreira e psicóloga do trabalho, 
analisar e equacionar novas formas e práticas de dar resposta a estas mudanças. Procurando 
que os serviços onde exerci e exerço atividade profissional não sejam apenas serviços que 
ajudam a “lançar” para o mercado os estudantes e graduados, mas que possibilitem a 
construção de percursos de carreira sustentáveis, assentes numa visão proteana e sem 
fronteiras da carreira (Taveira, 2011) em que os estudantes e graduados possam assumir-se 
como protagonistas agentes na gestão da sua carreira (Thompson, 2005), transformando os 
contextos onde estão inseridos. 

Neste modo de agir sobre este “mundo do trabalho” destaco as atividades relacionadas 
com o desenvolvimento de competências transversais e de empregabilidade (aconselhamento 
de carreira, programas de intervenção, sessões e workshops) e as parcerias realizadas, entre 
elas: i) com organizações que promovem a integração das mulheres em áreas 
predominantemente masculinas (e.g., European Women In Tech), com vista a sensibilizar e 
apoiar a integração destas nas áreas STEM - Science, Technology, Engineering e 
Mathematics (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e; ii) com entidades que 
promovem a criação de negócios e apoiam o trabalho por conta própria, como tentativa de 
dar resposta ao número de desempregados. Importará ainda referir: iv) as parcerias e apoio à 
contratação por parte de empresas de pequena e média dimensão de áreas de menor densidade 
geográfica, em estreita colaboração com as autarquias locais, procurando oferecer aos jovens 
estudantes e graduados deslocalizados oportunidades de carreira para regressarem a “casa”; 
v) a sensibilização e apoio a entidades várias para a seleção e contratação assente na 
diversidade e inclusão e; vi) a integração em projetos e alianças internacionais (e.g., 
EUGLOH8, EMPLE-AP9 e GEMCAT10) permitindo adquirir um maior conhecimento sobre 
o “real”, sobre os mercados de trabalho e práticas de recrutamento e seleção nesses contextos 
e a construção de uma rede que promove a criação sustentada de perfis profissionais e 
oportunidades de integração nestes mercados internacionais. Este modo de agir parece 
alinhado com a ideia defendida por alguns autores (Heppner & Jung, 2012) de que as IES 
estão particularmente interessadas no sucesso e sustentabilidade futuros dos percursos 
profissionais dos seus estudantes e, como tal, têm providenciado serviços de carreira que os 

                                                
8 European University Alliance for Global Health - consórcio de universidades europeias de que a Universidade 
do Porto é membro fundador, juntamente com as congéneres de Paris-Saclay (França), LMU Munique 
(Alemanha) Lund (Suécia) e Szeged (Hungria). 
9EMPLE-AP - Observatorio para la inserción laboral y fortalecimiento de la empleabilidad en países de la 
Alianza del Pacífico (i..e, projeto com países da Aliança do Pacífico para constituição de um Observatório de 
Emprego comum). 
10 GEMCAT - Generación de Empleo de Calidad Transfronterizo (i.e., projeto para promoção de Emprego com 
Qualidade no Norte de Portugal e Galiza) 
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ajudam a desenvolverem os seus objetivos e aspirações de vida, assim como, competir no 
mercado de trabalho  

É sobretudo na terceira parte deste relatório que procuro demonstrar de que forma estas 
atividades foram sendo desenvolvidas de acordo com as necessidades dos diferentes 
interlocutores com quem fui interagindo. Entendidas como respostas e formas de agir sobre 
os desafios do mundo do trabalho, estas práticas procuram: i) empoderar os estudantes com 
competências transversais ao desenvolvimento pessoal, de carreira e de empregabilidade, 
possibilitando que se tornem capazes de lidar com o mercado de trabalho volátil e transitório 
e  uma sustentabilidade na carreira para o seu desenvolvimento futuro e; ii) potenciar que 
estes serviços onde trabalhei se posicionassem como estruturas assentes no estabelecimento 
de relações internas e externas e em relações transformativas com as dimensões contextuais.  
Recuperando os trabalhos de De Vos et al., (2018) não posso deixar de referir que esta 
construção de carreiras sustentáveis engloba a dimensão “sujeito” em que os estudantes e 
graduados são os atores centrais das suas próprias carreiras (i..e, a gestão da sustentabilidade 
na carreira através de atitudes, ações e pensamentos);  o contexto (i.e., impacto causado pelos 
stakeholders como sejam empregadores, políticas organizacionais ou institucionais ligada à 
carreira,  colegas, amigos, família e atividades sociais) e a dimensão “tempo” (não no sentido 
de carreira estática, mas um desenvolvimento constante entre indivíduo e contexto).  

Estas práticas e atividades surgem, na sua grande maioria, decorrentes de exercícios 
introspetivos em que vou (re)pensando o trabalho que é realizado e em que vou sentindo 
necessidade de inovar e de incrementar as práticas, saberes-fazer adquiridos nas formações, 
mas também, da relação com os outros: exercícios de brainstorming; auscultação das 
necessidades de empresas e organizações, estudantes e alumni, docentes e outros serviços;  
leituras de artigos e investigações sobre estes temas e outros de importância acrescida; 
participação em congressos, conferências, eventos sobre áreas multidisciplinares; encontros 
com empresas e organizações; benchmarking junto de serviços de carreira nacionais e 
internacionais; e partilha de práticas e discussão em redes.    

 
 

II – Promoção da empregabilidade na Universidade do Porto 
 
 

2.1. A Empregabilidade na U.Porto – marcos de evolução da sua visibilidade  
 

A empregabilidade ganhou um novo destaque e importância nas agendas das IES 
nacionais, com a implementação do Processo de Bolonha (Sin & Amaral, 2017), sobretudo 
porque implicou a entrada em funcionamento do novo Regime Jurídico das Instituições de 
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Ensino Superior (RJIES) com a Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, que alterou 
profundamente o sistema de funcionamento e governação das instituições universitárias e 
politécnicas (Fragoso, Valadas & Paulos, 2017) e que estipulou, no artigo 159.º que “As 
instituições de ensino superior aprovam e fazem publicar um relatório anual consolidado 
sobre as suas atividades…”, dando conta, designadamente: “h) Da empregabilidade dos seus 
diplomados; e no artigo 162, n.º. 2, alínea j, que cabe às IES disponibilizar anualmente 
informação sobre: “Índices (….) de empregabilidade dos ciclos de estudos ministrados” (Lei 
n.º 62/2007, de 10 de setembro). Também a Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto, que aprova o 
regime jurídico da avaliação do ensino superior, no seu artigo 18.º, refere que os 
estabelecimentos de ensino superior devem “…e) Publicar, regularmente, informação 
quantitativa e qualitativa, actualizada, imparcial e objectiva…” acerca da “…monitorização 
do trajecto dos seus diplomados por um período razoável de tempo, na perspectiva da 
empregabilidade”. 

De acordo com Chaves e Gaio (2014, p. 20), com o RJIES as IES tornam-se 
responsáveis, entre outros, pela promoção de “…  uma melhor cooperação entre a academia 
e o mercado de trabalho, o apoio direto à inserção profissional dos graduados (…) e a 
promoção e disseminação de dados comparáveis do emprego e das trajetórias profissionais 
dos graduados”. Ainda que possa ser uma leitura merecedora de discordância pois pode 
conduzir a interpretações de que a empregabilidade dos diplomados é apenas da 
responsabilidade das IES, se analisarmos os Relatórios Anuais da U.Porto, com data anterior 
a 201011, parecem existir escassas referências ao conceito de empregabilidade e à descrição 
de atividades realizadas diretamente com o propósito de incrementar a promoção da 
empregabilidade ), muito embora já existisse esta preocupação em algumas UO e existissem 
serviços de apoio à empregabilidade e carreira dedicados, exclusivamente, à organização de 
atividades de maior aproximação dos estudantes ao mercado de trabalho e ao 
desenvolvimento de competências transversais. Em 2010, parecem surgir mais referências ao 
termo empregabilidade nestes documentos estratégicos (e.g., nos Relatórios de Atividades e 
Contas da U.Porto de 2010)12 o que nos poderá levar a referir que esta atribuição de 
responsabilidade às IES, ainda que mais explícita e visível pela monitorização e publicação 
de informação sobre empregabilidade relativa a indicadores como a taxa de emprego por 
curso e área de formação, começou a colocar a empregabilidade como uma preocupação e 
vetor de atuação, formalmente reconhecida nos planos estratégicos e relatórios de atividades 
e contas da U.Porto. A partir de 2015 parece ser ainda mais evidente as referências ao termo 

                                                
11Documentos disponíveis em 
https://sigarra.up.pt/up/pt/conteudos_geral.ver?pct_grupo=1005&pct_pag_id=122350&pct_parametros=p_pa
gina=122350 
12 Relatórios de Atividades e Contas da U.Porto de 2010 disponível no link da referência 11.  
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empregabilidade nestes documentos (e.g., Plano de Atividades da U.Porto de 2015)13, assim 
como a apresentação de atividades diretamente relacionadas com o objetivo de apoiar a 
preparação dos estudantes para o mercado de trabalho, o desenvolvimento de competências 
transversais e a maior aproximação às entidades empregadoras.  

No último Plano de Atividades da U.Porto, datado de 202114 são várias as referências 
à promoção da empregabilidade, no que concerne a Educação e Formação, e em atividades 
desenvolvidas pelos serviços de carreira, em especial as desenvolvidas pela U.Porto Talento 
& Carreira (e.g., continuidade do Programa de desenvolvimento de competências 
transversais UPgrade, realização de nova edição da feira de emprego e carreira e demais 
eventos de aproximação ao mercado nacional e internacional, desenvolvimento de programas 
de capacitação para estudantes em situação de vulnerabilidade, entre outros) e por outras 
estruturas, como é o caso da rede EUGLOH.  

Parece assistir-se, gradualmente, a uma maior visibilidade do conceito de 
empregabilidade nestes documentos de planeamento estratégico e de atividades da 
Universidade, não só no que concerne a monitorização e medição da empregabilidade da 
Educação e Formação (e.g., participação dos estudantes em Unidades Curriculares (UC) 
relacionadas com as competências transversais,  e do estudo e auscultação dos diplomados 
sobre a sua trajetória profissional, com indicadores concretos sobre o perfil e percurso, sobre 
a qualidade de emprego e carreira profissional de licenciados, mestres e doutorados), como 
também no que respeita as referências a atividades de promoção de empregabilidade, parte 
delas realizadas pelos serviços de apoio à empregabilidade e carreira que, nos últimos anos, 
têm contribuído de forma mais participativa na elaboração destes documentos e 
planeamentos. Destacam-se entre estas atividades: a comunicação com a rede alumni e com 
o tecido empresarial, de forma acompanhar os graduados empregados; a construção de 
condições internas para apoio e estímulo à empregabilidade e empreendedorismo; a 
promoção de ações de colaboração e parceria com entidades empresariais, tendo em vista a 
aproximação às necessidades das empresas; o lançamento de um programa de 
reconhecimento da participação em atividades de formação co-curricular; a promoção de 
iniciativas no âmbito da rede EUGLOH, a qual integra uma forte componente e aposta na 
promoção da empregabilidade; a promoção de programas de integração e desenvolvimento 
integral dos estudantes, o que “entendemos” contribuir para a sua maior empregabilidade e; 
a criação de uma plataforma própria de auscultação de entidades empregadoras e alumni, e 

                                                
13 Plano de Atividades da U.Porto de 2015 disponível no link da referência 11. 
14 Relatório de Plano de Atividades e Orçamento de 2021, disponível em 
https://sigarra.up.pt/up/pt/CONTEUDOS_GERAL.VER?pct_grupo=4439&pct_pag_id=122350&pct_paramet
ros=p_pagina=122350 (acedido a 21/05/2021). 
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criação de bolsa de parceiros académicos e empresariais para estágios e projetos de 
investigação.  

Muito embora não seja o meu objetivo apresentar neste relatório toda a multiplicidade 
de documentos e relatórios institucionais da Universidade nos quais se evidencie estas 
referências mais explícitas à empregabilidade, creio ficar patente a ideia de que, a U.Porto 
tem considerado nos  seus documentos estratégicos e institucionais (sejam os de 
planeamento, sejam relatórios), referências à empregabilidade e ao modelo organizacional 
para a promoção da empregabilidade (considerando metas, indicadores e monitorização a 
utilizar), o qual percorre transversalmente várias áreas dentro da Universidade, sejam elas as 
referentes à Educação e Formação, e à Terceira Missão. Parece assim verificar-se uma 
crescente referência a toda uma série de iniciativas, ações, estratégias, atividades e objetivos 
que não apenas os diretamente relacionados com os mecanismos de monitorização da 
empregabilidade15.  

Com vista a evitar uma leitura redutora e simplista relativamente à importância que 
tem sido conferida à empregabilidade enquanto vetor de atuação e eixo estratégico por parte 
dos órgãos de gestão e decisores da U.Porto, importa destacar as alterações que se têm vindo 
a verificar nos planos curriculares na Universidade, os quais têm oferecido aos estudantes, 
no âmbito dos seus cursos conferentes de grau, unidades curriculares especificamente 
direcionadas para o desenvolvimento de competências transversais (pessoais e interpessoais), 
contribuindo para o desenvolvimento pessoal e social do estudante como ser humano e como 
profissional. Também nos cursos/formações não conferentes de grau, encontramos 
formações em Competências Transversais ou Transferíveis “… orientadas para o 
desenvolvimento de competências interdisciplinares ou de qualidades pessoais e 
interpessoais (soft skills e transferable skills), (…) tendo em vista a formação integral e o 
reforço da empregabilidade futura dos estudantes e a dos diplomados da 
U.Porto”16(Regulamento n.º 1059/2020, de 27 de novembro, cap. II, artigo 2.º , alínea c).  

