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RESUMO 

Existe uma lacuna no conhecimento das perspetivas de alunos universitários e de 

empregadores sobre a inserção profissional em Angola. Foi objetivo deste estudo estudar 

estas duas perspetivas e verificar se existe coincidência entre ambas. Foi recolhida uma 

amostra de 326 alunos universitários e 91 empregadores, em Angola, funcionários da área 

de recursos humanos. Foram usados como instrumentos questionários sociodemográficos 

e com questões relacionadas com a inserção profissional e o Work Value Survey para 

avaliar os valores no trabalho. Os resultados mostraram que os estudantes consideram 

como fatores mais importantes para a inserção profissional a capacidade de comunicação 

oral e escrita e de síntese e análise. As competências consideradas mais importantes pelos 

empregadores foram a capacidade de trabalhar em equipa e de assumir responsabilidades. 

Pode-se concluir que não há muitas diferenças entre as duas perspetivas estudadas e que 

os alunos têm uma noção adequada das capacidades que devem desenvolver para 

melhorar as suas probabilidades de sucesso. 

 

 

Palavras-Chave: Ensino Superior, Mercado de Trabalho, Expetativas de Emprego, 

Valores no trabalho, Angola. 

  



  

ii 

ABSTRACT 

There is a gap in the knowledge of the perspectives of students and employers about the 

professional insertion in Angola. The aim of this study was to analyze these two 

perspectives and check if there is a coincidence between them. Was collected a sample of 

326 students and 91 employers human resources officials, in Angola. The instruments 

used were demographic questionnaires and with issues related to employability and the 

Work Value Survey. The results showed that students consider as most important factors 

for the professional insertion oral and written communication ability and synthesis and 

analysis. The competencies considered most important by employers were the ability to 

work in team and take responsibility. It can be concluded that there are not many 

differences between the two perspectives and that students have a proper notion of 

capabilities that must be developed to improve their odds of success. 

 

 

Key Words: Higher Education, Labor Market, Employment Expectations, Work Value, 

Angola 
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INTRODUÇÃO 

O contexto atual de Angola e do mercado de trabalho global obriga os diplomados a 

analisarem as suas estratégias para a inserção laboral, que visam o desenvolvimento de 

competências em vários domínios, necessárias para as empresas alcançarem vantagem 

competitiva em relação aos seus concorrentes.  

Segundo Tymon (2013) existe muita literatura sobre as perspetivas dos graduados e 

dos trabalhadores, mas a perspetiva que falta aprofundar é a opinião dos alunos universitários 

atuais, uma vez que estes alunos são os destinatários do desenvolvimento de competências 

de empregabilidade e as suas opiniões são importantes. De acordo com este autor ainda 

sabemos pouco sobre a extensão do interesse da empregabilidade para alunos atuais. Até ao 

presente, não conhecemos um estudo que investigue esta relação no contexto de uma 

realidade angolana.  

Considerando a amplitude do tema e as distintas abordagens existentes na literatura, 

este estudo não tem a ambição de esgotar a análise sobre este assunto, limitando-se a 

responder às questões: Existe adequação das competências dos estudantes universitários às 

necessidades de recrutamento das entidades empregadoras? Haverá nos estudantes 

universitários e nos empregadores diferenças ao nível dos valores de trabalho?  

Uma vez que a literatura em Angola é incipiente, aumentar o conhecimento sobre a 

relação entre estas duas perspetivas parece importante. Assim, este trabalho propõe estudar 

o contexto da inserção profissional e dos valores no trabalho, considerando as perspetivas 

dos alunos universitários e dos empregadores, em Angola. O presente estudo tem ainda como 

objetivos: Descrever a perspetiva dos estudantes universitários relativamente ao curso, à 

inserção no mercado de trabalho, às dificuldades para arranjar emprego, às competências 

mais relevantes para serem contratados e ao tempo que demorará entre a finalização do curso 
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e a entrada no primeiro emprego; Compreender a perceção dos empregadores relativamente 

à inserção no mercado de trabalho dos diplomados, às capacidades desenvolvidas ao longo 

do curso e às competências mais relevantes para a sua contratação; Verificar se existe 

coincidência ao nível das perspetivas dos estudantes universitários e empregadores. 

Este estudo realizou-se em organizações angolanas, acedendo à perspetiva dos 

empregadores por meio de questionários passados junto de elementos do departamento de 

Recursos Humanos que façam recrutamento e seleção e acedendo à perspetiva dos alunos 

universitários em qualquer área de estudo através da passagem de questionários na respetiva 

Universidade. Em termos de estrutura, o trabalho encontra-se dividido em quatro capítulos 

distintos. O primeiro corresponde a contextualização teórica sobre o tema e o segundo o 

estudo empírico. No terceiro capítulo apresenta-se os resultados obtidos com a pesquisa. 

