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1. Introdução e Enquadramento
A empregabilidade designa a qualidade ou possibilidade de se ter um emprego. O seu acréscimo ou
melhoria constitui um dos objetivos primordiais do Processo de Bolonha, o que pressupõe que as
instituições de ensino superior verifiquem os seus resultados através, por exemplo, de
questionários que permitam aferir a forma como os diplomados obtêm ou consolidam uma posição
no mercado de trabalho.
Desta forma, com o objetivo de avaliar a inserção e situação profissional dos recém-licenciados do
Curso de Licenciatura em Enfermagem ministrado pela ESEL, realizou-se um questionário a cento e
oitenta e nove (189) diplomados num universo de duzentos e oitenta e oito (288), correspondendo
a amostra de 66%.
Os dados obtidos foram recolhidos através de contacto telefónico realizado por 5 (cinco)
funcionários da Direção de Serviços Académicos (DSA), entre os dias vinte e três (23) e vinte sete
(27) de fevereiro de 2015.
À semelhança do ano anterior, neste estudo procede-se a uma análise de dados recolhidos no
questionário, bem como, a análise comparativa dos indicadores obtidos nos anos anteriores. O
questionário é constituído por três partes:
I.

Dados da empregabilidade, tempo e forma de colocação no mercado de trabalho, tipo de
vínculo laboral e perfil da entidade empregadora;

II.

Nível de satisfação com a Escola e com a formação obtida;

III.

Pretensão de dar continuidade aos estudos através da frequência dos cursos de 2º ciclo
disponibilizados pela ESEL.
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2. Análise de Respostas ao Inquérito
2.1. Dados de Empregabilidade
Dos cento e oitenta e nove (189) diplomados inquiridos, 81% exercem funções como enfermeiro.
Regista-se que 3% destes diplomados realizaram o Curso de Licenciatura em Enfermagem através
de protocolo militar, sendo que logo após o término do curso, têm colocação direta para o exercício
da função na carreira militar.

A exercer funções como enfermeiro
19%

Sim
Não
81%
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A maioria dos inquiridos empregados (59%) demorou entre dois (2) e seis (6) meses a obter
colocação no mercado de trabalho, seguindo-se os que demoraram até um (1) mês (18%).

Prazo médio de colocação
8%

18%
Até 1 mês

15%

1 a 2 meses
2 a 6 meses

59%

Superior a 6 meses

Questionados os inquiridos que estão a exercer funções, sobre a forma de colocação no mercado
de trabalho constatou-se que, a resposta mais significativa (61%) foi através de candidatura
espontânea, seguindo-se a resposta a anúncio (16%) e o ingresso no mercado de trabalho através
de contactos pessoais (10%).

Forma de colocação
10%

6% 1%

6%

16%

Resposta a anúncio
Candidatura espontânea
Concurso Público

61%

Contatos Pessoais
Agência de emprego
Outro
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O contrato de prestação de serviços (50%) é o vínculo contratual predominante nos diplomados
empregados. Este facto demonstra a vulnerabilidade e insegurança contratual, a que estes recémlicenciados estão sujeitos, desempenhando actividades através de prestação de serviços retratada
pelos recibos verdes.
Espelhando também alguma instabilidade contratual, apresentam-se os contratos a termo certo
(25%) a que os diplomados inquiridos, e profissionais de enfermagem, estão sujeitos. Pois, o
mercado de trabalho presenciou uma reestruturação, que contou com fatores como: a emergência
da flexibilidade nos contratos de trabalho, o surgimento da figura do trabalhador temporário e, por
conseguinte, a subcontratação.

Vínculo Laboral
Efetivo/Tempo
indeterminado

0%
11%
50%

A termo certo
25%
A termo incerto

14%

Prestação de serviços
Outro

EMPREGABILIDADE – GRADUADOS 2013/2014

5/30

Mediante as respostas ao inquérito verifica-se que os locais de trabalho mais frequentes são:
Hospital (50%), Clínica (22%) e Lar (10%). Na categoria Outros (10%) estão incluídos centros de
enfermagem de empresas e laboratórios de análises clínicas.

Local de Trabalho
Hospital
6%

0%

Clínica

10%

10%

50%

2%

Centro de saúde
Lar

22%

Unidade Cuidados
Continuados
Outro

Regista-se que as entidades empregadoras dos diplomados inquiridos pertencem maioritariamente
ao setor privado (49%), seguindo-se as do setor público (28%) e apresentando as parcerias públicoprivadas (23%).