Não sendo responsabilidade exclusiva das IES, estas parecem ter como missão: a 
preparação dos seus estudantes para uma maior empregabilidade, disponibilizando 
ferramentas e apoio para facilitar a sua transição para o mercado de trabalho (Rodrigues et 
al, 2019), a formação de cidadãos “… capazes de pensar e de analisar a realidade envolvente 
de forma crítica, capazes de aprender continuamente…” (Vieira & Marques, 2014, p. 20), e 

                                                
15 A monitorização da empregabilidade dos diplomados da U.Porto tem sido sobretudo realizada através de 
inquéritos anuais e passados 5 anos após a conclusão de curso, no âmbito do Observatório de Emprego da 
U.Porto obtendo-se indicadores como: o grau de satisfação com a formação académica, taxa de emprego por 
curso/área de formação, informação sobre a situação profissional e perfil de emprego. Estes dados são 
solicitados para fazer face às exigências dos regulamentos que regem as IES, para processos de avaliação e 
acreditação de cursos e para a definição da oferta formativa e autorização de vagas a disponibilizar.  
16 Alteração ao Regulamento de Criação, Acreditação Interna e Creditação dos Cursos de Formação na Área da 
Educação Contínua da Universidade do Porto (2020) 
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o desenvolvimento pessoal e social do estudante, na articulação dos vários papéis que virá a 
desempenhar ao longo da vida, transformando-o num cidadão autónomo e participativo na 
gestão e controlo da sua própria vida (Monteiro, 2015). No caso da U.Porto, esta tem como 
missão, entre vários outros fins previstos nos seus Estatutos "…a formação em sentido global 
- cultural, científica, técnica, artística, cívica e ética - no quadro de processo diversificados 
de ensino e aprendizagem, visando o desenvolvimento de capacidades e competências 
específicas e transferíveis e a difusão do conhecimento" (Despacho Normativo n.º 8/2015, 
de 25 de maio).  

Ainda que a maioria das definições de empregabilidade se refiram a uma capacidade 
individual de conseguir e manter um emprego significativo ao longo da sua carreira (Hillage 
& Pollard, 1998; Harvey, 2001; Fugate, Knicki & Ashforth, 2004; Bridgstock, 2009; Cole & 
Tibby, 2013 citado em Römgens et al., 2020), é um conceito que tem sido debatido de formas 
muito diferentes, ainda que relacionadas entre elas (Römgens et al., 2020) e que foi evoluindo 
no tempo (McQuaid & Lindsay, 2005), passando de uma perspetiva dicotómica, determinista 
e mecânica para uma perspetiva multidimensional, a qual tem sido entendida, sobretudo a 
partir dos anos 90 e a par das perspetivas relativas à gestão de recursos humanos, como uma 
capacidade de se desenvolverem oportunidades de carreira bem-sucedidas num mercado de 
trabalho cada vez mais segmentado e flexível (Thijssen et al., 2008). É, pois, notório que a 
empregabilidade é mais do que obter emprego e que as IES (assim como as políticas públicas) 
parecem concentrar esforços na construção de carreiras significativas dos estudantes, 
almejando que se tornem também cidadãos participativos (Cole & Tibby, 2013). O conceito 
de empregabilidade em particular no contexto de Ensino Superior, deve então ser entendido 
de forma multidimensional, multirelacional e multidisciplinar (Pavlin, 2014).  
 
 

2.2. Mapeamento de práticas nos serviços de carreira da U.Porto  
 

A Universidade do Porto tem acompanhado os desafios atuais do mundo laboral e tem 
tido um papel fundamental e direto na melhor preparação dos estudantes para o mercado de 
trabalho ainda que o desenvolvimento de competências técnicas, transversais e transferíveis 
possa ser compartilhado entre os estudantes, os empregadores, as IES, e as políticas públicas, 
numa ação conjunta, concertada e de responsabilidade partilhada.  

Os estudos recentes relativos ao Ensino Superior têm centrado o seu foco na forma como 
as IES prepararam os estudantes para as incertezas, mudanças e desafios que vão enfrentar 
ao longo das suas carreiras (Römgens et al., 2019) e nas competências que contribuem para 
a empregabilidade dos graduados (Cole & Tibby, 2013). Para esta preparação importa 
ressaltar o papel que os serviços de carreira existentes na IES têm, também, desenvolvido no 
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apoio à transição para o mercado de trabalho e no desenvolvimento de carreira dos estudantes 
e graduados. Desde os anos 70 e 80, altura em que os serviços de carreira começaram a ser 
mais reconhecidos sobretudo pela elevada percentagem de desemprego de graduados e por 
terem começado a enfatizar o desenvolvimento de competências e a formação para melhor 
preparar os estudantes para um mercado de trabalho mais competitivo (Terzaroli & 
Oyekunle, 2019), que estes serviços têm expandido a sua área de atuação de forma a lidar 
com os desafios do mercado de trabalho, as necessidades dos estudantes e as mudanças 
provocadas pela transformação digital (Dey & Real, 2010).  

Em 2007, aquando da minha entrada na Universidade do Porto, mais concretamente na 
FEUP, existiam poucas UO com serviços e/ou áreas dedicadas em exclusivo à realização de 
atividades com vista à integração profissional dos graduados. De acordo com um relatório da 
European Association for International Education (EAIE, 2016) realizado pela sua equipa 
dedicada à área da Empregabilidade, os serviços de carreira foram massivamente evoluindo 
na Europa com o processo de Bolonha. Ao longo do tempo, foram sendo criadas mais 
estruturas de apoio a esta área, dentro da Universidade do U.Porto, ainda que algumas não se 
encontrem integradas nos Regulamento Orgânicos. A par de uma grande diversidade de 
nomenclaturas relativas a estes serviços também se verificam orgânicas, modelos de 
funcionamento e atribuição de funções de grande heterogeneidade. Se em algumas UO estas 
estruturas assumem a forma de gabinetes ou serviços, ou a forma de unidades e áreas, existem 
UO em que, não se verificando estruturas dedicadas a esta área de atuação, são nomeados 
representantes para os assuntos nesta matéria. Também o número de profissionais a 
trabalharem nestes serviços, assim como, a sua formação e experiência relativamente à área 
de apoio à promoção da empregabilidade e desenvolvimento de carreira, são aspeto de grande 
diversidade.  

Não sendo objetivo deste relatório particularizar a descrição e apresentação destes 
serviços, podemos salientar que estes parecem ser entendidos como complementares às 
estruturas das próprias IES. Ainda que com níveis de “maturidade” e práticas diferenciadas 
estes têm procurado assumir-se, na U.Porto, como uma interface entre a Academia e 
Indústria-Empresas-Sociedade, sendo os seu principais interlocutores, estudantes, alumni, 
entidades empregadoras e organizações. Resulta daqui uma maior dinamização de atividades 
com vista ao apoio à empregabilidade dos estudantes e o estabelecimento de relações e 
parcerias com empresas nacionais e internacionais, instituições e organizações de vários 
sectores de atividade, organismos estudantis e alumni, pelo que o seu papel deixa de ser 
somente o de encontrar oportunidades de emprego para os estudantes e passa a estar mais 
relacionado com o estabelecimento de relações com os vários interlocutores (Lehker & 
Furlong, 2006).  
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Ao realizar o mapeamento das várias atividades existentes e desenvolvidas pelos 
serviços de  apoio à empregabilidade e carreira na U.Porto17 (e não propriamente na 
empregabilidade em si, uma vez que são várias as práticas promovidas na U.Porto que 
entrariam nesta descrição) denotamos que existem práticas comuns aos vários serviços mas 
também práticas diferenciadas – algumas delas consideradas boas práticas a serem 
desenvolvidas transversalmente para toda a Universidade. É comum a estes serviços: i) 
providenciar informação sobre o estado do mercado de trabalho, saídas profissionais e 
entidades empregadoras; ii) divulgar ofertas de emprego, estágios e de eventos nesta área da 
empregabilidade e carreira; iii) estabelecer acordos e protocolos com entidades para 
realização de estágios curriculares e extracurriculares e projetos de fim de curso; iv) 
desenvolver competências de procura ativa de emprego e; v) monitorizar a integração 
profissional e carreira dos diplomados. No que concerne a práticas diferenciadas, denotamos 
que há serviços de carreira na Universidade que têm desenvolvido: i) consulta de orientação 
vocacional e gestão de carreira a estudantes e graduados; ii) programas de intervenção e 
formação de natureza extracurricular, nomeadamente no domínio do desenvolvimento de 
competências pessoais e sociais; iii) workshops e formações, no seio das UC de 
Competências Transversais; iv) maior ligação aos alumni, através, por exemplo, de 
programas de mentoria profissional; v) promoção do networking profissional e da construção 
de redes de emprego e; vi) prestação de serviços de consultoria interna e externa em temas 
de empregabilidade.   

Parece-nos, assim, que os serviços de apoio à empregabilidade e desenvolvimento de 
carreira, existentes na Universidade, se encontram em patamares de atuação distintos e com 
níveis de evolução também eles diferentes. Segundo Watts (1996), os serviços de carreira 
evoluíram de um estado em que os únicos elementos de interesse para os estudantes eram a 
pesquisa de emprego, a consulta de ofertas e as entrevistas de emprego realizadas com uma 
série de empresas, para um estado em que os próprios estudantes sentindo a necessidade de 
aceder a informação e recursos sobre o mercado de trabalho e de desenvolverem 
competências transversais requeridas pelo mercado, levaram a que estes serviços tivessem 
que redesenhar a sua oferta, possibilitando o acesso a uma série de ferramentas e instrumentos 
e informações que favorecessem a construção de percursos individuais para a entrada no 
mercado de trabalho (Watts, 1996).  

Em conexão com este ponto lembramo-nos do estudo de Dey e Cruzvergara (2014) da 
Universidade de Stanford no qual apresentam uma perspetiva interessante sobre a evolução 
dos serviços de carreira, desde inícios do século XX até hoje, e a partir do qual poder-se-ia 

                                                
17 Relativamente à U.Porto Talento & Carreira, como estrutura também de apoio à promoção da 
empregabilidade, o seu enquadramento e valências têm vindo a ser apresentadas ao longo do relatório.  
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categorizar os diferentes serviços de carreira na U.Porto em três níveis, ainda que 
compreendendo todas as especificidades e singularidades de cada um deles: 1) os serviços 
que já se encontram numa fase de maior “maturidade”, e que parecem encontrar-se na 
transição entre os paradigmas “Profissional Networking” e “Connected Communities” (Dey 
e Cruzvegara, 2014). Estes  serviços, sentindo o impacto das inovações tecnológicas, 
começam a criar e a manter relações mais estreitas com as entidades empregadoras através 
de eventos de networking e atividades de recrutamento e conexões com vários stakeholders; 
2) os serviços que, além da angariação de ofertas de emprego, também prestam apoio à 
preparação para a procura de emprego e planeamento de carreira, e a construção de parcerias 
e redes (não dispondo de serviços de aconselhamento de carreira e orientação vocacional); e 
3) os serviços que ainda se encontram numa fase muito “embrionária” da sua atividade, 
consistindo esta apenas na divulgação de ofertas e de eventos “pontuais” relacionados com a 
empregabilidade. Importará notar, e como referido mais à frente, que a criação da U.Porto 
Talento & Carreira, do Grupo de Trabalho para Apoio à Promoção de Empregabilidade e de 
Carreira na Universidade18, e a consequente co-construção de projetos comuns nestes 
domínios, têm levado a que estes serviços com pouca expressão no desenvolvimento de 
atividades na área da empregabilidade, comecem a avançar nesta sua evolução, alargando o 
seu campo de atuação, interlocutores e redes.  

A afirmação de uma área na U.Porto dedicada em exclusivo às questões das 
empregabilidade e desenvolvimento de carreira, a U.Porto Talento & Carreira, tem procurado 
conduzir (de forma integradora, concertada e articulada), os serviços de carreira existentes 
na Universidade, de um paradigma mais centrado nas oportunidades de emprego para um 
paradigma assente num apoio especializado ao desenvolvimento de carreira e na construção 
de redes profissionais e construção significativa de conexões (Dey & Real, 2010), parcerias 
e “engagement” entre vários interlocutores (e.g., empregadores, estudantes, alumni, famílias, 
docentes, outros serviços das IES, entidades externas, stakeholders, organismos públicos e 
privados), através por exemplo, de estágios e de oportunidades de carreira, programas de 
mentoring e aprendizagens experienciais e da apresentação às entidades empregadoras e 
mercado de trabalho dos perfis científico-profissionais da Universidade.  

A U.Porto Talento & Carreira, tem lançado as bases para a criação de um projeto de 
futuro que possibilite a construção de carreiras e percursos sustentáveis, assentes no 
desenvolvimento de comunidades de prática de carreira(s). Sendo uma das tendências de 
futuro a resposta das IES às mudanças socio-económicas com impacto nas tendências 
geracionais, os serviços de carreira tornar-se-ão centros avançados de inovação para a 

                                                
18 Grupo constituído em 2020, no seio das atividades da U.Porto Talento & Carreira e composto por 
representantes para a área da empregabilidade e serviços de apoio à empregabilidade e desenvolvimento de 
carreira das UO. 
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compreensão do “futuro” (Terzaroli, 2019) e os seus profissionais tornar-se-ão, 
simultaneamente, especialistas e generalistas, facilitadores de aprendizagens, sintetizadores 
de informação e agentes construtores de redes e relações, com a capacidade de personalizar 
os seus esforços de acordo com as necessidades dos diferentes stakeholders (Contomanolis 
et al., 2015).  

III – Criação de alternativas e oportunidades - a reconfiguração dos serviços 
 

Nesta terceira parte do relatório procuro concretizar, através dos três grandes momentos 
do meu percurso profissional, o percurso na FEUP, no GAEE e na U.Porto Talento & 
Carreira, algumas práticas e atividades realizadas, ainda que, consciente, tal como referem 
Nusshold, Baudin e Celio (2020, p.20) de que “analisar, falar e debater sobre o trabalho 
real não é fácil de iniciar e aprofundar, sobretudo em determinados contextos”. É um relato 
que parte do singular para uma construção partilhada e onde tantas vezes as conjunturas 
contextuais e os desafios societais influenciaram as práticas.  

