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Empregabilidade: atributos das pessoas facilitadores da 
participação no mercado de trabalho

Atributos
✓ Pessoais

✓ Relacionais

✓ Qualificacionais

Participação
✓ Acesso ao mercado e ao emprego

✓ Permanência no mercado

✓ Qualidade do emprego



Empregabilidade e Formação Profissional não 
chegam para ter e conservar um emprego de 

qualidade

Quando o termo emergiu no debate político europeu, em 1998 
(EEE), aparecia ligado a uma estratégia mais ampla que incluía 

outros três pilares

✓ Espírito Empresarial

✓ Adaptabilidade

✓ Igualdade de Oportunidades



Participação laboral implica
Políticas com duplo enfoque

Oportunidades Capacidades

✓ Investimento e crescimento 
económico sustentável (com 
controlo da inflação e 
respeito pelo ambiente)

✓ Proteção contra riscos que 
não gere dependência

✓ Expansão dos terceiro setor 
e do mercado social de 
emprego

✓Postos de trabalho 
desenhados para todos

✓ Qualificação inicial (escola 
inclusiva) e ALV

✓ Capacitação para o 
trabalho (competências 
gerais, pessoais, relacionais, 
tecnológicas)

✓Formação para a profissão
✓ Habitação, alimentação, 

conforto, mobilidade, 
equilíbrio emocional 
(família, sexualidade, lazer)



Consequência Analítica
O desemprego, e em particular o desemprego de 
longa duração, como indicador de exclusão do 

mercado de trabalho, é insuficiente. 

✓ Desemprego

✓ Taxa de atividade

✓ Qualidade do emprego (nomeadamente, formas 
de subemprego e precariedade)



Consequência prática: escolher bem 
o modelo

Individualista

✓ Formação profissional 
(mais ou menos “especial”, 

numa lógica de 
compensação da 

incapacidade)
✓ Centros de emprego 

segregados 
✓ Medidas de emprego 

segregado

Radical

✓Colocação em mercado de 
trabalho aberto sem 
acompanhamento e 

preparação acrescida
✓ Apoios ao emprego 
(isenções, prémios, etc.)
✓ Proteção passiva

Relacional

✓ Mediação
✓ Apoio à Vida 

Independente
✓ Orientação para a inclusão 

laboral como direito
✓ Não discriminação
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