Setor de Atividade

23%

28%
Público
Privado

49%
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No que diz respeito às condições de trabalho, quanto à renumeração, tipo de vínculo e local,
constata-se que, a maioria dos licenciados inquiridos categorizou esta questão, como sendo de
acordo com o esperado (61%), situação positiva face à generalidade dos enfermeiros, que apontam
inúmeros fatores de insatisfação profissional, relacionados com a remuneração, horários muito
extensos, sobrecarga de trabalho e sistemas de compensações insatisfatórios.

Condições de Trabalho

23%

16%

Piores que o esperado
De acordo com o
esperado

61%

Melhores que o esperado

Conforme gráfico abaixo verifica-se que, a esmagadora maioria (94%) voltaria a escolher o Curso de
Licenciatura em Enfermagem, sendo que apenas 6% respondeu que optaria por outro curso.

Voltaria a escolher o Curso de
Enfermagem
6%

Sim
Não
94%
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2.2. Satisfação com a ESEL
No que se refere à questão “Voltaria a escolher o Curso de Enfermagem” a generalidade dos
diplomados inquiridos (94%), respondeu positivamente, enquanto apenas (6%) respondeu de
forma negativa.

Voltaria a escolher o Curso de
Enfermagem
6%

Sim
Não
94%

Da análise das respostas obtidas ao inquérito, verifica-se que caso voltassem a realizar o Curso de
Licenciatura em Enfermagem, voltariam a escolher a ESEL (90%) dos inquiridos.

Voltaria a escolher a ESEL
10%

Sim
Não
90%
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Questionados os inquiridos sobre o “grau de satisfação com a formação obtida na ESEL”, regista-se
uma avaliação geral positiva, sendo que 63% diz-se satisfeito e 31% muito satisfeito, e apenas (6%)
declarou encontrar-se pouco satisfeito.

Qual o seu grau de satisfação com a
formação obtida na ESEL
6%

31%

Pouco Satisfeito
63%

Satisfeito
Muito Satisfeito

Analisadas as respostas obtidas à questão “recomendaria a ESEL” confirma-se também o agrado
com a Escola e formação académica adquirida, uma vez que a maioria dos respondentes (89%)
recomendaria a ESEL a outras pessoas.

Recomendaria a ESEL
11%

Sim
Não
89%
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2.3. Continuação de Estudos
Questionados os inquiridos sobre o desejo em dar prosseguimento aos estudos através da
frequência de uma Pós-licenciatura ou Mestrado, observou-se que (33%) dos inquiridos afirma
estar interessado, mas não antes de 2 anos. Por sua vez, (32%) pondera a realização de formação
pós-graduada, nos próximos 2 anos, enquanto (28%) afirma que a continuação dos estudos está
dependente das oportunidades profissionais. Assinala-se que, apenas uma minoria (7%) não tem
quaisquer intenções de dar continuidade ao seu percurso académico.

Pondera realizar uma
especialidade/mestrado
Não
7%

28%

32%
33%

Sim, nos próximos 2 anos

Sim, mas não antes de 2
anos
Não sei / depende das
oportunidades
profissionais
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Perante as respostas obtidas à questão “ao realizar formação avançada, pondera escolher
novamente a ESEL”, observa-se que os diplomados inquiridos que consideram realizar formação
pós-graduada (75%) escolheria novamente a ESEL.

Ao realizar formação avançada,
pondera escolher novamente a ESEL
25%
Sim
75%

Não

Avaliado o grau de conhecimento sobre a oferta formativa disponibilizada pela ESEL, constata-se
que a maioria dos diplomados inquiridos (76%) conhece a formação avançada ministrada pela ESEL.

Conhece a oferta formativa, em
termos de especializações, da ESEL
24%
Sim
76%
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Por último questionámos se “gostaria de receber mais informações sobre a formação avançada na
ESEL, tendo 69% respondido positivamente.