É na reflexão sobre estas experiências, que me apercebo do impacto do meu “trabalho 
real”, o que efetivamente “fiz” e o que contribuiu para aquela que tem sido a minha forma de 
interpretar a empregabilidade ao longo da vida e construção de carreira e, lembrando Collin 
e Young (2000), que me apercebo do impacto destas na reconstrução do significado da minha 
carreira, a qual se vai desenrolando e dando coerência à minha vida em conjunto com um 
sentido para o futuro.  

Ainda que podendo partir da fundamentação teórico-científica, assente na 
multidisciplinaridade, para apresentar as minhas experiências, assumo de forma deliberada, 
neste relatório, uma narrativa em que parto das minhas próprias práticas e experiências – 
práticas e experiências estas que possibilitaram a evolução dos serviços onde estive integrada. 
Aquando da reconstrução biográfica do meu percurso mais centrado no trabalho e nas 
atividades, foi-me possível refletir, questionar e relacionar o encadeamento de alguns 
acontecimentos e situações, recordar as emoções que experienciei nestes momentos e 
reinterpretar e atribuir novos sentidos, recordando que esta (auto)narrativa não é apenas um 
relato da experiência, mas um organizador de significados (Bruner, 1990).  

Trazendo para este relatório princípios epistemológicos e conceitos que aprendi durante 
a formação em Psicologia do Trabalho, porque é do meu trabalho que aqui se trata, o que fui 
realizando vai muito além do trabalho prescrito, do que se pede ao trabalhador para realizar, 
deixando margem para todo um trabalho efetivo que não é antecipado nem muitas vezes é 
visível. Considerando a prescrição abrangente de funções19, o facto de grande parte destes 

                                                
19 Nas atribuições de funções na FEUP é referido “promoção e apoio ao estabelecimento de relações com 
empresas e outras instituições e apoio à integração profissional dos graduados da FEUP”. Nas funções do 
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serviços não estarem dotados de equipas com formação e experiência nestas áreas, e as 
minhas características mais pessoais (e.,g, iniciativa, colaboração e criatividade), sinto que 
fui “conquistando” confiança, espaço e liberdade para pensar em diferentes soluções, 
apresentar novas ideias e criar uma série de projetos que não estavam previstos nem 
pensados. Lembrando as perspetivas de Wallon (1930, p.50 citado em Ouvriez-Bonnaz, 
2010) “o que é construído pelo homem sobre o próprio homem é dificilmente regulável”. É 
num clima organizacional que promove a autonomia na realização das tarefas que os 
colaboradores tendem a estabelecer mais contactos e a transmitir mais informação entre si, a 
discutir os problemas e a debater possíveis alternativas para os solucionar, a tomar a iniciativa 
e decisões, garantindo o surgimento de ideias criativas (Ekvall,1996).  

Ainda que sendo uma tarefa ingrata, pois ao longo dos 15 anos de percurso profissional 
na U.Porto, muitas outras atividades foram realizadas e muitos obstáculos foram 
ultrapassados e contornados, apresentam-se, alguns dos momentos e atividades que mais 
reflexão e confronto me possibilitaram e que surgiram da minha capacidade de ação, da 
mobilização de recursos, da minha iniciativa e envolvimento, do meu “saber agir” e “querer 
agir” (Le Boterf, 2003) e do meu assumir de responsabilidades e riscos. Naturalmente que 
grande parte destas atividades foram concretizadas juntamente com os colegas dos serviços 
onde estive integrada, numa lógica de trabalho colaborativo.  

 
 

3.1. O trajeto na FEUP: do foco nas empresas e no emprego à construção de carreira 
e promoção de empregabilidade ao longo da vida. 

 
3.1.1. Conjuntura e um olhar crítico na “chegada” à FEUP 
A entrada na FEUP em 2007 confrontou-me com a necessidade de conhecer não só a 

orgânica e a cultura organizacional da instituição, como também os cursos, os estudos 
relativamente à situação profissional dos graduados em Engenharia a dinamização do 
emprego nesta área, o que determina e constrange a integração profissional destes graduados, 
as práticas de promoção de empregabilidade e construção de carreira e as principais 
atividades desenvolvidas pela área da Cooperação Empresarial, os seus objetivos e 
interlocutores.  

O início desta atividade profissional coincide com um período impactante e 
transformador na FEUP marcado pela reestruturação dos cursos20 decorrente do Processo de 

                                                
GAEE e na UEI é referido: “elaborar programas de apoio à empregabilidade e inserção profissional”. 
(informação presente nos Regulamentos Orgânicos já referenciados anteriormente).  
20 Reestruturação realizada nos anos letivos de 2006/2007 e em 2007/2008. Em 2008/2009 e 2009/2010 também 
se verificaram alterações e adequações, ainda que em menor número 
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Bolonha, em que estes foram objeto de criação ou adequação ao modelo descrito no Decreto-
Lei nº 74/2006, de 24 de Março, e pela crise financeira que se começou a fazer sentir em 
2008 e que afetou o emprego em grande parte das áreas de Engenharia. Perante este cenário, 
tornava-se imperativo para mim perceber as implicações destas mudanças, sobretudo, ao 
nível da integração profissional.  

Nos anos letivos de 2006/2007 e 2007/2008, com o processo de Bolonha, grande parte 
das licenciaturas em Engenharia passaram a Mestrados Integrados21, com uma redefinição 
dos seus objetivos e competências de acordo com os descritores de Dublin, utilizados no DL 
74/2006, de 24 de Março, e os standards CDIO22, IEEE23 e EUR-ACE24 e cuja formação 
permitia o acesso à atividade profissional de Engenheiro. O processo de Bolonha transformou 
de forma profunda os cursos, colocando o tema da empregabilidade na agenda das IES e no 
debate público (Fragoso, Valadas & Paulos, 2017), sendo que, no caso da FEUP, também 
esta promoção da empregabilidade, parece ter começado a tornar-se mais evidente e explícita. 
Embora em 2007 já se reconhecesse uma preocupação dos órgãos decisores da FEUP pelo 
tema do acesso ao emprego e das trajetórias profissionais iniciais dos graduados em 
Engenharia e à articulação e cooperação entre a faculdade e o tecido empresarial, a ênfase 
parecia assentar na preocupação com o tipo de emprego e na obtenção de um posto de 
trabalho estável na área da Engenharia, associando esta ocupação a um determinado estatuto 
e a uma relação salarial, dependendo do trabalho por conta de outrem ou do trabalho por 
conta própria (Casaca, 2005). Também a obtenção de dados robustos e rigorosos, que 
possibilitasse dar resposta aos regulamentos e exigências governamentais, sobre o tempo de 
“entrada no mercado de trabalho”, taxas de emprego e desemprego, sectores e empresas onde 
os graduados exerciam funções, situação salarial, funções e cargos exercidos, entre outros, 
eram aspetos centrais na agenda dos órgãos de governação desta UO. 

 Considerando as alterações que se fizeram sentir nos planos curriculares, sobretudo em 
matéria pedagógica, as quais enfatizaram as competências transversais, a aposta na criação 
de projetos com vista ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais e os resultados 
obtidos em estudos internos e externos, sobre a adequação das competências dos graduados 
às necessidades do mercado, começa a assistir-se a uma maior discussão em torno da temática 
da empregabilidade, em detrimento dos conceitos de emprego e desemprego.  

                                                
21 Relatório de Concretização do Processo de Bolonha, realizado em 2008 para dar resposta ao Artigo 7.º do 
DL 107/2008, de 25 de junho, que altera e republica o DL 74/2006, de 24março). Disponível em:  
https://sigarra.up.pt/feup/pt/CONTEUDOS_GERAL.VER?pct_pag_id=259429&pct_parametros=p_pagina=2
59429&pct_grupo=46699&pct_grupo=46708&pct_grupo=46706 (acedido em 16/08/2021) 
22 CDIO™ INITIATIVE is an innovative educational framework for producing the next generation of engineers. 
It provides students with an education stressing engineering fundamentals set in the context of Conceiving — 
Designing — Implementing — Operating real-world systems and products.  
23 IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers 
24 EUR-ACE= EURopean ACcredited Engineer   
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Ao iniciar o meu percurso na Cooperação Empresarial (CE), deparo-me com um serviço 
que aparentava centrar-se no apoio à obtenção de emprego para os graduados e com um 
grande foco nas relações e cooperação com as empresas, predominantemente, para 
angariação de ofertas de trabalho e de estágios. As atividades pautavam-se, nesta altura, pela 
realização de: inquéritos sobre a situação profissional dos graduados; divulgação da 
plataforma de ofertas de emprego e estágio junto do tecido empresarial e dos estudantes 
finalistas e recém-graduados; angariação e divulgação de ofertas de trabalho (remunerado) 
nas áreas de Engenharia que possibilitassem a ocupação de uma posição estável no mercado 
de trabalho (sendo esta estabilidade assegurada pela celebração de um contrato a tempo 
indeterminado); apoio individual aos estudantes finalistas e recém-graduados muito 
orientado para a procura de emprego propriamente dita (job search); e sessões onde se 
debatiam as questões relacionadas com ofertas de trabalho.  

Embora se utilizasse a expressão “integração profissional”, esta parecia estar diretamente 
associada à ideia de “período de procura de emprego”, isto é, à consagração de grande parte 
do tempo a esta mesma procura (Vincens, 1997), do que a um processo marcado por uma 
diversidade de elementos que desempenha um papel “…estruturante e estruturador no 
desenvolvimento da vida produtiva do indivíduo” (Cordeiro, 2002, p.82) e como um 
“…processo de valorização e legitimação dos saberes e dos diferentes atributos dos 
indivíduos que se dá entre a formação e o trabalho, construído em um ou outro campo de 
atuação” (Franzoi, 2011, p. 229).  A ideia de obtenção de uma posição no mercado baseada 
“…em pressupostos de estabilidade das caraterísticas individuais e emprego seguros em 
organizações bem delimitadas” (Duarte et al.,2010, p.394) parecia contradizer as perspetivas 
sobre o conceito de “empregabilidade” e “esbarrava” com a discussão pública que, na altura, 
se iniciava sobre a “fuga de talento” para o estrangeiro (emigração qualificada, impulsionada 
pela crise de 2008). 

A par da ênfase na obtenção de emprego também parecia existir uma priorização das 
necessidades das empresas em detrimento das necessidades dos estudantes e graduados. 
Senão veja-se: a feira de emprego designada de Fórum Emprego passa em 2007 a designar-
se de Fórum Empresas, focando-se nas empresas e colocando a FEUP como fonte de 
recrutamento para as necessidades das entidades empregadoras. Ainda que correndo o risco 
de poder estar a realizar uma análise muito redutora, parecia que, internamente, na 
comunidade FEUP, este serviço da CE, quando “conhecido” era associado unicamente ao 
estabelecimento de parcerias com entidades empregadoras para obtenção de ofertas de 
emprego, à feira de emprego e ao apoio na procura de emprego, e dirigido unicamente aos 
estudantes prestes a finalizarem o curso. Se consultarmos alguns documentos internos, como 
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os relatórios de concretização do Processo de Bolonha realizados entre 2008 e 201025, 
constatamos que a CE é apenas retratada como responsável pela gestão e operacionalização 
da Bolsa de Emprego e promovendo ofertas de emprego e estágio, não sendo associada, por 
exemplo, à promoção de competências de empregabilidade ou transversais, nem ao processo 
de aconselhamento de carreira dos estudantes.  

Com a crise iniciada em 2008 assistiu-se a um retorno dos graduados em Engenharia à 
FEUP não só para frequentarem cursos de formação contínua em áreas de maior absorção 
por parte do mercado, mas para terem maior apoio na sua (re)integração nos mercados de 
trabalho26, pelo que se tornava urgente apoiar estes graduados nos seus processos de transição 
de carreira – alguns deles com vários anos de experiência profissional (perfis séniores). 
Sobretudo no sector da construção civil, um dos sectores que sofreu mais retração em 
Portugal pela crise (Queirós, Galhano, Pereira & Borges, 2019) e principal mercado de 
trabalho dos Engenheiros Civis, assistiu-se a uma queda drástica no número e na qualidade 
dos postos de trabalho. Assiste-se ainda com a imposição do programa de reajustamento 
estrutural iniciado em 2011 sob a égide da chamada “Troika”27, assim como do elevado 
número de desempregados em Portugal28, uma vaga emigratória sobretudo de trabalhadores 
qualificados – a chamada “emigração qualificada” ou a emigração de indivíduos detentores 
de um diploma do ensino superior ou de experiência profissional equivalente (Gomes, 2015). 
No período entre 2001-2002 e 2010-2011, a emigração de portugueses qualificados registou 
um aumento de 87,5%, e o peso dos trabalhadores qualificados no conjunto de todos os 
emigrantes subiu de 6,2% para 9,9% (Gomes, 2015). Nesta vaga de emigração qualificada 
de graduados em engenharia, a CE começou a estabelecer uma série de parcerias com 
empresas internacionais com maiores necessidades de recrutamento, entre elas dos sectores 
das Tecnologias de Informação, Oil&Gas e da Construção Civil, em países da América 
Latina (e.g., México, Chile, Brasil), assim como de África (Angola, Moçambique, Cabo-
Verde). Aliás, segundo Malheiros (2010), foi o crescimento económico de Angola e o seu 
processo de modernização que mais atraíram fluxos emigratórios de portugueses, entre eles 

                                                
25Disponível em: 
https://sigarra.up.pt/feup/pt/CONTEUDOS_GERAL.VER?pct_pag_id=259429&pct_parametros=p_pagina=2
59429&pct_grupo=46699&pct_grupo=46708&pct_grupo=46706 (acedido a 7/07/2021) 
26 Aproprio-me da designação de mercados de trabalho, tal como Vieira e Marques (2014), assente numa leitura 
muldimensional de escalas diversas do mercado (internacional/nacional/regional/local) e de forma a considerar 
a diversidade de mercados com desigualdades socioprofissionais decorrentes de posições, cargos e projeções 
de carreira distintas em função dos diplomados.   
27 Constituída pela Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional. 
28 A média anual do desemprego no ano de 2011 foi de 12,7% em Portugal. No final de 2011 Portugal tinha 
registado 771.000 pessoas desempregadas - mais 81.400 pessoas do que em setembro de 2011. Um ano antes, 
no último trimestre de 2010, a taxa de desemprego tinha sido de 11,1%. Em final de 2011, 156 mil jovens (entre 
os 15 e os 24 anos) encontravam-se sem trabalho - mais 18 mil do que no trimestre anterior (INE, 2011).  
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dos graduados em Engenharia29 (OERN, 2013). Foi então, através da exploração destas novas 
oportunidades e da criação de parcerias com estas empresas que se começou a verificar a 
reintegração no mercado de trabalho de alguns dos graduados desempregados e a 
preocupação com a construção de percursos profissionais e carreiras mais sustentáveis. 
Também como resposta a este cenário, foi urgente conseguir apoiar os graduados, pelo menos 
os que não pretendiam “sair” de Portugal, na exploração de outras oportunidades e 
formações.   