Apresenta-se por fim uma conclusão sucinta do trabalho, com indicação dos contributos do 

estudo investigativo, as suas limitações e propostas para futuras investigações na área 

temática analisada. 
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Capítulo 1. Revisão Bibliográfica 

1.1.  Importância da relação entre ensino universitário e mercado de trabalho  

1.1.1. A relação entre ensino universitário e mercado de trabalho 

Existem, fundamentalmente, duas abordagens para a relação entre o ensino superior e 

o mercado de trabalho: as abordagens funcionalistas ou utilitaristas e por outro lado, as de 

cariz mais académico ou liberal. A abordagem funcionalista postula que o ensino superior é 

considerado e apreciado em função de dar resposta às necessidades económicas e pela 

participação que dá para o desenvolvimento económico (Bills, 2004). Assim, o ensino 

universitário tem a tarefa de preparar o aluno para o trabalho e de participar na economia 

nacional, sendo desta forma importante que a formação seja focada nas necessidades dos 

trabalhadores (Alves, 2007). A abordagem de cariz académico defende que o ensino 

universitário não tem a função de servir a economia tendo valor por si só, assumindo que a 

qualidade do ensino deve ser avaliada não em função do que o mercado necessita, mas sim 

do contributo em termos de conhecimento científico e de cultura que é prestado à sociedade 

(Magalhães, 2006). 

Atualmente defende-se que a universidade deve ser um veículo para a criação e partilha 

de saber, mas não deve descurar a necessidade de trabalhar características essenciais para a 

inclusão do graduado no mercado de trabalho (Alves, 2007). 

Os modelos meritocrático e credencialista têm também sido muito referidos na 

literatura sobre a relação entre o ensino e o mercado de trabalho. O modelo meritocrático 

baseia esta relação na racionalidade, na produtividade social e nos benefícios consequentes. 

Neste sentido serão os que merecem e que obtêm melhores resultados (nomeadamente 

salários e benefícios mais elevados), não sendo importante a sua origem social e económica 
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ou a sua raça ou género, o que faz com que os próprios alunos invistam no seu capital humano 

(Bills, 2004). O modelo credencialista defende que as universidades atribuem certificados 

que permitem a manutenção do estatuto social das elites, sendo estas credenciais mais 

importantes que o conhecimento em si. Neste caso, a importância da educação só se verifica 

no recrutamento e seleção, não havendo provas de que a escolaridade aumente a performance 

e a produtividade do trabalhador. Contudo é importante salientar que a educação proporciona 

um mais fácil acesso a melhores lugares na estrutura hierárquica das organizações (Santos, 

2010). É relevante ainda referir, no contexto deste modelo, dois aspetos que são a inflação 

das credenciais (pela cada vez maior exigência de qualificações por parte dos empregadores) 

e o excesso de qualificações (que leva à desvalorização dos diplomas pela contratação de 

graduados para funções menos especializadas) (Bills, 2004).  

A literatura sobre a relação entre o ensino superior e emprego tem abordado várias 

teorias: a teoria neo-correspondência, a teoria do capital humano, a teoria do sinal e a teoria 

do filtro.  

Saunders e Machells (2000) desenvolveram uma teoria que prevê que deve haver uma 

conexão entre o ensino superior (seu currículo) e o mercado de trabalho, ou seja, a teoria 

neo-correspondência. A teoria neo-correspondência veio para completar a teoria da 

correspondência, que defende a criação das relações sociais entre professores e alunos em 

escolas que produzirão hábitos de trabalho socializado, o chamado currículo oculto. Nesta 

teoria o sistema educativo está subordinado aos interesses do sistema produtivo e, deste 

modo, a universidade tem a função de dissimular e legitimar a reprodução social das classes 

dirigentes. Por outro lado, a teoria neo-correspondência significa promover uma 

correspondência entre a experiência do estudante de ensino superior e o local de trabalho, 

mas com um currículo explícito, preocupando-se em desenvolver competências genéricas 
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em vez de capacidades técnicas ou específicas usando currículos de ligação que irão fornecer 

uma imagem do que o trabalho é (Nicolescus & Paun, 2009). 

Atualmente, já não é suficiente possuir “conhecimentos formais e explícitos 

certificados pelo diploma escolar, é também necessário que os indivíduos sejam detentores 

e provem, permanentemente, ser capazes de mobilizar diferentes recursos (cognitivos, 

comportamentais, atitudinais e procedimentais), de modo a atuarem com eficácia e eficiência 

nas diversas situações profissionais com que se deparem” (Almeida, 2014, p. 40), pois com 

as exigências do mercado, a sobrequalificação e a crise económica o diploma académico não 

é suficiente para o sucesso no processo de inserção profissional. 

A Teoria do capital humano tem sido também muito referida na literatura, tendo 

introduzido no plano teórico a ideia da educação enquanto investimento, sendo um fator 

pertinente no estudo do funcionamento do mercado de trabalho (Oliveira, 1998) e na análise 

do crescimento económico (Sianesi & Reenen, 2002). Esta teoria tem como base a ideia de 

que as pessoas com mais habilitações académicas são mais produtivas e por isso têm um 

salário maior. Segundo esta teoria, quando existe um excesso de procura de trabalhadores, 

os empresários sobem os salários oferecidos e, por outro lado, quando existe um excesso de 

oferta, os empresários descem o salário ou aumentam as exigências do acesso ao emprego 

(Almeida, 2014). Com base desta teoria surgiram duas novas teorias para a compreensão 

deste desnivelamento, a teoria do emparelhamento (Johnson, 1978) e a teoria da mobilidade 

ocupacional (Sicherman & Gallor, 1990). 