Gostaria de receber mais
informações sobre a formação
avançada na ESEL
31%
Sim
69%
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3. Comparação
A ESEL realiza este estudo aos seus diplomados desde o ano letivo 2009/2010.
Este estudo pretende aferir não apenas a taxa de colocação como enfermeiro (e o processo de
recrutamento), mas também o grau de satisfação para com a formação obtida na ESEL e perspetiva
de realização de outros estudos na instituição.
Dado a metodologia utilizada ser idêntica em todos os estudos (contacto telefónico), é possível
efetuar comparação com elevado grau de fiabilidade.
3.1. Dados de Empregabilidade
Os comparativos dos indicadores que se seguem fornecem informação sobre a taxa de colocação
como Enfermeiro, o tempo para obter colocação, o perfil da entidade empregadora e o tipo de
vínculo laboral.
Após a quebra verificada em 2011/2012 (37% de colocações), a taxa de colocação dos recémlicenciados aumentou novamente em 2013/2014, com 81% de colocações, aproximando-se do
valor obtido a quando da realização do 1º estudo (90%).
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No que diz respeito ao tempo de espera para a obtenção do primeiro emprego após a conclusão da
Licenciatura, a maioria dos inquiridos, tal como identificado no estudo anterior, demorou entre 2 e
6 meses (59%).
Seguem-se aqueles que foram colocados em prazo inferior a um mês (18%) após a graduação,
seguindo-se os que o conseguiram entre 1 e 2 meses (15%). No ano letivo 2012/2013, os resultados
estavam invertidos.
Comparativamente com os estudos anteriores mantém-se a tendência de obtenção de colocação
até 6 meses após a graduação.

A maioria dos inquiridos desenvolve a sua atividade profissional na área da Enfermagem, em
Hospital, registando um ligeiro aumento (5%) face a 2012/2013, seguindo-se o exercício de
atividade em Clínica (também aqui se regista um aumento de 3% face ao ano anterior).
Os valores obtidos na opção Hospital têm apresentado crescimento após a quebra nos anos letivos
2010/2011 e 2011/2012.
As Unidades de Cuidados Continuados e os Centros de Saúde continuam a ser as entidades
empregadoras com menor relevância, apresentando valores abaixo dos 10%.
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O sector da Entidade Empregadora dos recém-licenciados da ESEL tem sofrido alterações ao longo
dos cinco anos de aplicação deste estudo. Desde 2012/2013 que o peso do setor privado diminui:
em 2011/2012 representava 59%, descendo em 2012/2013 para os 50%, e no ano em análise
regista 49%.
Também o setor público-privado regista diminuição de resultados (23% das respostas), após o
crescimento de 2012/2013 (27% por oposição com 2011/2012, onde obteve 19% das respostas).
Registou-se o aumento de 5% no setor público (28% em oposição aos 23% do ano 2012/2013 e 21%
de 2011/2012).
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O exercício de atividade em regime de prestação de serviços é o tipo de vínculo laboral que a
maioria dos inquiridos detém (50%), tipo de vínculo que tem crescido ao longo dos últimos anos.
No presente estudo, verifica-se o crescimento da percentagem de inquiridos que exerce a sua
atividade com contrato a termo certo (26%, tendo-se registado 19% em 2012/2013).
O exercício de atividade como efetivos ou com contratos de tempo indeterminado é o vínculo
laboral com menos respostas alcançadas, estando, inclusive, em decréscimo (17% em 2011/2012,
10% em 2012/2013 e 10% em 2013/2014).
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Quanto à forma de colocação dos inquiridos, mantém a tendência a candidatura espontânea,
alcançando 61% das respostas (mais 8% que em 2012/2013). Este valor é indicador das qualidades
valorizadas pelas entidades empregadoras na contratação dos seus profissionais (dinamismo e
proatividade).
Destaca-se, igualmente, a resposta a anúncio como forma de encontrar colocação – 16%,
mantendo o valor alcançado no último ano.
As agências de emprego e o concurso público são as formas de colocação com menos respostas.
Alcançam 5% e 6 respetivamente.
No entanto, comparativamente com o estudo do ano anterior, o concurso público regista um
crescimento de quatro pontos percentuais, alcançando 6%. Este aumento resulta do incentivo à
contratação de profissionais no seguimento do elevado número de enfermeiros aposentados.
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Para a maioria dos inquiridos, as condições de trabalho encontradas estão de acordo com o
esperado (61%), sendo o resultado deste indicador estável nos anos de aplicação (2011/2012,
2012/2013 e 2013/2014).
A opção de resposta melhores que o esperado regista um crescimento de 11% face a 2012/2013,
alcançando 23% das opiniões dos inquiridos.
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3.2. Satisfação com a ESEL
A avaliação da satisfação dos recém-licenciados foi apenas introduzida no ano letivo 2011/2012,
pretendendo-se aferir da opinião relativamente ao curso de Enfermagem, à instituição e aos cursos
nela ministrados.
Verifica-se que nos três anos avaliados, os resultados obtidos estão acima dos 90% relativamente à
escolha do curso de Enfermagem.
Também a escolha pela ESEL como instituição para realização da formação atingiu os 90%, tendo
este valor crescido gradualmente nos últimos três anos de aplicação do estudo de empregabilidade
aos recém-licenciados da ESEL.
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Relativamente ao indicador Grau de satisfação com a formação obtida na ESEL, no item “satisfeito”
verifica-se uma diminuição de 17%, comparativamente com o ano anterior, tendo-se obtido 62% de
respostas. No entanto, os inquiridos que se manifestam satisfeitos com a formação obtida na ESEL
apresentam, em 2013/2014, uma diminuição de 17% comparativamente com o ano letivo anterior
(79%).
Em oposição, aqueles que se encontram muito satisfeitos representam 31%, registando um
crescimento de 13% relativamente a 2012/2013.
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A taxa de resposta ao indicador “Recomendaria a ESEL” regista uma quebra de 3% (89% das
respostas dos graduados), após o aumento identificado em 2012/2013.