Em 2010, assiste-se à tomada de posse de uma nova Direção da FEUP, que atenta às 
necessidades, evolução e tendências do mercado de trabalho começa a dar prioridade a 
projetos de maior cooperação com o tecido empresarial e industrial. A combinação destes 
três aspetos: 1) processo de reestruturação dos cursos colocando a empregabilidade no cerne 
do debate público; 2) crise financeira e económica e o consequente aumento do desemprego 
dos graduados da FEUP em particular da área de Engenharia Civil30 e exploração de novas 
oportunidades de carreira e mercados de trabalho; e 3) a mudança da Direção da FEUP e  a 
emergente necessidade de se dar resposta a novos desafios (e.g., dar a conhecer os percursos 
formativos e profissionais em Engenharia às empresas; possibilitar que as recém-graduadas 
em Engenharia conseguissem integrar-se em sectores de trabalho maioritariamente 
masculinos e; “atrair” mais estudantes do sexo feminino para as áreas de Engenharia, 
marcadamente frequentadas pelo sexo masculino, proporcionou um “terreno fértil” para que 
pudesse apresentar novas propostas, colocando este serviço como “ator” importante na 
promoção da empregabilidade na FEUP e criação de parcerias estratégicas.  

 

3.1.2 A evolução da Cooperação Empresarial: a “Carreira” como conceito 
dominante e resposta aos desafios do mercado e interlocutores 
A partir sensivelmente de inícios de 2008, e depois de revisitar as teorias aprendidas 

durante o curso de Psicologia sobre os modelos de desenvolvimento de carreira, destacando-
se entre elas as teorias desenvolvimentistas de Super (e.g., Super 1957, 1990), a teoria da 
Construção da Carreira (e.g., Savickas 1997, 2013) e as teorias da construção de si (Guichard, 
2005), bem como, as teorias que fui aprendendo em formações pós-licenciatura, como as 
teorias da construção da vida – life designing (Savickas et al., 2009) iniciei um serviço de 
aconselhamento de carreira na FEUP baseado: na orientação, exploração e planeamento de 

                                                
29 Para maior aprofundamento: Relatório da Ordem dos Engenheiros sobre “As condições de empregabilidade 
em engenharia no estrangeiro”, 2013. https://www.ordemengenheiros.pt/pt/.  
30 Este aumento do número de desemprego nas áreas de Engenharia Civil parece ter conduzido mais tarde à 
elevada percentagem de não preenchimento do número de vagas nesse curso, aquando do acesso ao ensino 
superior, e, consequentemente, à redução desse mesmo número de vagas nos anos subsequentes, bem como, à 
discussão pública sobre o impacto deste panorama no futuro do sector da construção em Portugal pelas escolas 
de Engenharia em Portugal e Ordem dos Engenheiros.  
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carreira e na introdução de narrativas (Savickas, 2013), procurando que os estudantes e 
alumni contassem as suas histórias de vida, num processo de co-construção e co-participação, 
e levando-os a compreenderem a interconexão entre todos os papéis da sua vida, a 
(re)atribuírem e a resignificarem a sua perspetiva e compreensão sobre a vida profissional e 
a construção de percursos profissionais sustentáveis e planos de ação e de desenvolvimento 
individuais (Duarte et. al, 2010). É por meio deste processo que se esperava que estes 
conseguissem enfrentar as transições para o mercado de trabalho, lidar com tarefas de 
desenvolvimento de carreira (Savickas, 2013) e terem maior adaptabilidade de carreira.  

Inicialmente criado para dar resposta aos estudantes finalistas, que perante as taxas de 
desemprego em algumas áreas começavam a sentir necessidade de maior apoio, e aos 
alumni31, desempregados ou em processo de transição de carreira, o serviço de 
aconselhamento de carreira começou a ser, gradualmente, alargado aos estudantes dos 
primeiros anos de curso, que se sentiam “desorientados” relativamente ao que poderia ser o 
curso e as saídas profissionais e a ser solicitado pelos estudantes internacionais e de 
doutoramento32 – estes últimos que, embora reconhecendo a possibilidade de integrarem 
profissionalmente a academia (como investigadores e/ou docentes), recorriam à CE para 
maior exploração de oportunidades nas empresas (sobretudo os estudantes que não tinham 
enveredado por um doutoramento em empresa), para “conhecerem e aprofundarem” as 
competências esperadas pelos recrutadores fora do contexto académico, com vista a 
reforçarem as suas competências pessoais e sociais e em busca de ajuda para lidarem com as 
rápidas mudanças nos requisitos para a sua própria empregabilidade. Começava assim a 
atribuir-se mais importância à carreira como processo contínuo construído a partir do 
conjunto de decisões do indivíduo no contexto e lógica da sua trajetória de vida, não se 
limitando à sequência de empregos e ocupações (Savickas et al., 2009), assim como a sua 
importância em qualquer momento da vida (Duarte, 2010). É pela ênfase que se verifica neste 
processo que a Cooperação Empresarial passa a designar-se de Cooperação Empresarial e 
Carreira (CEC).  

A par da divulgação e reforço das políticas públicas (e.g., Bolsas da Fundação para a 
Ciência e Tecnologia para Doutoramento em empresas, Ações Marie Curie), também se 
começaram a criar mais parcerias com as empresas no âmbito da inovação e organização de 

                                                
31 Por esta altura a relação das IES com os seus alumni estava a dar os primeiros passos. A título ilustrativo 
posso referir que, em Portugal, a primeira conferência vocacionada para a formação de profissionais na área 
alumni surgiu apenas em 2016 – a Conferência Internacional Alumni (ICAReAlumni – International Conference 
on Alumni Relations). Na FEUP foi criada uma task-force para a maior aproximação e relação com os alumni, 
na qual estive integrada.  
32 Neste período em análise, e precisamente em 2009 a população com grau de Doutoramento correspondia a 
cerca de 3,9% da população ativa entre os 25 e os 64 anos, um valor relativamente baixo quando comparado 
com o registado noutros países da OCDE. Em 2012 registavam-se 5,4% da população ativa em PT com idades 
entre 25 e 64 anos (Barroca, Meireles & Neto, 2015).  
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programas doutorais orientados para responder às necessidades económicas, alinhando as 
competências dos estudantes com os perfis de competências requeridos e valorizados pelo 
mercado de trabalho (Barroca, Meireles & Neto, 2015). Esta crescente procura de apoio junto 
da CEC, por parte dos estudantes de Doutoramento, parecia coincidir com o momento em 
que comecei a integrar na FEUP, enquanto docente, Unidades Curriculares relacionadas com 
as competências de empregabilidade e que eram também participadas por estudantes dos 
programas doutorais, e de ter começado a representar a FEUP em conferências e eventos 
sobre emprego científico e a empregabilidade dos Doutorados. Para além das parcerias com 
empresas, são também organizadas algumas ações e formações extracurriculares (com 
convidados externos) sobre competências transversais e transferíveis diretamente destinadas 
a este público33.  

Em 2011, assumo a responsabilidade da Cooperação Empresarial e Carreira, e com isso 
defino, como objetivo pessoal e profissional, a construção e solidificação de um projeto para 
a área da CEC que demonstrasse as potencialidades da mesma no apoio à empregabilidade e 
construção de carreira dos estudantes e alumni e no estabelecimento de parcerias com 
empresas e outras otganizações, verificando-se a partir desta altura, um crescimento e 
reconhecimento interno e externo desta área, impulsionados também pela nova Direção da 
faculdade que passa a envolver a CEC em reuniões com entidades e empresas nacionais e 
internacionais, na realização de relatórios e pareceres sobre a empregabilidade dos graduados 
(e.g., relatórios para a A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior) e em 
apresentações sobre a situação profissional dos graduados de Engenharia em conferências 
nacionais e internacionais. Também a partir de 2011 surgem, nos Relatórios de Atividades e 
Contas da FEUP34, mais informações relativamente às atividades realizadas pela CEC para a 
promoção da empregabilidade dos seus estudantes e graduados (a par dos habituais índices 
de emprego por curso) tonando-se evidente uma “espécie” de delegação institucional na CEC 
como organismo que se encarrega de gerir e potenciar a transição dos graduados para o 
mercado de trabalho.  

É no confronto com a necessidade de dar resposta aos vários desafios que se faziam 
sentir, entre eles o impacto da crise de 2008-2013 no (des)emprego dos diplomados e 
emigração qualificada, o crescente reconhecimento da importância das competências 
transversais pelo mercado de trabalho (e academia), a importância de se explorarem outras 

                                                
33 Resultou destas iniciativas o convite, por parte do LEA – Laboratório Ensino Aprendizagem da FEUP, para 
integrar, em inícios de 2014, o projeto Erasmus+ PEP-UP (PhDs Enhanced for Prospects ErasmUs Plus) 
liderado pela INSA Lyon - que visava o desenvolvimento de competências transferíveis e pessoais e sociais dos 
estudantes de doutoramento e que decorreu de 2014 a 2017.  
34 Relatório de Atividades e Contas da FEUP em 2011 disponível em: 
https://sigarra.up.pt/feup/pt/conteudos_geral.ver?pct_grupo=5085&pct_pag_id=31453&pct_parametros=p_pa
gina=31453 
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oportunidades de carreira como o emprego por conta própria (empreendedorismo) e novos 
mercados, que impulsiono a construção de redes e parcerias estratégicas que possibilitassem 
melhor preparar os estudantes e graduados para as exigências do mercado de trabalho, mas 
também para a sua empregabilidade ao longo da vida, tornando-os capazes de saber lidar com 
os momentos de transições e de agirem sobre o mercado de trabalho.  

Assumindo que a empregabilidade não pode ser entendida como dependendo 
unicamente do indivíduo (Valente, 2014) verifica-se uma maior articulação com 
organizações de apoio ao empreendedorismo e com empresas nacionais e internacionais 
levando-as a conhecerem os vários perfis em Engenharia, alguns deles com potencial para as 
suas áreas de negócio ainda que não diretamente relacionados com estas. A partir desta 
relação, surgiu oportunidade de acolherem projetos de fim de curso/dissertações em mais 
áreas e maior número de estágios para estudantes e graduados e a dinamização de sessões no 
campus sobre a apresentação dos seus modelos de negócio, a evolução e tendências do 
mercado e temas relacionados com as competências transversais. Consequentemente surge 
um alargamento dos principais interlocutores da CEC, não só resultante da disponibilização 
do serviço de orientação vocacional e de aconselhamento de carreira a estudantes de todos 
os anos académicos e ciclos de estudo e alumni, mas também da maior comunicação e 
interligação com a direção da faculdade, docentes, departamentos e outros serviços internos 
quer da FEUP quer da U.Porto, empresas, organismos e organizações públicos e privados, 
nacionais e internacionais, organismos estudantis internos e externos à Universidade, 
estudantes, alumni e de outras IES nacionais e internacionais, entre outros. 

Estas alterações que se foram introduzindo refletiam o meu crescimento profissional, a 
apropriação de conhecimentos relativamente ao mercado de trabalho para as áreas de 
Engenharia (através da participação em sessões e conferências sobre o tema e do contacto 
com as empresas e docentes) e à mobilização de conhecimentos técnicos pela participação 
em ações de formações na área dos “recursos humanos” e gestão de carreira. É certo que 
nesta altura, o benchmarking junto de outros serviços de integração profissional em IES 
ligadas à Engenharia contribuiu para a apresentação de novas ideias e atividades, estruturadas 
com base na auscultação das necessidades dos interlocutores a quem se destinavam.  

Alinhada com uma preocupação crescente da Direção da FEUP, que pretendia 
compreender a curto e médio prazo o impacto da reestruturação dos cursos junto dos 
graduados e empresas, realizei o estudo SENSOR3 em 2013 - estudo que procura avaliar a 
adequação das competências adquiridas pelos diplomados em Engenharia, ao longo do curso, 
às necessidades de mercado, pela auscultação dos graduados e entidades empregadoras35. 

                                                
35 Este estudo começou a ser realizado na FEUP em 2007 abrangendo os graduados até ao ano letivo de 
2004/2005, período anterior à entrada em vigor do Processo de Bolonha, que, por sua vez, conduziu à 
reformulação dos currículos académicos e da lógica formativa que vigorava até então.  
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Perante os resultados obtidos36,  em que empresas e graduados classificaram as competências 
técnicas como importantes no desempenho da atividade profissional, ainda que considerando 
as competências comportamentais, de comunicação e relacionamento interpessoal, entre 
outras como uma necessidade emergente, confirmava-se que, de facto, o mercado de trabalho 
procurava candidatos com conhecimento científico e técnico de excelência, mas que 
mostrassem igualmente competências para lidarem com múltiplos desafios, contribuindo 
para o sucesso das suas organizações (Sahni, 2011).  