A teoria do emparelhamento (Johnson, 1978) postula que o desnível entre habilitações 

e exigências da função é fruto da informação imperfeita do mercado de trabalho, por ambas 

as partes. Antes da contratação os trabalhadores devem-se informar das políticas da empresa 

e dos salários e exigências de habilitações praticados no mercado para funções idênticas e 
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os empregadores devem fazer a mesma consulta. O autor acrescenta ainda que quanto menor 

for o desnível menor será, por outro lado a rotatividade dos recursos humanos. A teoria da 

mobilidade ocupacional (Sicherman & Gallor, 1990) interpreta esse desnível e a rotatividade 

dos primeiros anos de carreira como um veículo de obtenção de conhecimentos e aptidões 

úteis para o futuro profissional do indivíduo e que estes desníveis não se devem a falta de 

informação mas a estratégias individuais para aumentar as suas experiências e diminuir as 

deficiências ao nível da educação formal (López, 2008). Todavia, em contexto de crise 

económica, como é vivido atualmente, estas teorias perdem valor, uma vez que com o 

desemprego em níveis elevados este desnivelamento deixa de ser transitório para ser uma 

constante (Almeida, 2014). 

A Teoria do Sinal, criada por Spence (Alves, 2003) referencia que a educação é 

somente um dos instrumentos de seleção dos empregados, pois o empregador não conhece 

a produtividade do candidato. Acedendo ao diploma, o empregador tem acesso a índices e 

sinais que dizem respeito às características pessoais (imutáveis) e a fatores extrínsecos dos 

indivíduos (controláveis por estes).  

A Teoria do Filtro, desenvolvida por Arrow (Alves, 2003), também não põe em 

questão a ideia de que há uma associação entre a educação e produtividade do indivíduo, 

sendo o diploma uma forma de avaliar as competências dos indivíduos para serem formados. 

Deste modo, o diploma é entendido como um filtro, motivando a sua obtenção não pelo 

desenvolvimento cognitivo mas sim pelas vantagens que o diploma escolar poderá 

representar (Bulle, 2000).  

Após esta apresentação das teorias que pretendem esclarecer a relação entre o ensino 

universitário e o mercado de trabalho, é importante rever também como evoluiu a inserção 
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profissional ao longo dos tempos, e como é vista em termos de processo, bem como perceber 

a importância dos valores de trabalho num contexto de inserção profissional. 

1.1.2. Inserção profissional 

1.1.2.1.  Evolução histórica 

Nos últimos tempos, especialmente com a crise económica vigente, a entrada dos 

graduados para o mercado de trabalho tem vindo a verificar-se cada vez mais tardiamente, o 

que consiste no desemprego de inserção (Alves, 2005). 

Vários autores definiram inserção profissional. Assim, Galland (1984) e Casal (1996) 

referem que a inserção profissional é um momento de transição englobando a transição da 

escola para o trabalho e a noção de que também é um processo de emancipação e autonomia 

familiar. Dubar (1997) descreveu tratar-se de um processo de forte socialização e de 

construção de identidade (pessoal e profissional), com base na relação entre a biografia 

(identidade para si) e a dimensão estrutural (identidade para os outros). Rose (1998) 

apresenta o conceito de transição profissional, que se traduz na inserção como um processo 

socialmente estruturado, único, complexo, demorado e variado. Socialmente estruturado por 

ser influenciado pelas políticas de emprego, pelas políticas de recrutamento das 

organizações, pela formação académica, etc.; único por ocorrer num momento concreto na 

vida do indivíduo; complexo, porque inclui, formação e experiência; demorado uma vez que 

se estende temporalmente; e variado visto acontecer de modo diferente para cada pessoa. A 

grande vantagem desta abordagem é a de dar relevância às dimensões mais institucionais do 

processo de inserção profissional possibilitando situá-lo num contexto macro, e em 

simultâneo evidenciar o papel do Estado e das entidades empregadoras na forma como o 

mesmo decorre (Alves, 2003). 
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Na década de 2000 Lefresne (2003) apresenta uma primeira interpretação dos sistemas 

nacionais de inserção profissional, assumindo que são um conjunto de regras e instituições 

que ajustam o acesso dos jovens à relação salarial presente em cada contexto nacional, sendo 

estes integrados tanto pela relação entre a formação e o emprego, como pelo lugar que estes 

têm na mobilidade da mão-de-obra. Alves (2007) refere, ainda, que a inserção profissional 

é fruto da interação entre os académicos (pela importância do sistema de ensino em termos 

de ganho de conhecimentos e práticas), os diplomados e os empregadores (pela importância 

das estratégias de recrutamento e de gestão de recursos humanos). Tal como outros autores 

referidos anteriormente, Alves (2007) também considera a inserção profissional como um 

processo de socialização e de construção de identidades, passando da entrada no mercado de 

trabalho até à estabilização no trabalho, tendo em conta que para o autor existem diversos 

percursos-tipo de inserção profissional: inserção rápida num emprego estável; inserção 

diferida num emprego estável; estabilidade na precariedade; inserção precária; e inserção de 

exclusão.  

1.1.2.2. Inserção profissional como processo 

De acordo com a Teoria do Capital Humano, a inserção profissional é vista numa 

perspetiva estática, ocorrendo no momento em que o aluno obtém o diploma e arranja 

trabalho. As decisões de emprego, dos diplomados e dos empregadores, são escolhas 

racionais colocando em equação custos (da educação) e benefícios (do trabalho conseguido), 

partindo da ideia de que todos têm as mesmas possibilidades de maximizar os seus 

investimentos (Alves, 2003). 