O resultado obtido está diretamente ligado com a quebra no indicador “grau de satisfação com a
formação obtida na ESEL”, e a experiência de cada inquirido.
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3.3. Continuação de Estudos.
Quanto à intenção dos recém-licenciados em prosseguir os seus estudos, verifica-se o decréscimo
em sete pontos percentuais quanto ao número de respostas sim, nos próximos 2 anos – 32% (em
2012/2013 representavam 39%), no entanto ainda superior ao resultado obtido no primeiro ano de
análise deste indicador.
O resultado do indicador de prosseguimento de estudos não antes de 2 anos tem crescido
regularmente ao longo dos três anos de análise - 33% em 2013/2014, 30% em 2012/2013 e 27% em
2011/2012.
A resposta à questão Não sei/ depende das oportunidades profissionais alcançou 28% dos
resultados, um aumento de 7% face a 2012/2013, mas bastante abaixo dos 41% registados em
2011/2012.
As incertezas ainda existentes na economia do país influenciam em grande escala as decisões a
tomar quanto à continuidade de estudos, dado ainda serem elevadas as taxas de desemprego dos
recém-licenciados, e o investimento em formação não ser, para a grande maioria, uma prioridade,
face aos compromissos que as famílias assumem.
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Mantém-se a preferência, da grande maioria dos inquiridos, pela ESEL no que respeita à escolha da
instituição para realizarem a formação avançada, registando-se o crescimento de 1% face ao estudo
anterior (75%).

O investimento da ESEL na divulgação dos seus cursos junto de potencial público-alvo influencia a
resposta à questão conhece a oferta formativa, em termos de especializações, da ESEL.
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Nos três anos de análise deste indicador, regista-se o crescimento anual de um ponto percentual,
obtendo-se em 2013/2014 76% de respostas positivas.