É com base nestes dados que se afigurou importante desenvolver mais atividades 
relacionadas com a promoção do desenvolvimento de competências transversais e de 
empregabilidade, tendo-se criado programas de formação de natureza extracurricular em 
competências pessoais e sociais, com entidades externas e profissionais da área da Psicologia 
e de Recursos Humanos. Verificou-se igualmente a integração de temáticas relacionadas com 
a empregabilidade em UC optativas sobre Competências Transversais, tendo-me sido 
possível 2012/2013 e 2013/2014 integrar a equipa docente e co-criar o programa e plano de 
estudo, apresentar temas relacionados com o autoconhecimento e empregabilidade ao longo 
da vida, competências valorizadas pelos empregadores, estratégias de procura ativa de 
emprego e construção dos instrumentos de marketing pessoal (através de aulas práticas, 
baseadas em exercícios e simulações, trabalho e discussão em pares e em grupos, casos reais 
e com a participação de representantes de empresas das áreas de Engenharia e de Recursos 
Humanos, de forma a poderem trazer para a formação experiências e vivências de situações 
reais do mercado de trabalho).   

 

3.1.3 FEUP Career Path como construção de redes de ação e transformação 
A área da Cooperação Empresarial e Carreira foi sendo gradualmente confrontada com 

uma maior exposição e notoriedade internas e externas, sendo convidada para conferências, 
estudos e fóruns de discussão, e com outras exigências e demandas, pelo que se começou a 
tonar imperativo a criação e consolidação de relações estratégicas com parceiros nacionais 
(e.g., AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e Ordem dos 
Engenheiros) e internacionais (e.g. CONFEA37, Women In Tech e empresas), com os alumni 
“espalhados” pelo Mundo (que poderiam desempenhar o papel de “Embaixadores” para as 
Carreiras38”), com organismos e empresas que apoiavam  o empreendedorismo (e.g., UPTEC 

                                                
36https://paginas.fe.up.pt/~sensor/2013/pdfs/Relatorio_Resumo_SENSOR3-DCoop.pdf (acedido em 
8/08/2021) 
37 Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Brasil (CONFEA). Em 2011, a Ordem dos 
Engenheiros e CONFEA, celebraram um protocolo de cooperação com o objetivo de criar condições favoráveis 
para a mobilidade de profissionais engenheiros entre Portugal e Brasil.  
38 Antigos estudante da FEUP que assumem, entre outras responsabilidades: a colaboração e parceria com 
empresas nas áreas do emprego (recrutamento de diplomados, estágios ou dissertações em ambiente 
empresarial) e empreendedorismo; participação em painéis de conferências sobre emprego, soft-skills, 
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– Parque de Ciência e Tecnologia da U.Porto, ANJE –Associação Nacional de Jovens 
Empresários), com escolas secundárias para a captação de estudantes do sexo feminino para 
as áreas de Engenharia e a aposta num serviço (profissionalizante) que apoiasse a transição 
e gestão de carreira dos estudantes e graduados, sustentado não só na ação dos técnicos da 
CEC, mas também de  parceiros externos.   

As atividades realizadas e os interlocutores que se foram associando à CEC e com os 
quais fui estabelecendo relações, levaram-me a pensar na criação de uma “marca” ou 
chancela que possibilitasse, por um lado, integrar todas estas atividades e interlocutores num 
programa de maior reconhecimento e valorização e, por outro, reforçar a ênfase na carreira 
sustentável e como um processo construtivo, pessoal e social, por meio dos significados 
atribuídos às escolhas realizadas e não como uma sequência dos diferentes empregos ao 
longo da vida ou promoções em um mesmo emprego (Savickas, 2005; 2013). Surge em 2013 
o FEUP Career Path39, ainda hoje em vigor, e destinado a estudantes, alumni, entidades 
empregadoras e outras organizações. Muito embora se traduzisse num fio condutor para os 
programas de desenvolvimento de carreira, de competências transversais, empreendedorismo 
e interligação com o mercado de trabalho, este visava, a médio e longo prazo, possibilitar a 
integração de outras atividades que enfatizassem um modelo holístico dos estudantes e 
graduados, abrangendo as suas histórias de vida e ciclo vital por completo, e que 
possibilitasse que estes investissem em atividades com significado (para os próprios), 
participando ativamente na construção das mesmas e estimulando o seu pensamento criativo 
e a exploração de si em múltiplos contextos (Oyserman, Bybee & Terry, 2006). Trata-se de 
um programa criado e pensado para que os estudantes possam desenvolver capacidades e 
competências requeridas pelas novas profissões, e para que possam ter acesso às novas 
conceções da vida de trabalho, de forma a reconhecerem que a carreira pertence a si mesmos, 
pessoas, e não à organização (Thompson, 2005). Procura-se que através deste programa se 
tornem profissionais sustentáveis no sentido de aprendizes permanentes  (Savickas et al., 
2009), de promover a sua empregabilidade ao longo da vida e criar as suas próprias 
oportunidades de ação sobre o mundo. Com o Career Path pretende-se proporcionar aos 
estudantes, experiências empoderadoras, para estarem preparados a realizarem formação ao 
longo da vida, com períodos alternativos de trabalho, não trabalho, lazer, regresso à formação 
e ao trabalho comunitário (Monteiro & Gonçalves, 2011). 

Além de ações dirigidas e construídas para e com os estudantes e graduados, o Career 
Path também integrava atividades destinadas e construídas para e com as entidades 

                                                
empreendedorismo, entre outros; desenvolvimento de atividades de mentoring, apoiando a integração de 
estudantes finalistas no mercado de trabalho. 
39 O nome FEUP Career Path e as iniciativas que integra, o Career Fair foi pensado em inglês para, numa lógica 
de diversidade e inclusão, possibilitar o acesso às atividades de empresas e estudantes internacionais.  
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empregadoras. Destaca-se neste programa: o recrutamento por parte das empresas; o 
desenvolvimento de soft skills e empreendedorismo; a integração profissional e construção 
de carreira; a gestão e dinamização dos vários grupos de estudantes que desenvolvem projetos 
próprios, bem como, o contacto permanente com o mercado de trabalho e informação útil 
sobre os vários sectores, funções, níveis salariais; materiais usados em processos de 
recrutamento e seleção; atividades de exploração vocacional como o Programa de Estágios 
de Verão (PEV) e a realização de estágios extracurriculares; a participação em programas 
promocionais de desenvolvimento de competências e serviço de aconselhamento de carreira; 
a participação na (reestruturada) feira de emprego e carreira – FEUP Career Fair, destinada 
a estudantes de todos os ciclos de estudos e alumni FEUP e a empresas e outras entidades 
nacionais e internacionais. Até finais de 2014, altura em que assumo um novo desafio 
profissional, o FEUP Career Path integrou uma panóplia de atividades não só organizadas 
pela Cooperação Empresarial e Carreira, mas também por outros servições e organismos do 
ecossistema da FEUP, tais como a associação e núcleos de estudantes, direções de 
departamentos, outros serviços internos, eventos e ações organizadas pelos alumni, deixando, 
no entanto, margem para outras ações  co-construídas com as empresas e que promovessem 
a construção de carreira (e de vida) dos estudantes e graduados.  

Ao longo dos sete anos de atividade na FEUP foram vários os momentos críticos e 
reflexivos, alguns deles aqui já retratados, que impulsionaram mudanças na minha construção 
de identidade como psicóloga e pessoa e mudanças ao nível da estratégia da Cooperação 
Empresarial e Carreira, que acabaram por contribuir, para um maior reconhecimento do 
trabalho desenvolvido e à (re)definição de uma estratégia em matéria de empregabilidade.  

 
 

3.2. O Gabinete de Apoio ao Estudante e Empregabilidade: compreender para 
transformar  

 
Um dos ganhos que creio ter mais sentido aquando do meu trabalho no GAEE (além 

claro da reflexão que me possibilitou sobre todo o meu ciclo de vida, trabalho e da exploração 
de outras áreas) foi a possibilidade de ter alargado a minha rede de contactos, uma vez que, 
o GAEE ao estar localizado na Reitoria da U.Porto era o ponto de contacto “central” para 
grande parte dos projetos relacionados com a promoção da empregabilidade.  

Com este posicionamento, o gabinete passa a integrar uma série de redes colaborativas 
nacionais, entre as quais destaco o GRACE40, a Fórum Estudante/Consórcio Maior 

                                                
40 Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial - associação sem fins lucrativos e exclusivamente 
dedicada à promoção da Responsabilidade Social e Corporativa que visa aprofundar o papel das mais de 160 
empresas associadas no desenvolvimento social das pessoas e das organizações.  
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Empregabilidade, Centro Nacional Europass e internacionais, como a LEO-Net41 e a estreitar 
relações com organismos públicos como o Instituto Nacional de Estatística, Instituto de 
Emprego e Formação Profissional, Municípios, outras IES nacionais e internacionais (e.g., a 
Universidade de Trás os Montes e Alto Douro - UTAD e a Universidade de Vigo – U.vigo 
uma vez que conjuntamente com a U.Porto realizaram até 2019 a feira de emprego e carreira 
internacional universitária - FINDE.U), mas também com as Ordens profissionais, Câmaras 
de comércio, etc. – contactos estes que se transformaram em relações de parceria no seio da 
minha atividade recente na U.Porto Talento & Carreira.  

É precisamente na busca da construção de relações de parcerias mais consistentes, e na 
procura de outros modos de “agir” sobre as temáticas de empregabilidade, que organizo no 
seio deste serviço o Programa UPgrade – programa de desenvolvimento de competências 
transversais, criado em finais de 2018 e duas International Staff Training Weeks para a área 
da empregabilidade (semana de encontro e de partilha de práticas entre IES internacionais), 
realizadas em finais de 2018 e em finais de 2019 – atividades realizadas após uma 
reestruturação interna na Reitoria da U.Porto, na qual se verificou a tomada de posse de nova 
equipa reitoral, e a consequente alteração da dinâmica de funcionamento do Gabinete.   

O Programa UPgrade surge como resposta às necessidades que muitos dos estudantes 
afirmavam sentir, aquando dos aconselhamentos individuais de carreira, e como resposta às 
tendências emergentes do mercado de trabalho que apontavam uma série de competências 
críticas para os colaboradores, entre elas a resolução de problemas complexos, pensamento 
crítico e criatividade, gestão de pessoas, relacionamento interpessoal, inteligência emocional, 
orientação para os serviços, flexibilidade cognitiva e capacidade de negociação (World 
Economic Forum, 201742). Estruturado em conjunto com os colegas dos serviços de 
empregabilidade das UO e com o apoio de consultoria da Unidade de Psicologia das 
Organizações e Recursos Humanos (UPORH) da FPCEUP constitui-se como um programa 
de intervenção que procura: i) consciencializar os participantes para a importância das 
competências transversais no êxito da sua performance (inter)pessoal e interpessoal e, 
consequentemente, como fator crítico de sucesso no mercado de trabalho; ii) promover o 
autoconhecimento e análise cítica e construtiva das suas competências, transformando-se em 
sujeitos ativos na construção dos seus projetos profissionais;  iii) fomentar as capacidades de 
planeamento estratégico e gestão de tempo de “inserção” no mercado de trabalho; iv) 
sensibilizar os participantes para a importância do networking e das atitudes empreendedoras 
nos seus projetos pessoais e profissionais. Trata-se de um programa composto por formações 
práticas sobre uma série de competências e sessões de Coaching e Aconselhamento de 

                                                
41 Leveraging Education into Organisations – rede de IES, organizações várias e consórcio de mobilidade com 
vista a possibilitar oportunidades de estágios e emprego para estudantes.  
42 https://www.weforum.org/reports/annual-report-2016-2017 .  
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Carreira individuais e em grupo (recorrendo ao método GROW), destinado a estudantes de 
todos os anos e ciclos de estudos e alumni da U.Porto, e cuja metodologia assenta em estudos 
de caso, em momentos centrados no participante e que visam o auto-conhecimento, 
exercícios práticos e de brainstorming, dinâmicas de grupos e recurso a role playing e auto-
registos. Considerando o potencial que este programa teve na definição e construção de 
projetos vida de carreira dos participantes na sua 1ª edição em 2019, e o facto de ter sido o 
primeiro projeto co-construído de forma bem-sucedida por todas as UO, levou à sua redição 
em 2020 e 2021.   

Tendo em conta que é possível criar oportunidades até mesmo de acontecimentos 
inesperados (Barros, 2010) foi com a participação num evento com IES internacionais, 
promovido pelo Serviço de Relações Internacionais da Universidade que surgiu a ideia de se 
realizar um encontro entre colegas dos serviços de carreira das IES internacionais.  Realizou-
se, assim, em 2018, a primeira International Staff Training Week (ISTW) sob o tema 
“Employability a Challenge to Universities and companies”, em colaboração com a U.Vigo 
e a UTAD (dada a relação já existente no âmbito da organização conjunta da feira de emprego 
da U.Porto, nas suas várias edições entre 2016 e 2019) e destinada aos profissionais a 
trabalharem nestas áreas e colegas dos serviços de carreira das IES internacionais. Atendendo 
a que a discussão e partilha realizadas em 2018 tinham sido bastante enriquecedoras e 
frutíferas, realizou-se em 2019 uma nova edição deste evento subordinada ao tema “New 
generations’ demands: The future of Career & Employability Offices”. Estes eventos 
contaram com a participação de colegas de outras IES de vários países europeus e abordaram 
assuntos relacionados com o aconselhamento de carreira, com as tendências e desafios do 
mercado de trabalho, as relações e engagement com os estudantes/alumni e entidades 
empregadoras, a importância das soft skills, integrando ainda uma série de visitas aos serviços 
de carreira das UO e a entidades externas parceiras do GAEE e o contacto com representantes 
de organismos e empresas.  