Vincens (1997) aborda a entrada na vida ativa não como um momento definido, imóvel 

e único, mas sim como um processo que abrange um conjunto de momentos, num período 

de tempo desde que o indivíduo cessa a sua ocupação exclusiva como estudante e se ocupa 
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com uma atividade recompensada monetariamente ou à procura de um emprego até ao ponto 

onde consegue um emprego que pretende manter, estando este de acordo com o seu projeto 

de vida. 

Trottier, Perron e Diambomba (1995) também consideram a inserção no mercado de 

trabalho como um processo, salientando que se trata de um período complexo de socialização 

e de construção identitária, em que a pessoa vai revendo e adaptando o seu projeto de vida e 

de carreira. Segundo Trottier, Cloutier e Laforce (1996) os diplomados podem estar 

integrados, quando possuem um emprego estável a tempo inteiro em que planeiam fazer 

carreira, ou em processo de integração, quando têm um emprego no qual não planeiam fazer 

carreira ou um emprego temporário ou a tempo parcial no qual planeiam fazer carreira, ou 

ainda inativos quando não trabalham e não procuram emprego. 

1.1.3. Valores de trabalho 

Para a escolha de determinada função e carreira profissional é essencial ter em conta 

os valores de trabalho a que o indivíduo dá importância. Os valores, tanto em termos globais, 

como os valores no trabalho variam em função da cultura, sociedade e personalidade e 

influem nas suas atitudes e comportamentos (Belo, Gouveia, & Raymundo, 2005). 

Ros, Schwartz e Surkiss (1999, p. 54) referiram que os valores no trabalho são 

“princípios ou crenças sobre comportamentos ou metas desejáveis, hierarquicamente 

organizados, que guiam as avaliações sobre os resultados e contexto do trabalho, bem como 

o seu comportamento no trabalho e a escolha de alternativas de trabalho”. 

Estes valores podem ser de quatro tipos: intrínsecos (realização) – relativos a objetivos 

atingidos pelo conteúdo do próprio trabalho, relacionados à mudança; extrínsecos ou 

materiais (estabilidade) – relativos a objetivos atingidos pelo resultado do trabalho, 
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associados ao conservadorismo, pela procura de segurança e manutenção do estatuto; sociais 

ou afetivos – relativos a objetivos relacionais, com o foco no bem-estar da sociedade e estão 

ligados à autotranscendência; e prestígio – quando há uma procura de prestígio, poder e 

sucesso pessoal, através do trabalho, associado à autopromoção (Ros, Schwartz, & Surkiss, 

1999). 

De acordo Super (1973) os valores de trabalho são gerados a partir de necessidades 

constituindo mais do que apenas interesses. Os valores de trabalho são habitualmente 

descritos como disposições estáveis semelhantes a traços de personalidade, sendo 

características disposicionais e um resultado da socialização, visto que o trabalho é uma 

vertente importante da identidade pessoal (Stice & Dik, 2009; Winefield, 1995).  

Com base no modelo teórico de Rokeach (1973) e em estudos transculturais, Schwartz 

(1992) criou a Teoria dos Valores Básicos, que descrimina dez tipos motivacionais ou grupos 

de valores similares, reunidos de acordo com o tipo motivacional (e os valores que 

representa). Os vários valores podem ser descritos como (Schwartz, 1992):  Poder - 

estatuto social, prestígio e controlo sobre os recursos ou as pessoas; Realização –sucesso 

pessoal atingido pela competência demonstrada; Hedonismo - prazer e auto gratificação; 

Estimulação - excitação, novidade e desafio; Auto direção - independência no pensamento e 

na ação; Universalismo - compreensão, tolerância e proteção do bem-estar das pessoas ou 

da natureza; Benevolência - preservação e valorização do bem-estar da família, amigos e 

colegas de trabalho mais próximos; Tradição - respeito pela cultura e religião; Conformismo 

- contenção nas ações e impulsos que podem importunar ou prejudicar os outros, ou que 

podem violar normas; Segurança - segurança, harmonia e estabilidade social. 

Os tipos motivacionais são estruturados num continuum de motivações e estruturam-

se hierarquicamente em função da importância relativa e das suas consequências práticas, 
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psicológicas e sociais (Ross et al., 1999). Assim, os valores de trabalho podem ainda ser 

associados em dois eixos bipolares: abertura à mudança (estimulação, auto direção e 

hedonismo) versus conservadorismo (conformidade e tradição); e auto transcendência 

(universalismo e benevolência) versus autopromoção (poder e realização) (Schwartz, 1992). 

Contudo, as pessoas possuem prioridades ou hierarquias axiológicas diferentes (Schwartz; 

2005). Alguns estudos têm defendido que estas diferenças interpessoais se devem a 

diferenças de género (Sagie, Elizur, & Koslowsky, 1996; Jensen, White, & Singh, 1990). 

Schwartz e Rubel (2005) defenderam que existe prevalência nos homens no que toca 

aos valores relativos à força, estimulação, ao hedonismo e à realização e nas mulheres maior 

prevalência nos valores benevolência e universalismo. Os mesmos autores referem, contudo, 

que nos estudantes universitários as diferenças entre géneros são reduzidas e variam 

conforme a cultura. Hagstrom e Kjellberg (2007) concluíram que as relações sociais e o 

altruísmo foram referidas como valores mais importante para as mulheres do que para os 

homens. De Cooman et al. (2008), num outro estudo, concluíram que os homens davam mais 

valor às oportunidades de carreira, poderes executivos e autonomia, enquanto as mulheres 

davam maior importância às características interpessoais. 