Os inquiridos mantêm o interesse em receber mais informações sobre a formação avançada, sendo
que 69% (mais 6% que em 2013/2014) destes disponibilizou o seu contacto de correio eletrónico,
para garantir a receção de informação de estudos pós graduados.
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4. Conclusões
Da análise de dados recolhidos no questionário realizado, apurou-se que 81% dos diplomados em
enfermagem pela ESEL no ano letivo 2013/14 exercem funções como enfermeiro, sendo que 3%
exerce a profissão na carreira militar.
A maioria dos diplomados colocados no mercado de trabalho demorou entre 2 e 6 meses a obter
emprego, surgindo a candidatura espontânea como meio utilizado para 61% dos inquiridos na
procura de emprego.
O vínculo laboral mais frequente nos inquiridos é a prestação de serviços (50%), vinculo que revela
a instabilidade dos enfermeiros no mercado de trabalho. O Hospital apresenta-se como o local de
trabalho mais frequente desta amostra, bem como, o exercício da função no setor de atividade
privado. No que diz respeito às condições de trabalho, os diplomados respondentes classificam-no
como de acordo com o esperado (61%).
Relativamente à satisfação geral dos inquiridos com a formação obtida na ESEL verifica-se que, a
maioria dos graduados inquiridos voltaria a escolher o curso de enfermagem (94%), bem como,
voltaria a escolher a ESEL (90%) como estabelecimento de ensino. Assim, salienta-se que 63% dos
graduados inquiridos afirmou estar satisfeito e 31% declarou-se muito satisfeito com a formação
obtida, onde 89% afirmou já ter recomendado a ESEL a outras pessoas.
O prosseguimento de estudos, assume para a maioria dos inquiridos, estar condicionado pelas
oportunidades profissionais, embora muitos ponderem realizar formação pós-graduada, mas não
antes de dois anos de experiência profissional. Contudo, consideramos que esta situação pode estar
intimamente relacionada com a exigência dos dois anos de experiência profissional para a
frequência de um curso de pós-licenciatura de especialização, que permite posteriormente, o
acesso ao título de enfermeiro especialista.
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Interrogados sobre a possibilidade de voltar a escolher a ESEL para a realização de formação pósgraduada, constatou-se que a maioria (75%) respondeu afirmativamente, bem como, confirmou
conhecer a oferta formativa da ESEL (76%).
Relativamente ao desejo de receber informação sobre a formação avançada, registou-se que 69%
dos inquiridos gostaria de receber mais informações sobre a formação proporcionada na ESEL.
Na comparação entre estudos não se verificam diferenças de resultados em relação aos anos
anteriores, podendo afirmar-se que o perfil do recém-licenciado da ESEL está traçado, ao
manterem-se as seguintes características: demora entre 2 a 6 meses a obter a primeira colocação
como enfermeiro, em hospital pertencente ao setor privado, correspondendo as condições de
trabalho às suas expectativas.
Maioritariamente exercem as suas funções em regime de prestação de serviços, e obtiveram a
colocação através de candidatura espontânea.
Os recém-licenciados estão satisfeitos com a ESEL e com o curso frequentado, não hesitando em
recomendar a instituição.
A frequência de cursos pós-graduados ou de mestrado está condicionada às oportunidades
profissionais, e para a maioria, nunca antes de 2 anos.
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ANEXO
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Guia para questionário de empregabilidade
Bom dia, estou a falar com a Sr.Enf. / Sra.Enfa. xxxxxxx?
O meu nome é xxxx e estou a ligar da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. Estamos a realizar um
inquérito sobre empregabilidade e gostaríamos de solicitar a sua colaboração.
É oportuno este momento?
Se Sim, muito obrigado (a)
Se Não, pode indicar-me o período mais indicado para voltarmos a ligar?
Número de Estudante: ____

I - EMPREGABILIDADE

1) Atualmente, está a exercer funções como Enfermeiro?
Sim
Não (passa para questão 8)
Sim (Apenas Protocolo Militares) (passa para questão 8)
2) Em média qual foi o prazo para a sua colocação?
Até 1 mês
1 a 2 meses
2 a 6 meses
Superior a 6 meses
3) Qual foi a forma de colocação?
Resposta a anúncio
Candidatura espontânea
Concurso Público
Contatos Pessoais
Agência de emprego
Outra
Especificar__________________________________
4) Tipo de contratação?
Efetivo/Tempo indeterminado
A termo certo
A termo incerto
Prestação de serviços
Outros
Especificar__________________________________
5) Onde desenvolve a sua atividade profissional?
Hospital
Clinica
Centro de saúde
Lar
Unidade Cuidados Continuados
Realiza formação
Outro
Especificar__________________________________
6) Qual o setor da Entidade Empregadora?
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Público
Privado
Público/Privado
7) As condições de trabalho (remuneração/vínculo/local) foram:
Piores que o esperado
De acordo com o esperado
Melhores que o esperado
8) Voltaria a escolher o mesmo curso?
Sim
Não

II – SATISFAÇÃO COM A ESEL

9) Ao tirar o Curso de Enfermagem, voltaria a escolher a ESEL?
Sim
Não
10) Qual o seu grau de satisfação com a formação obtida na ESEL?
Muito Satisfeito
Satisfeito
Pouco Satisfeito
Nada Satisfeito
11) Recomendaria a ESEL?
Sim
Não

III – CONTINUAÇÃO DE ESTUDOS

12) Pondera realizar uma especialidade/mestrado?
Não
Sim, nos próximos 2 anos
Sim, mas não antes de 2 anos
Não sei / depende das oportunidades profissionais
13) Ao realizar formação avançada, pondera escolher novamente a ESEL?
Sim
Não
14) Conhece a oferta formativa, em termos de especializações, da ESEL?
Sim
Não
15) Gostaria de receber mais informações sobre a formação avançada na ESEL?
Sim
Não
Pode indicar-me o seu endereço de e-mail?
O nosso inquérito terminou, resta-nos agradecer o tempo dispensado.
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