A par da personalização, customização e praticidade destes eventos, dando “voz” aos 
participantes e envolvendo-os na construção dos mesmos (pela apresentação das suas práticas 
e serviços), verificou-se a manutenção destas relações, sobretudo pela criação de outros 
canais de comunicação informais para “alimentar” as relações entre o grupo (i.e., WhatsApp 
e LinkedIn) – grupo este que se mantêm em contacto, partilhando dúvidas, inquietações, mas 
também estudos e investigações, assim como alterações e transformações nos serviços onde 
se encontram e nas suas vidas. Com esta experiência bem-sucedida parece reforçar-se a ideia 
da criação de redes e alianças estratégicas com parceiros nacionais e internacionais e um 
modelo de serviços de carreira assentes no paradigma da criação de relações e conexões (Dey 
& Cruzvergara, 2014). Foi aliás, a experiência sentida com a organização e participação 
nestes eventos que, em 2021, instigou a organização da primeira International Meeting & 
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Conference for Career Services Around the World43, tornando a discussão sobre estas 
questões mais alargada e colocando a U.Porto no centro dos eventos internacionais sobre 
Empregabilidade e Carreira.  

Embora fosse possível ao GAEE a construção de uma maior articulação e interligação 
com os serviços de apoio à empregabilidade e carreira das UO, uma vez que estando 
localizado na Reitoria e tendo assento no Regulamento Orgânico da Reitoria, poder-se-ia 
constituir como mobilizador das UO para a maior promoção da empregabilidade e 
planeamento conjunto de uma linha estratégica na U.Porto neste campo de atuação, tal 
parecia não se verificar. Com a realização em 2019 do UPgrade e da ISTW, parece assistir-
se a uma mudança no que diz respeito à maior articulação do GAEE com as UO e à 
comunicação com estas – mudança esta que foi aproveitada para iniciar a criação do Grupo 
de Trabalho de Apoio à Promoção da Empregabilidade e Carreira, o qual teve lugar em 2020, 
com a U.Porto Talento & Carreira.  

Ainda que este percurso no GAEE não tenha sido tão “desafiante” quanto esperava (uma 
vez que era expectável, quando iniciei a minha atividade neste gabinete, ter um papel mais 
interventivo na planificação, definição e realização das atividades que o mesmo 
proporcionava, até pela minha experiência e formação na área), sinto que esta experiência foi 
um acontecimento significativo para a minha carreira, uma vez que possibilitou a reflexão e 
a reconstrução do seu significado na minha vida, levando-me a compreender aquilo que 
poderia ter sido a sua maior potencialidade e permitindo-me “ter a visão e leitura” necessárias 
para a transformação de um novo projeto profissional - a U.Porto Talento e Carreira.  
 
 

3.3. O “Querer e Poder de Agir”: a criação da U.Porto Talento & Carreira e a 
construção de uma rede colaborativa  

 
Em finais de 2019, verifica-se a extinção do GAEE e a integração da temática do apoio 

à empregabilidade na nova Unidade de Estudos Institucionais (UEI), cujos objetivos se 
prendem sobretudo com a elaboração de estudos sobre a Universidade.  

Este contexto impeliu-me à ação, atendendo a que dispunha dessa margem de manobra, 
fazendo lembrar o conceito de “poder de agir” de Yves Clot (2010), tendo apresentado uma 
proposta com o objetivo de impulsionar a área do apoio à empregabilidade, alicerçada, quer 
na evolução que se faz sentir nos serviços de carreira, a nível europeu e global, os quais são 

                                                
43 No seio da Talento & Carreira e do Grupo de Trabalho de Apoio à Promoção de Empregabilidade e Carreira 
espera-se que esta Conferência Internacional possa coexistir com a realização de uma ISTW – International 
Staff Training Week - com menor grupo de participantes, de forma que se consiga facilitar a co-construção de 
projetos comuns entre os participantes destes eventos.  
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perspetivados como cada vez mais importantes nas IES de acordo com a National Association 
of Colleges and Employers44, quer na evolução das próprias IES que devem acompanhar (e 
antecipar) um conjunto de macrotendências que emergem, já na atualidade, como traços 
estruturantes de evoluções  societais nos tempos mais próximos.  

Decorrente da vontade de dar continuidade ao trabalho que já tinha iniciado na FEUP e 
de trazer, para a agenda da Universidade, o reforço da afirmação de um projeto orientado 
para a empregabilidade e para a construção de redes com parceiros estratégicos foi possível 
apresentar, pela recetividade da Pró-reitoria responsável pela Unidade de Estudos 
Institucionais, uma proposta para (re)criação e designação de uma nova área: a U.Porto 
Talento & Carreira. A U.Porto Talento & Carreira apresenta-se como um projeto concertado, 
estratégico e colaborativo entre múltiplos “atores” internos e externos, fundamentado, por 
um lado, na importância de se reforçar iniciativas e serviços de apoio à promoção de 
empregabilidade e construção de carreira nas várias UO (sobretudo nas que ainda não dispõe 
dos mesmos) e, por outro, de se “alavancar” uma área que conseguisse reforçar a valorização 
e criação de redes de ação colaborativa. Esta proposta decorre ainda da possibilidade de 
repensar e (re)desenhar a definição e funções dos serviços de carreira, alinhados com as 
perspetivas emergentes no mundo do trabalho. Pensa-se que é o momento “certo” para estes 
serviços evoluírem (Contomanolis et. al, 2015), adotarem uma abordagem e uma visão de 
futuro relativamente às suas áreas de atuação e papel nas IES e na sociedade, e se tornarem 
organismos institucionais mais especializados e eficientes.  

Surge assim em inícios de 2020 a U.Porto Talento & Carreira (ainda que não 
contemplada no atual Regulamento Orgânico da Reitoria da U.Porto) e com ela um novo 
desafio, profissional e pessoal. Inicialmente, a T&C apresentou-se como um apoio na 
capacitação dos estudantes/diplomados para a empregabilidade e para as exigências do 
mercado laboral, no seu empowerment face à construção de carreiras e percursos 
significativos e no desenvolvimento de competências profissionais transversais, em estreita 
colaboração com as UO (sobretudo com os representantes para a área da empregabilidade e 
serviços de apoio à empregabilidade e carreira existentes nas faculdades) tecido empresarial 
(nacional e internacional), organizações do sector público e privado, alumni, comunidade 
académica e outros serviços da Universidade, assim como parceiros e stakeholders públicos 
e privados. No entanto, quer este objetivo inicialmente formulado, quer a própria U.Porto 
Talento & Carreira, têm ganho novos “significados” estando em contante construção e 
mudança – como se de uma construção de vida e forma identitária se tratasse.   

Desde 2020 que este tem sido, para mim, um campo especialmente rico de atuação e de 
mobilização dos meus conhecimentos e experiências (individuais e decorrente das relações 

                                                
44 https://www.naceweb.org/.  
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com os outros) em que me revejo como “agente de mudança”, perspetivando, através da 
participação ativa e proactiva, da adaptabilidade e da autodeterminação, o que pode ser, 
estrategicamente o futuro desta área. Trata-se de um espaço que me tem possibilitado: narrar 
a minha história, refletir sobre ela e ir construindo o meu percurso e identidade profissionais; 
confrontar com várias realidades internas e externas; investir em atividades que têm 
significado para mim; colaborar e envolver-me em atividades multidisciplinares e 
multifocais; retomar e dar continuidade às relações que já havia iniciado aquando do meu 
percurso na FEUP e GAEE; e criar novas conexões com outros parceiros e stakeholders. 
Recordo precisamente Clot (2007) segundo o qual o sujeito de ação é capaz de sentir-se 
responsável pelos próprios atos e pela existência das coisas, desenvolvendo a atividade por 
sua iniciativa e mobilizando a sua própria subjetividade.  

Inevitavelmente, toda a minha narrativa de vida (na qual se inclui o percurso 
profissional) e reflexão sobre ela, tem possibilitado não só a minha biografi-cidade e 
identidade (profissional) como também, a formulação de novas intenções, o planeamento de 
novas atividades, a (re)transformação e (re)significado da Talento & Carreira. Muito embora 
no decorrer desta experiência o meu discurso possa maioritariamente “cair” na utilização da 
3ª pessoa, este “projeto” resulta, sobretudo, de uma intenção e construção pessoais (ainda que 
compartilhada e co-construída com os colegas da T&C e dos serviços de carreira das UO e 
alinhadas com os princípios e estratégia institucionais da Pró-reitoria para esta área), 
integrando, os meus saberes   investidos (Schwartz & Durrive, 2010), num coletivo alargado, 
e definindo a minha  construção identitária em contexto de múltipla participação.  

 

3.3.1. O nome U.Porto Talento & Carreira (T&C) 
A designação Talento & Carreira não surge apenas como resultado de um trabalho de 

benchmarking e de exploração direta junto do tecido empresarial e junto de outras IES 
nacionais e internacionais45 mas surge de uma reflexão individual sobre o papel que os 
serviços de apoio à empregabilidade e de carreira podem preconizar, junto de toda a 
comunidade académica e tecido empresarial e demais organizações.  Poderá constituir-se 
como uma “chancela” (marca e fio condutor) que possibilite às UO e à U.Porto melhor 
comunicar e envolver quer as entidades empregadoras, também elas atraídas pela gestão e 
manutenção de talento, quer os estudantes e alumni esperando que, ao longo do seu percurso 

                                                
45 Pesquisa das atividades realizadas por outros serviços de apoio à carreira, integração da T&C em grupos e 
consórcios dedicados à promoção da empregabilidade, reuniões com os representantes para as áreas da 
empregabilidade das várias UO  da U.Porto reuniões com IES da rede EUGLOH e outras como a Nova SBE; 
Instituto Superior Técnico; Universidade do Minho, Universidade de Coimbra, Imperial College, TUM - 
Universidade Técnica de Munique, Riga Technical University, Universidade Jaume I, Universidade Johns 
Hopkins e Universidade de Stanford 
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académico, possam explorar o significados dos seus vários papéis e possam agir sobre o 
mundo e sobre o mercado de trabalho e outros interlocutores (Rufai, Bakar & Rashid, 2015).  

Ainda que a utilização do termo “Talento” associado a um serviço de uma IES que 
procura, entre outros, apoiar o desenvolvimento e construção de carreira dos seus estudantes 
e diplomados, possa ser questionável, até pelo facto da sua definição não ser tão clara quanto 
isso (Bethke, Mahler & Staffelbach, 2011), dificultando, aliás, a perceção da sua abrangência 
e dos objetivos do mesmo em contexto organizacional (Lewis & Heckman, 2006), parece-
nos ser um conceito que: 1) pode espelhar o que se espera ser o resultado de um conjunto de 
ações realizadas não só pela área da T&C e serviços de apoio à empregabilidade e carreira 
da Universidade, mas de várias outras práticas desenvolvidas em contexto académico. Mais 
do que uma visão de talento baseada no potencial e performance individuais (exclusiva ou 
seletiva), pretende-se uma visão de talento mais inclusiva e alargada, assente no produto do 
esforço coletivo, em vez da soma de capacidades individuais (Schiemann, 2013) e na 
sustentabilidade de carreiras; e 2) atrai a atenção das entidades empregadoras e dos gestores 
que procuram ajustar práticas para atrair e reter profissionais com características 
consideradas como essenciais para o sucesso estratégico das empresas (Quitério, 2011) e que 
consideram que o talento é um aspeto com forte impacto na vantagem competitiva e 
performance das organizações (Rito, Martinez, Rego & Lopes, 2015). 

Por outro lado, a utilização do termo “Carreira”, perspetivado até aqui, como processo 
contínuo que ocorre ao longo da vida e que envolve a “… autoconsciência e a prontidão dos 
indivíduos para responder aos contextos e às tarefas típicas dos diferentes estágios da vida 
e carreira” (Teixeira, Oliveira, Melo-Silva & Taveira, 2019, p.704), decorre, também, do 
que tem sido a minha experiência neste contexto de Ensino Superior e da construção da minha 
própria trajetória e das perspetivas e modelos em uso na intervenção neste domínio. 
Procurando enfatizar a “flexibilidade” humana, a adaptabilidade, a aprendizagem e 
empregabilidade ao longo da vida, e as inter-relações entre os diferentes domínios da vida, a 
T&C procura assumir uma abordagem dinâmica, que estimule o pensamento crítico e criativo 
dos seus vários interlocutores e que possibilite começar-se a falar mais de “trajetórias de 
vida” do que de “desenvolvimento de carreira” ou “orientação vocacional” (Savickas et al., 
2009) e de conexões alargadas e multiparcerias open-ended. No seio das atividades da T&C 
tenho procurado trazer, quer na linguagem oral (i.e., reuniões e apresentações) quer escrita 
(e.g., emails, relatórios) o termo “construção de vida” assente no processo de apoio e 
acompanhamento dos estudantes e alumni na construção ativa das suas próprias trajetórias 
(de carreira) – em detrimento da orientação enquanto prossecução de profissões que, 
eventualmente, se ajustem às suas competências (Duarte, 2013) – e os termos “conexões” e 
“relações” como processo colaborativo sobretudo com as empresas, entidades empregadoras 
e organizações e com a sociedade em geral.   
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3.3.2. A T&C enquanto estratégia concertada entre as U.O. e serviços internos - 
grupo de trabalho para a empregabilidade  

Um dos grandes objetivos da criação da U.Porto T&C passa pela criação de uma rede 
colaborativa e estratégica alargada e integrando vários parceiros internos e externos, sendo 
que uma das suas prioridades passa por mobilizar esta rede colaborativa “dentro de portas”, 
com as diferentes UO, em especial com os serviços de apoio à empregabilidade carreira e 
representantes das faculdades para estas matérias (contando com estes para mediação e 
articulação com os núcleos e organismos estudantis e com as direções de curso, docentes e 
técnicos das suas UO). Até 2015, não existia um serviço na Reitoria da Universidade que se 
dedicasse inteira e exclusivamente a esta área, sendo que em 2015, muito embora se tenha 
verificado a criação do GAEE, também parecia não existir uma estratégia concertada entre 
as UO e a Reitoria relativamente à promoção de empregabilidade por estes serviços, nem um 
diálogo e articulação constantes entre eles, o que por vezes levou à replicação e organização 
de atividades similares nos seus objetivos e públicos-alvo, quer pelo GAEE quer pelas UO. 