A maioria dos autores concordam que definir empregabilidade é uma tarefa complexa 

e multidimensional e alertam contra fazê-lo de modo simplista (Tymon, 2013), sugerindo 

que parte dessa complexidade é porque ele pode ser interpretada através de três perspetivas 

diferentes: a do empregador, do estudante e da instituição de ensino superior. No entanto, 

existem semelhanças em muitas das definições presentes na literatura, que estão de acordo 

com a definição de Yorke (2004), que define empregabilidade como um conjunto de 

realizações, competências, entendimentos e atributos pessoais, que tornam mais provável 

obter um emprego e ser bem-sucedido nas funções escolhidas, que beneficia os próprios 
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trabalhadores, a força de trabalho, a Comunidade e a economia. Neste sentido, apresenta-se 

de seguida a perspetiva dos alunos universitários perante a entrada no mercado de trabalho. 

1.2. Perspetiva dos alunos universitários 

1.2.1. Preparação para a vida profissional 

Gonçalves, Menezes e Martins (2009) referiram que o primeiro emprego regular é um 

momento relevante não apenas pela sinalização da passagem à condição de empregado, 

diminuindo uma desqualificação social intrínseca à situação de desempregado, mas também 

porque pode influir na configuração da trajetória posterior, tanto ao nível do volume, como 

da qualidade e sequência temporal de empregos e de situações de desemprego. 

Pelas condições de aumento exponencial da mão-de-obra com curso superior e 

diminuição do emprego fruto da situação de crise económica, é espectável que o trabalhador 

seja cada vez mais flexível e apresente mais competências (Lassance & Sparta, 2003). 

Assim, além de um diploma é essencial existirem características pessoais, competências 

específicas, redes de relações e capacidade de se adaptar às exigências do trabalho. Porém, 

a responsabilidade de ganhar essas competências é do indivíduo, sendo responsável pelo seu 

sucesso ou pelo seu fracasso (Teixeira & Gomes, 2004). 

Super, Savickas e Super (1996) referem que a transição da universidade para o 

mercado de trabalho descreve-se como um período exploratório, em que o indivíduo indaga 

as possibilidades para a sua profissão e tenta experimentar-se em diversos papéis. Assim, a 

qualidade da transição é, não só mas principalmente, fruto do grau de comprometimento do 

indivíduo com a profissão escolhida, visível nas suas expectativas para o curso universitário, 

no seu empenho em atividades de formação e nas suas atitudes de preparação para essa 

transição (Teixeira & Gomes, 2004). 
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Contudo, não é verdade que todos os alunos universitários possuem estratégias de 

inserção prévia e claramente definidas, sendo muitas vezes as escolhas de carreira realizadas 

em função dos constrangimentos, oportunidades e recursos disponíveis num determinado 

momento (Alves, 2007). Todavia, ao entrar num curso superior os jovens desenvolvem 

expetativas sobre o curso e as repercussões que este possa ter na sua vida profissional. De 

seguida descrevemos os resultados de alguns estudos que abordam esta temática. 

1.2.2. Expectativas e representações da inserção profissional 

Segundo Tomlinson (2008) os graduados reconhecem o valor das competências que 

lhes aumentam a empregabilidade e que uma licenciatura por si só não é suficiente (Branine, 

2008). Este facto é evidenciado por um aumento do desemprego entre os licenciados, pelo 

aumento da concorrência entre os graduados e níveis mais elevados de incerteza sobre o que 

esperar depois do curso superior (Moreau & Leathwood, 2006). O aumento do número de 

diplomados também mudou as expectativas dos empregadores. Uma licenciatura, dantes 

ocupando um lugar diferencial, é agora quase vista como um pré-requisito para qualquer 

trabalho, mesmo em setores que, no passado, não precisariam destas habilitações académicas 

(Tomlinson, 2008).  

Nicolescus e Paun (2009) referem que os recém-licenciados apresentam mais 

satisfação relativamente ao conhecimento teórico obtido e menor satisfação pelo 

conhecimento prático obtido. Os participantes consideraram que a universidade tem um 

maior contributo para o desenvolvimento dos seus conhecimentos científicos teóricos, da 

sua capacidade de adaptação e de trabalhar de forma independente. O corpo docente é visto 

como tendo uma grande contribuição no desenvolvimento de uma série de capacidades 

percebidas como muito úteis no mercado de trabalho, tais como por ordem decrescente de 
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importância: capacidades de comunicação, adaptabilidade, autoestima, capacidade de 

resolver os problemas, perseverança, capacidade de tomar decisões, capacidades de trabalho 

em equipa, concentração, capacidade de trabalhar de forma independente, capacidade de 

aprendizagem, Lealdade e integridade e por último o conhecimento científico teórico. 

Almeida (2014), num estudo português, refere que questionados sobre o tipo de 

dificuldades encontradas no acesso ao primeiro emprego, os jovens apontam principalmente 

a diminuta oferta de empregos na sua área geográfica de interesse, o excesso de licenciados 

com o seu curso e a falta de empregos para licenciados com o seu curso. Teixeira e Gomes 

(2004) apontam como principal razão a constatação de que as oportunidades de trabalho são 

limitadas. No entanto, os participantes do estudo mostraram confiança de que existe lugar 

no mercado de trabalho para os indivíduos competentes e que procuram as oportunidades.  

Num relatório sobre a transição para o trabalho dos licenciados das várias Faculdades 

da Universidade do Porto, em Portugal, os autores (Gonçalves, Menezes, & Martins, 2009) 

referiram que 51,8% dos licenciados sentem que a procura do primeiro emprego está 

marcada por dificuldades. Questionados sobre essas dificuldades, a falta de experiência 

profissional, a fraca oferta de empregos para licenciados na sua área científica e o excesso 

de licenciados na sua área de formação são as mais referidas. Os autores afirmaram, ainda, 

que não existem diferenças entre géneros na avaliação da qualidade da formação ao nível 

das competências profissionais e da adequação ao mercado de trabalho. Contudo, e apesar 

das diferenças serem pequenas, os homens avaliam mais positivamente os conhecimentos 

teóricos e técnicos e as mulheres valoram mais o impacto nas competências relacionais. 

Almeida (2014, p. 4) defende que a transição do ensino superior para o mercado de 

trabalho é um processo temporal, não linear, dinâmico e formatado pelas conexões entre 

diferentes elementos sociais, “como o percurso biográfico, o contexto económico, o mercado 
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de trabalho, o sistema de ensino e o Estado”. Assim, desenvolve-se de seguida algumas 

considerações sobre a abordagem da inserção profissional como processo. 

1.2.3. Processo de inserção profissional de diplomados de ensino superior 

Nas últimas décadas houve um crescimento exponencial do número de diplomados do 

ensino superior, especialmente na Europa (Alves, 2003), havendo, por exemplo, 15% de 

diplomados em Portugal à data do censo de 2011, confirmando a subida (Instituto Nacional 

de Estatística [INE], 2012). 

Neste contexto, Vieira (1995) refere que o número de diplomados cresce a um maior 

ritmo do que aumenta o número de empregos, situação que tem gerado alguns sentimentos 

de dúvida no que concerne ao valor de utilização do diploma do ensino superior no mercado 

de trabalho. Este sentimento é conhecido pelo discurso da polarização caraterizando-se pela 

crença de que um curso universitário não garante emprego, especialmente um emprego com 

prestígio e remuneração elevada. Alves (2003) defende que esta perspetiva deve ser 

relativizada, uma vez que as taxas de desemprego dos diplomados têm aumentado, mas as 

taxas de desemprego das pessoas sem formação superior são bastante superiores, a 

instabilidade e precariedade dos contratos de trabalho é uma realidade para todo o tipo de 

trabalhadores e o crescimento do número de diplomados é parcialmente absorvido pelo 

aumento das profissões técnicas e científicas, mas verifica-se conjuntamente uma 

diversificação das tarefas e ocupações profissionais dos diplomados. Contudo, atualmente o 

aluno universitário já não pode esperar encontrar trabalho logo após o término do curso, 

sendo a média em Portugal de cerca de seis meses de espera (Odes, 2002). 

Não menos relevante do que a perspetiva dos alunos do ensino superior é a perspetiva 

do outro lado, dos empregadores. 
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1.3.   Perspetiva dos empregadores 

A velocidade com que as economias se têm tornado cada vez mais globalizadas e muito 

mais avançadas tecnologicamente, resultou em mudanças estruturais na organização das 

empresas e da forma como o trabalho é executado, resultando numa mudança nas 

necessidades de pessoal qualificado e do tipo de perfil profissional exigido (Handel, 2003; 

Reiter-Palmon, Young, Strange, Manning, & James, 2006).  

A atual oferta de trabalho é estruturada em torno de perfis ou funções que — além do 

conhecimento técnico-científico fornecido por um diploma universitário — exigem o 

desenvolvimento de uma série de competências e capacidades que garantam a aprendizagem 

ao longo da vida (Heijke, Meng, & Ris, 2003). 

As universidades devem, então, integrar nos seus programas, o desenvolvimento de 

competências genéricas básicas que garantam a aprendizagem ao longo da vida, capacidades 

comportamentais que favoreçam a interação social, bem como competências específicas que 

garantam a entrada adequada dos diplomados no mercado de trabalho. Para alcançar este 

objetivo, é necessário saber o que as empresas exigem na contratação e quais os aspetos 

relacionados com a educação que as empresas acreditam que podem ser melhorados 

(Hernández‐March, del Peso, & Leguey, 2009). 

Alves (2003) realizou um estudo em Portugal onde questionou diplomados e 

empregadores sobre a importância do curso superior para a inserção no mercado de trabalho. 

Os resultados deste estudo mostraram que a quase totalidade dos empregadores entrevistados 

referiram que o diploma é, unicamente, um sinal de que a pessoa possui um conjunto de 

conhecimentos ou capacidades de base para utilizar e desenvolver no mundo do trabalho. Os 

empregadores identificam que a experiência é, de forma genérica, um contributo para a 



  

17 

competência profissional dos diplomados. Jackling e De Lange (2009) referem igualmente, 

que além do curso superior os graduados devem ter outras competências individuais. 

As competências são, assim, um ponto crucial na contratação de qualquer recurso. 