Um dos primeiros desafios para “pôr em marcha” uma aproximação mais direta aos 
serviços de apoio à empregabilidade e carreira das faculdades (ainda que o canal de 
comunicação com estes já tivesse sido iniciado em 2019, aquando da organização do 
Programa UPgrade e da Internacional Staff Week) passou pelo seu envolvimento na 
realização de uma nova edição da Feira de Emprego e Carreira da U.Porto (FINDE.U), sendo 
que, anteriormente, entre 2015 e 2019 tinham sido realizadas várias edições anuais da 
FINDE.U, nas quais o envolvimento das UO era muito pouco significativo.  

Tendo por base uma comunicação transparente, uma postura de diálogo crítico, de 
abertura e de melhoria contínua convidou-se as UO a envolverem-se na organização desta 
feira através da realização de atividades mais exclusivas e específicas para os seus estudantes 
e graduados, e com o objetivo de dar um enfoque diferente das feiras de emprego já por estas 
realizadas. Surge assim em 2020, em pleno contexto pandémico, a feira de emprego e carreira 
da U.Porto, FINDE.U - Find Your Career46, num formato totalmente on-line e com atividades  
realizadas pelas UO. Também em 2021, após o estabelecimento de um canal de comunicação 
contínuo com (e entre) estes serviços, verificou-se uma nova edição desta atividade, onde 
estes puderam co-organizar sessões sobre as suas áreas, sobre competências transversais, 
empregabilidade, diversidade e inclusão e empreendedorismo e convidar as empresas e 
organizações parceiras. Esta plataforma da feira de emprego e carreira possibilitou o acesso 
ao evento de todos os estudantes nacionais e internacionais da U.Porto e integrou atividades 

                                                
46 Um dos primeiros eventos realizado no seio das IES nacionais em contexto pandémico e em formato 
totalmente virtual, tornando-se numa oportunidade para que mais de uma centena de entidades empregadoras e 
cerca de seis mil estudantes e alumni da U.Porto e de outras IES pudessem conectar-se entre si.    
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para estudantes da rede EUGLOH, e para estudantes e graduados com 
incapacidade/deficiência e necessidades especiais, pelo que  começou a “trazer” para a 
discussão do Grupo as questões da diversidade e inclusão na Empregabilidade, a 
sustentabilidade e a importância das alianças com outros parceiros. 

Ainda que a T&C tenha surgido em pleno contexto de crise pandémica, em que o 
teletrabalho foi predominante na Universidade, atrevo-me a dizer que este momento embora 
desafiante em vários sentidos (e.g., gestão de teletrabalho com gestão da vida familiar e 
pessoal; desenvolvimento de competências digitais dos profissionais), tornou-se numa 
oportunidade (mais até do que constrangimento) para, de forma mais célere, frequente e 
contínua (pela utilização das plataformas de videoconferência), se promoverem reuniões 
individuais e em grupo, frequentes, com estes serviços, para auscultação e identificação de 
necessidades, partilha de iniciativas e parcerias e colaborações entre as UO e constituição de 
um Grupo de Trabalho para Apoio à Promoção da Empregabilidade e Carreira na U.Porto.  

O interesse genuíno em conhecer as práticas de cada uma das UO e em partilhar 
informação inter e intra faculdades e a demonstração de que este processo de criação da 
chancela T&C é um processo de todos e para todos, de construção conjunta e com o 
envolvimento das UO - caminho este que foi e vai sendo construído, passo a passo e com 
especial atenção às realidades e especificidades de cada faculdade – culminou, então, na 
constituição deste grupo. Composto pelos representantes e profissionais (docentes e técnicos) 
dos serviços de empregabilidade das UO e da T&C, este Grupo constitui-se como um espaço 
comum para a construção e partilha de práticas, considerando as próprias dinâmicas de cada 
UO e para o início da construção de uma comunidade de carreira alargada, procurando 
consolidar relações de confiança e compromisso. A existência de uma visão e objetivos 
partilhados possibilita não só um trabalho de equipa colaborativo mais efetivo e eficaz, mas 
também benefícios mútuos, como a rentabilização de recursos humanos e financeiros 
(Rodrigues et al, 2019), desenvolvimento de novas valências e projetos e divulgação dos 
mesmos.  

A par desta articulação com os serviços de apoio à empregabilidade e carreira da U.Porto 
também se tornava premente o estabelecimento de parcerias colaborativas com outros 
serviços internos com o propósito de se criarem redes de conhecimento multidisciplinares, 
tais como, os serviços que promovem a internacionalização e a mobilidade (relações 
internacionais), a integração académica e bem-estar, a inclusão, voluntariado e 
responsabilidade social,  a inovação e o empreendedorismo47 (U.Porto Inovação e a UPTEC), 

                                                
47 Muito embora o empreendedorismo não seja particularmente tratado pela área da T&C e pela maioria dos 
serviços de apoio à empregabilidade das UO na U.Porto, excetuando-se aqui o serviço da FEUP que integra 
atividades nestes domínio, é para mim importante que a T&C possa clarificar o conceito de empregabilidade 
abarcando também o autoemprego e não apenas o emprego por conta de outrem, sendo que a empregabilidade 
traz “…associada a noção de empreendedorismo ou de vocação para a criação de oportunidades de emprego 
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a rede Alumni, a consultoria (e.g., UPORH e do Serviço de Consultoria de Psicologia do 
Trabalho ambos da FPCEUP), a comunicação interna e externa da Universidade, entre outros.  

Em quase dois anos de existência da T&C e de maior proximidade a estes serviços, têm-
se assistido a várias relações de trabalho conjuntas, tais como: o desenho e dinamização de 
UC relacionadas com a promoção da empregabilidade e competências pessoais e sociais pela 
T&C em várias Unidades Orgânica se a pedido de docentes e direções de curso;  a relação 
com serviços da FPCEUP para consultoria e desenvolvimento de programas de intervenção 
na área da empregabilidade e carreira; apresentações dos serviços de carreira e dinamização 
de sessões sobre empregabilidade e competências transversais em eventos da U.Porto 
Inovação destinados a spin-offs e start-ups, e do Serviço de Relações Internacionais, 
destinadas a estudantes de mobilidade, Serviço de Comunicação e Imagem (e.g., participação 
da T&C na Mostra da U.Porto e sessões em escolas básicas e secundárias) pelas UO e 
organismos estudantis vários; a integração da T&C na rede EUGLOH e;  a criação de eventos 
conjuntos com o Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI) e com a rede Alumni. Também nos 
eventos organizados pela U.Porto Talento & Carreira estes serviços internos têm sido 
convidados a participar (e.g., sessões sobre espírito empreendedor e criação de negócio pela 
U.Porto Inovação; sessões com a intervenção do NAI, Rede EUGLOH, organismos 
estudantis, docentes, entre outros).  

Estas colaborações internas que se vão construindo, parecem ganhar maior robustez e a 
consubstanciar uma maior importância atribuída ao papel dos serviços de apoio à promoção 
da empregabilidade da Universidade, no geral, e ao papel da T&C especificamente e 
enquanto futura “chancela” para a área da empregabilidade na U.Porto.   

 

3.3.3. A co-construção de projetos para a Empregabilidade e Carreira na U.Porto 
Ainda que as atividades da T&C e as Grupo de Trabalho para Apoio à Promoção da 

Empregabilidade e Carreira na U.Porto se cruzem (sendo este grupo dinamizado pela T&C) 
foi-se verificando o estabelecimento de metas e prioridades que, entretanto, se 
consubstanciaram na criação de uma agenda comum de partilha de informações sobre 
iniciativas e eventos (de forma a não se verificarem sobreposições de iniciativas com os 
mesmos objetivos) e a co-construção de iniciativas inovadoras e diferenciadoras, em larga 
escala e customizáveis, baseadas nas boas práticas já desenvolvidas em algumas das UO e 
nas necessidades de outras, contando para tal com vários intervenientes e stakeholders. Estes 
projetos de criação conjunta assumem um duplo papel de: i) dar resposta às necessidades das 
UO (i.e., de estudantes, alumni, docentes, serviços); e ii) de nivelar a aposta na promoção de 

                                                
(próprio e/ou para outros)”, tal como é referido no relatório da A3ES sobre a Empregabilidade e Ensino 
Superior em Portugal (Cardoso et al., 2012).  
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empregabilidade por todas as UO, de forma a acompanhar as tendências e evolução do 
mercado e a criar carreiras sustentáveis, entendidas como uma autogestão da carreira, para 
além do padrão de sucesso na vida profissional (Wilhelm & Hirschi, 2019). Destacamos entre 
estes projetos co-construídos, com vista ao desenvolvimento de percursos profissionais 
sustentáveis: i) o Programa de Mentoria Profissional da U.Porto para todos os estudantes, 
inclusive para os estudantes de Doutoramento e; ii) o programa de Career Design para 
estudantes de Doutoramento (com o apoio do Serviço de Consultoria de Psicologia do 
Trabalho da FPCEUP). 

No seio da Universidade são poucas as UO que têm apostado de forma estruturada na 
mentoria profissional (i.e., com objetivo de apoiar a exploração de oportunidades de carreira) 
entre estudantes e mentores (papel que pode ser assumido por  alumni, docentes, técnicos ou 
representantes de empresas e ouros profissionais externos à Universidade), pelo que 
considerando as práticas já desenvolvidas por algumas UO conseguiu-se encontrar pontos 
comuns de conexão que permitiram começar a criar um programa de mentoria transversal 
para  toda a Universidade (possibilitando, no entanto, autonomia às UO para a sua 
apropriação e gestão) e impulsionar a sua implementação, possibilitando que todos os 
estudantes de todas as UO possam ter acesso às mesmas oportunidades de exploração 
vocacional e de desenvolvimento de carreira. 

Apesar da regulamentação nacional consubstanciada pelo Processo de Bolonha e das 
orientações internacionais que preconizam um maior enfoque nas competências, vários 
relatórios de avaliação de programas doutorais e de reflexões sobre o Ensino Superior ao 
nível dos 3º ciclos de estudo têm vindo a apontar a falta de oferta de competências 
transversais (“transferable skills”) em áreas como a gestão de carreira. Embora algumas UO 
estejam já a ser confrontadas de forma mais contínua e frequente com esta necessidade, 
parece não se verificar da parte destas uma resposta consistente e estruturada, seja pela falta 
de recursos (humanos e financeiros) e de competências e conhecimentos técnicos, seja pelas 
prioridades que vão sendo estabelecidas. Também, nas atividades que têm sido desenvolvidas 
pela U.Porto T&C, tem sido crescente o número de participação de estudantes de 
doutoramento e o interesse destes em saberem mais sobre o apoio que os serviços de apoio à 
empregabilidade e carreira existentes na Universidade lhes poderão dar na gestão da sua 
carreira e transferibilidade das suas competências para o mercado de trabalho. Perante esta 
necessidade foi possível criar um programa que visa trabalhar a gestão de carreira dos 
estudantes de doutoramento da Universidade em estreita articulação com outros 
intervenientes e entidades empregadoras. Este projeto de Career Design para estudantes de 
Doutoramento foi alvo de financiamento interno por parte da Reitoria da U.Porto, o que me 
leva a considerar que esta área de apoio à promoção da empregabilidade tem ganho uma 
preocupação e importância crescente junto dos órgãos de gestão.  
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Muito embora se verifiquem alguns constrangimentos neste trabalho colaborativo entre 
a Talento & Carreira e as Unidades Orgânicas (UO), relacionados sobretudo com interesses 
conflituantes, sistemas de funcionamento mais ou menos burocráticos, diferentes realidades 
de afetação de tempos e recursos (entre outros), parece-nos que esta relação, construção e 
gestão partilhada de projetos conjuntos possibilitará a compreensão das novas dinâmicas de 
mercado, das tendências de futuro, das competências valorizadas pelos empregadores e 
recrutadores, das novas formas de trabalho e profissões emergentes (Rodrigues et al, 2019), 
mas também a definição de um plano estratégico e operacional coerente e consistente para 
esta área, e para a sua articulação e conexão com o “mundo” e mercado de trabalho, numa 
crescente divulgação e exposição da importância quer destes projetos quer destes serviços.  

A par da realização de projetos em co-construção, é igualmente propósito da T&C 
apoiar, em articulação com os serviços de Recursos Humanos da U.Porto, a maior 
profissionalização e formação dos profissionais a trabalharem nestas áreas. É antagónico que, 
pretendendo reforçar os serviços e a aposta na promoção da empregabilidade e construção de 
carreira dos estudantes e alumni, não se considere igualmente a capacitação e a formação dos 
profissionais a trabalharem e a apoiarem estas áreas. É pois, com base neste pressuposto que 
a T&C tem vindo a desafiar os serviços de empregabilidade e carreira existentes na U.Porto, 
a colocarem-se a par das tendências, investigações e teorias recentes, a acompanharem os 
estudos sobre empregabilidade ao longo da vida e a evolução dos serviços de carreira nas IES 
em Portugal e a nível internacional, a conhecerem e a contactarem no terreno com as 
empresas e organizações,  a (re)estruturarem-se, se possível reforçando as suas equipas com 
profissionais especializados e com formação técnica necessárias a esta área. A T&C tem 
auscultado as necessidades em termos de desenvolvimento de carreira destes profissionais e 
tem procurado impulsionar a formação destes em termos de competências técnicas, pessoais 
e sociais (i.e., a T&C tem promovido uma série de formações em áreas como: liderança 
colaborativa; social media, gestão de carreira, entre outras), com vista a que possam aplicar 
essa mesma aprendizagem e a colaborarem e participarem ativamente em projetos com 
significado para si mesmos e para as suas áreas de trabalho, tentando que possam eles 
próprios, sentir e experienciar a mesma interação que se espera que tenham com os seus 
interlocutores.  