McClelland (1973), ao criticar a utilidade dos testes de inteligência como meio de 

seleção de colaboradores, considerou que a produtividade do trabalho depende de 

capacidades relacionadas não só com a inteligência, mas também com variáveis pessoais, 

tais como hábitos, valores, capacidade de liderança e interpessoais. Esta distinção tem levado 

a uma classificação bastante alargada entre capacidades cognitivas, como capacidades 

técnicas e conhecimentos, e capacidades comportamentais que são função da personalidade 

do indivíduo (Birkett, 1993). Na Europa, o processo de Bolonha identifica as competências 

técnicas e capacidades e considera a divisão por quatro categorias: conhecimento-

relacionadas, metodológicas, pessoais e sociais (Kohler, 2004, cit. por Hernández‐March et 

al., 2009). 

Vários autores, como Dafou (2009) e Hernández‐March et al. (2009) referem que 

existe preferência pela contratação de candidatos com formação superior. No entanto, Rubb 

(2003) refere que um maior nível de educação do que o necessário para um trabalho, um 

fenómeno conhecido como défice ou sobrequalificação, pode ser visto até mesmo como uma 

desqualificação. 

Hernández‐March et al. (2009) realizaram um estudo para perceber as opiniões dos 

empregadores, que referem que existe um diferencial marcado entre o conhecimento teórico 

e o conhecimento prático, havendo uma lacuna muito grande ao nível da prática. Os 

empregadores referiram acerca do perfil que exigem dos candidatos universitários, a 

existência de um sólido conhecimento teórico-prático, além de outros conhecimentos 

complementares, tais como idiomas e informática. Além disso, as empresas procuram 
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candidatos que têm a capacidade de trabalhar em equipa e de se relacionar com os colegas 

de trabalho, clientes e colaboradores — habilidades que, em muitos casos, referiram ser tão 

importantes quanto, se não mais importantes do que, o conhecimento técnico. Este estudo 

mostrou ainda, que as pequenas empresas dão menos importância às competências de língua 

estrangeira e mais importância à resolução de problemas e as grandes empresas dão mais 

valor à vontade de trabalhar e menos às capacidades de resolução de problemas e de gestão 

do tempo. 

Em termos de competências preferenciais, os autores referem como escolhas dos 

empregadores: honestidade, responsabilidade, motivação, lealdade e independência (Jerzy, 

2000); capacidade de aplicar conhecimentos na prática, cooperação e trabalho em equipa, a 

capacidade de aprender novas habilidades e procedimentos, a capacidade de agir eticamente 

e competências de comunicação (Abbott-Chapman, 2003, cit por Nicolescus & Paun, 2009); 

capacidade de comunicação, integridade e trabalho em equipa (Archer & Davison, 2008); 

qualidades morais e psíquicas, experiência obtida ao longo da formação através de atividades 

extracurriculares ou da condição de trabalhador/estudante, capacidade de assimilar novos 

conhecimentos, conhecimentos de informática, capacidade de trabalhar em equipa e 

capacidades de comunicação oral e escrita (Nicolescus & Paun, 2009). Nicolescus e Paun 

(2009) concluem que tanto os alunos/diplomados e empregadores têm expectativas 

semelhantes quanto aos serviços do ensino superior, mas o grau em que as enfatizam são 

diferentes.  

Nos últimos anos, foi dada ênfase à relação entre o ensino superior e o mundo do 

trabalho. Num contexto internacional, é de salientar sobre esta relação que ainda existem 

algumas diferenças entre países (especialmente entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento), mas também existem inúmeras semelhanças (Nicolescus & Paun, 2009). 
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Uma vez que a presente investigação se foca no contexto Angolano é importante tecer 

algumas considerações sobre o ensino superior e o mercado de trabalho em Angola. 

1.4.  O contexto Angolano  

O Banco Mundial (TWB, 2011) apresenta a comparação entre Angola e o resto do 

mundo ao nível dos indicadores de desenvolvimento. Por exemplo, relativamente à 

esperança média de vida, mostra que este indicador tem vindo a crescer nos últimos anos, 

todavia está ainda bastante abaixo da média mundial (quase 20 anos menos). As exportações, 

em percentagem do PIB têm vindo a aumentar e são bastante superiores às do resto do mundo 

mas o mesmo tem acontecido às importações. O rendimento nacional bruto per capita é 

inferior ao do resto do mundo. 

O ensino superior em Angola surge na época colonial, em 1962, com a criação dos 

Estudos Gerais Universitários (EGU), tendo sido abertos vários cursos (medicina, 

engenharia, agronomia, veterinária, letras, geografia e pedagogia). No mesmo ano foi criado 

o Instituto Pio XII, com a finalidade de formar assistentes sociais (Carvalho, 2012). 

Posteriormente, em 1968, através do Decreto-Lei nº 48790 de 23 de Dezembro de 1968, os 

Estudos Gerais Universitários passaram a ser designados por Universidade de Luanda (Buza 

& Alberto, 2012; Silva, 2012).  