É sobretudo pela comunicação recíproca, consulta, diálogo e parceria (Gomes, 2017) 
mas também pela minha reflexividade ética, em que vou refletindo e questionando sobre a 
minha conduta e o impacto desta nos diferentes interlocutores, antecipando consequências a 
curto, médio e longo prazo que vou criando relações com estes interlocutores internos (e com 
“outros” que me rodeiam, parceiros e stakeholders externos). 
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3.3.4. A T&C como espaço de discussão para a área da empregabilidade e carreira 
-  construção de relações com a comunidade externa  

Procurando que a T&C se consubstancie como um espaço de discussão comum e 
alargado sobre os desafios societais a que as IES em geral e os serviços de carreira, em 
particular, estão sujeitos, realizou-se em 2021, em colaboração com a Fórum Estudante/CME 
e com o envolvimento do Grupo de Trabalho para Apoio à Promoção da Empregabilidade e 
Carreira (o qual desenhou o programa, identificou temas e oradores a convidar e participou 
no evento, não só na qualidade de “formandos” como também na mediação de focus groups 
e de painéis de discussão), a primeira International Meeting & Conference for Career 
Services around the World (on-line) para os serviços de carreira nacionais e internacionais 
em contexto de Ensino Superior. Participaram no evento mais de 150 participantes, de países 
europeus, da América Latina, Estados Unidos da América, continentes africano e asiático - a 
maioria a trabalharem em serviços de carreira de IES nacionais e internacionais, mas também 
docentes, investigadores e técnicos da U.Porto e de outras IES, membros das IES da rede 
EUGLOH assim como representantes de empresas nacionais e internacionais e profissionais 
independentes na área da gestão de carreira e a trabalharem em escolas profissionais e de 
ensino secundário.  

É assente no pressuposto de que os serviços de apoio à empregabilidade e carreira não 
podem ser vistos apenas como resultado de um processo administrativo de serviços para 
estudantes, mas como um processo de reflexão e de pesquisa das melhores práticas (Boffo, 
2018) a nível nacional e internacional, e tendências emergentes, que surge esta conferência, 
a qual procurou, juntamente com parceiros nacionais e internacionais, trazer para o seio da 
U.Porto o debate sobre temas relacionados com a evolução dos serviços de carreira e as 
tendências emergentes provocadas pela aceleração do mercado de trabalho. Desta 
Conferência resultou a elaboração de uma espécie de “white paper” com as principais ideias 
e práticas partilhadas, conclusões e recomendações e a certeza de que a Talento & Carreira 
poderá dar continuidade a este espaço de discussão, integrando nesta “comunidade de 
práticas” diferentes interlocutores que não apenas os serviços de carreira (e.g., docentes, 
empregadores, estudantes, investigadores, organismos governamentais, entre outros).  

A par da realização de nova edição desta conferência em 2022 está prevista a realização 
de encontros mensais com docentes e investigadores da U.Porto para poderem apresentar e 
dar “voz” aos seus projetos, estudos e investigações na área da empregabilidade, carreira, 
emprego, organizações – em áreas que promovam o maior know-how e preparação de toda a 
comunidade U.Porto e  comunidade externa para “enfrentarem” as mudanças que se fazem 
sentir no mundo do trabalho.  
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IV –  Conclusão: A construção da identidade profissional na prossecução de um 
projeto de futuro 

 
 

4.1. Comunidades (inter e intra-) conectadas e de práticas de Carreira – um projeto 
futuro 
 

Atualmente, na Universidade do Porto, parece assistir-se a uma (re)transformação dos 
serviços de carreira existentes e a um impulso para o surgimento de estruturas de apoio à 
criação de relações com vários parceiros e stakeholders (como os alumni) com vista a 
potenciarem mais conhecimento por parte destes relativamente aos perfis científico 
profissionais da Universidade, e à exploração pelos estudantes de contextos e percursos 
variados e múltiplos e aprendizagens experienciais.  

 Estes serviços têm participado não só nos projetos de co-construção como nos vários 
desafios que vão sendo lançados pela T&C, entre eles: conferências e reuniões, dinamização 
de workshops internos e externos, estudos, fóruns de discussão e pedidos de pareceres e 
consultoria, em painéis consultivos e nas várias redes e iniciativas multistakeholders (e.g., 
Cidade das Profissões, Projeto D de Eficiência, e a rede EUGLOH). 

Também a T&C parece começar a dotar-se de um duplo papel:  a) mapear e disseminar 
os bons exemplos e práticas desenvolvidos e implementados pelos serviços de apoio à 
empregabilidade e carreira das diferentes faculdades e outros organismos da Universidade e 
organismos externos, que contribuam de forma efetiva para a promoção da empregabilidade 
dos estudantes e diplomados da U.Porto; e b)  desafiar estes serviços e outros parceiros a 
refletirem sobre os desafios e tendências emergentes no mercado de trabalho e  na área da 
construção de carreira e life-design, e a promoverem, em co-construção, iniciativas 
inovadoras, diferenciadoras, em larga escala e customizáveis às necessidades dos diferentes 
públicos-alvo.  

O trabalho colaborativo que tenho procurado integrar na missão da T&C não se esgota 
nas relações que se têm estabelecido com as UO e com a comunidade académica nem na 
criação de uma rede integrada interna para a promoção da empregabilidade que inclui os 
órgãos de gestão, docentes, técnicos, investigadores, estudantes e organismos estudantis, 
alumni. É também objetivo a aposta na formação de alianças de espetro alargado com outras 
IES, com as entidades empregadoras, parceiros externos, atores-chave e stakeholders da 
comunidade envolvente e que com ela interage (e.g., tutela e organismos governamentais, 
instituições de acreditação, mecenas, famílias, associações diversas, media, escolas 
secundárias, sociedade civil em geral) de forma a levar ao crescimento e à coesão social (Dey 
& Cruzvergara, 2014).  
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Embora sejam vários os projetos a curto e médio prazo a serem desenvolvidos pela T&C 
e pelo Grupo de Trabalho para Apoio à Promoção da Empregabilidade e Carreira, um dos 
projetos que começa a dar os primeiros passos e que gostaria de reforçar como projeto de 
Futuro é a criação de uma comunidade (inter e intra conectada e de práticas) que amplie a 
carreira e empregabilidade na U.Porto e assente na colaboração e na construção de relações 
com a comunidade académica, parceiros nacionais e internacionais, entidades empregadoras 
e organizações, entre outros. Para a concretização deste objetivo prevê-se o exercício e 
modelo participado, tendo por base a Teoria dos Stakeholders de Freeman (2010) de: 1) 
mapeamento de parceiros e identificação, junto das UO, de stakeholders, aqui entendidos 
como grupos de interesse ou partes interessadas que possam afetar a obtenção dos nossos 
objetivos ou que possam ser afetados pelo processo de busca desses objetivos (Freeman, 
1984; Garriga, 2014; Parmar et al., 2010; Post et al., 2002, citado em Lopes, 2015) e; 2) 
mapeamento do tipo de poder/relacionamento que cada um tem com a U.Porto – exercício 
este ainda numa fase muito “embrionária” junto do Grupo de Trabalho para Apoio à 
Promoção de Empregabilidade e Carreira. Tal como referem Contomanolis et al., (2015) 
nenhum serviço de carreira é bem-sucedido se não tiver parcerias estratégicas e colaborações 
chave.  

Ainda que partindo do conceito proposto por Wenger, McDermott, & Snyder (2002) em 
que as Comunidades de Práticas são retratadas “como um grupo de pessoas que partilham 
uma preocupação, um conjunto de problemas ou uma paixão sobre um determinado tema, e 
que aprofundam o seu conhecimento e especialização (…) através de uma interação de base 
permanente...”( p. 4) é esperado que, na U.Porto, mais do que a partilha e o aprofundar de 
conhecimentos, esta Comunidade de Carreira, composta por serviços e interlocutores vários, 
de forma a criar oportunidades para a partilha de perspetivas futuras e macrotendências, possa 
ser uma comunidade que vai construindo conexões com significado e relações em multiníveis 
e redes intencionalmente criadas e reforçadas entre e inter indivíduos e organizações.  

É através desta abordagem às comunidades conectadas que se espera: responder às 
necessidades de todos os seus elementos, de forma integrada e inclusiva; contribuir para o 
reforço da promoção da empregabilidade ao longo da vida e para a construção de carreiras 
sustentáveis e projetos de vida em colaboração com as organizações e sociedade em geral; e 
expandir a atuação dos serviços de apoio à empregabilidade e carreira da U.Porto, em 
resposta às tendências emergentes do mercado global e do desenvolvimento e 
socioeconómico, político, tecnológico (Tezaroli & Oyekunle, 2019).   
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4.2. A construção da identidade profissional  
 

Ao longo destes 15 anos de atividade na área da promoção da empregabilidade e 
intervenção em carreira têm sido vários os momentos de questionamento relativamente ao 
meu papel enquanto psicóloga, e concretamente enquanto psicóloga do trabalho nesta área. 
As questões “Que profissional me tornei?” e “Quem eu quero ser?” vão sendo respondidas 
ao longo do tempo acompanhando este que é o meu próprio processo de desenvolvimento de 
identidade profissional.   

Considerando o rumo que os serviços de carreira têm traçado – de se tornarem conectores 
e construtores de relações promovendo a construção de percursos de carreira sustentáveis 
considerando, o relacionamento com a sociedade e as organizações –  permito-me referir que 
faz todo o sentido o papel do psicólogo (e do psicólogo do trabalho) neste domínio. Sendo 
expectável que estes serviços caminhem para um patamar em que terão que ser criadas 
condições para a sustentabilidade de carreiras e de projetos de vida, o papel dos profissionais 
que exercem atividade nestes serviços passará muito mais pela facilitação de relações várias 
(Dey & Cruzvergara, 2014), pela ação e transformação do “mundo” do trabalho, através de 
novas formas e práticas de dar resposta aos desafios e mudanças ocorridas globalmente.  

No início da minha atividade profissional questionei-me, por diversas vezes, sobre a 
necessidade de contratação de uma psicóloga (do trabalho) para uma atividade que, numa 
primeira leitura, poderia ser realizada por um profissional de outras áreas. Sei e percebo hoje 
que o papel do psicólogo do trabalho é indispensável para fazer face aos desafios constantes 
e emergentes do mundo e mercados de trabalho e da sua transformação no tempo.  

Ainda que o perfil dos psicólogos do trabalho traçado pela Ordem dos Psicólogos 
Portugueses possa ser otimizado, segundo a qual estes“…intervêm a nível organizacional e 
individual, com o objetivo de melhorar o desempenho, a satisfação e a produtividade 
laborais, assim como zelar pelo bem-estar dos recursos humanos das organizações” (OPP, 
2015 p.3), é, para mim, indiscutível que esta intervenção passe pelos indivíduos que 
acompanho, pelo contexto e stakeholders com os quais me relaciono e com a organização 
onde exerço atividade profissional e onde sou “trabalhadora”. É na experiência, no 
conhecimento e na avaliação sobre o comportamento humano e na centralidade sobre o 
analisar e compreender os desafios do mundo do trabalho, agindo e transformado esse 
“mundo” e de perceber o “trabalho” propriamente dito e o real das atividades, ainda que 
envolvendo um princípio de interdisciplinaridade, que reitero que os serviços de apoio à 
empregabilidade e carreira são também domínio de estudo e de intervenção do psicólogo do 
Trabalho.  

Ao longo do tempo tenho construído a minha identidade não só através da resposta às 
necessidades da atividade de trabalho, às interações com o contexto, à relação entre os meus 
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objetivos pessoais e profissionais e expetativas e à interação destes com a U.Porto, mas 
também, através da forma e modo como ajo e como exerço esta atividade, com reflexividade 
ética das minhas práticas, e do meu discurso e biografi-cidade.  

Estou em crer que este relatório evidencia não só uma narrativa do ponto de vista de uma 
psicóloga (quer assente no quadro concetual das teorias de orientação vocacional de carreira, 
quer nos princípios epistemológicos da psicologia do trabalho), mas uma multiplicidade de 
saberes que se cruzam no exercício da minha vida profissional e enquanto pessoa. Reforça 
esta ideia de que, tal como os estudantes e diplomados que tento apoiar, também eu não me 
posso esquecer de que sou construtora e agente modeladora da minha própria carreira, e não 
mera “observadora” (Taveira, 2011). Reforça a ideia também de “dar sentido à vida”, para 
melhor compreender e lidar com os contextos que experiencio e onde estou integrada 
(Taveira, 2011), permitindo-me contribuir ativamente para a evolução dos serviços onde 
exerci e exerço atividade, transformando-os e co-construindo-os e procurando conduzir a 
uma mudança e evolução na U.Porto nestas áreas da empregabilidade e carreira.  

Este relatório encerra em si muito mais do que o que é aqui referido, analisado e refletido 
– o real da atividade. Há, pois, todo um trabalho que não é visível e que não conseguiria 
sequer traduzir por escrito. Como referem (Nusshold, Baudin & Celio, 2020) “O real foge, 
desliza, cala-se, esconde-se ou não pode ser formulado em palavras porque muitas vezes é o 
corpo que sabe como trabalhar mais do que a linguagem” (p. 20).  

Yves Clot (2010) quando fala sobre o real da atividade, consegue precisamente “enunciar 
e descrever” tudo aquilo que para mim corresponde ao trabalho e atividades realizadas (i.e., 
o receio de fracassar, pensar no que se poderia ter feito e não fiz, saber que há outras formas 
de realizar a atividade para além das que conheço, penso, idealizo, imagino). Permito-me, 
por isso, recuperar a sua formulação sobre o real da atividades, para melhor retratar a forma 
como sinto o trabalho e as atividades, em que estas são “...igualmente, o que não se faz, o 
que se tenta fazer sem ser bem sucedido (...) o que se desejaria ou poderia ter feito e o que 
pensa ser capaz de fazer noutro lugar.” (p. 103-104). 

É assumindo esta ideia de plenitude de atividades, nas quais se encerram também as 
atividades não realizadas, que procuro ultrapassar barreiras e fronteiras para a construção de 
uma biografi-cidade de um projeto institucional e de vida sólido e sustentável, alimentando-
o pelas relações com os outros. Porque tal como o homem, também as práticas para 
transformar o futuro são feitos e construídos nas relações e significações. 
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