A origem do ensino superior em Angola deve-se tanto a fatores internos como 

externos. Os primeiros decorrem do facto que apenas os indivíduos pertencentes às classes 

consideradas altas usufruíam o privilégio de estudar. Os segundos relacionavam-se com 

situações políticas e administrativas, pois pretendia-se melhorar a situação socioeconómica 

e cultural do país (Carvalho, 2012; Silva, 2012).  
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Angola tornou-se independente em 1975. Segundo Carvalho (2012) a proclamação da 

independência contribuiu para a criação da Universidade de Angola (em 1976). Em 1985, a 

Universidade de Angola passou a ser denominada Universidade Agostinho Neto, assumindo 

o estatuto de única instituição do ensino superior de cariz público até 2009, ano da sua 

reestruturação. Em 1992, instaurou-se a primeira Universidade do âmbito privado, 

Universidade Católica de Angola (UCAN), cujo funcionamento iniciou seis anos depois 

(Carvalho, 2012). Até o final do ano 2013, contava-se com 10 universidades privadas e 12 

Institutos superiores autónomos. Por outro lado, no âmbito público registava-se sete 

universidades, sete institutos superiores e três escolas superiores autónomas (Universidade 

Católica de Angola, 2014). Com o término da guerra civil de Angola, em 2002, tem-se 

verificado um aumento quantitativo das instituições do ensino superior, dos docentes e dos 

discentes. Têm ainda sido criados graus académicos mais elevados. O investimento na 

educação constitui uma das estratégias adotadas pelo Governo para a diminuição do índice 

de analfabetismo e, consequentemente, o desenvolvimento sustentável do país. Todavia, a 

qualidade do ensino ainda constitui uma preocupação. 

Assim, o contexto histórico do ensino superior em Angola pode ser analisado em três 

etapas: o período colonial (1962-1974); o período de independência/guerra civil (1975- 

2001); e fim do confronto armado/expansão das IES (2009-2013). Entre 1962 e 1974, 

Angola registou 15.059 alunos do ensino superior. Já entre 1975 e 2001 o número de alunos 

aumentou para 26.690, apesar da guerra civil que afetava o país (Carvalho,2012), obrigando 

os jovens a abandonar os estudos para combater ou até mesmo pelo perigo que a ida à 

Universidade representava. Por último, no período entre 2009-2013, assiste-se um 

crescimento acentuado do número de alunos para 714.510 (Ucan, 2014; Carvalho 2012). É 
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de salientar, que este aumento deriva do investimento ao ensino superior disponibilizado 

pelo Governo.  

Carvalho (2012), no seu estudo sobre evolução e crescimento em Angola fez referência 

à ausência de indicadores para mensurar a qualidade dos cursos ministrados pelas diversas 

Instituições do ensino superior (IES). Não obstante a inexistência de um sistema de avaliação 

das IES, o autor alude, que existe baixa qualidade do ensino superior angolano. Por isso, 

elenca alguns fatores que lhe permitiram constatar tal situação: despreocupação com a 

investigação científica; implementação de modelos de gestão, sem ter em conta a realidade 

angolana; défice de infraestruturas necessárias para implementação de bibliotecas e 

laboratórios; fraca aposta na formação dos docentes; gestão de carreira dos docentes por 

conveniência; programas curriculares inadequados às necessidades do mercado. Além disso, 

Silva (2012) refere também ausência de livros publicados e carência de pesquisa científica.  

Neste contexto, são muitos os estudantes que decidem concluir os seus estudos fora do 

continente africano. Por exemplo, desde 1975, Portugal tem recebido nas suas universidades 

estudantes de países africanos, sendo os estudantes angolanos em maior número (34% do 

total de estudantes Africanos) (Pessoa, 2004). 

Relativamente ao mercado de trabalho, o fim da Guerra Fria e o desmantelamento da 

União Soviética, exacerbados pela guerra civil, geraram uma nova descontinuidade 

estrutural, com efeitos profundos para Angola. Como consequência da falência do modelo 

económico centralizado, da crescente democratização e da introdução de novos pressupostos 

sociais e económicos particularmente a economia de mercado e a expansão da economia 

informal, foram criadas novas formas de acesso e gestão dos recursos (Rodrigues, 2005). 

A formação escolar tem impacto na estrutura geral do país ao gerar um campo de 

formação especializada que permitirá ocupar posições de decisão. Esta formação 
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especializada tem vindo a ser progressivamente reconhecida, em função de uma maior 

abertura democrática e económica. “A crescente competição económica criada pelos 

investimentos estrangeiros em Angola e a crescente inserção deste país no mercado global 

criam novas necessidades e novos incentivos à formação escolar especializada” (Faria, 2009, 

p. 54). Grassi (2001) refere que o índice de desemprego, em Angola, é muito alto, 

principalmente entre a população feminina. O sector não estruturado (o sector informal) 

prevalece sobre o sector formal e abarca a maioria da força de trabalho.  

O mercado angolano tem crescido bastante nos últimos anos, prevendo-se que os 

fluxos de entrada de investimento direto estrangeiro em Angola alcancem, em média, e ao 

longo dos próximos cinco anos, 7,6 mil milhões de dólares americanos por ano, levando à 

criação de aproximadamente 30 mil postos de trabalho (Diário Económico, 2012). É de 

salientar, que existe reserva de informação oficial sobre o emprego na economia angolana. 

 Desta forma, pode-se concluir que o mercado de trabalho Angolano tem muitos 

recursos humanos com maior escolaridade, sendo também relevante esta procura do ensino 

superior no exterior do continente, com vista à obtenção de uma educação de qualidade. 

1.5. Hipóteses   

O presente trabalho foi desenvolvido tendo em conta o modelo de investigação em 

Ciências Sociais proposto por Quivy & Compenhoudt (2008). E, de acordo com este modelo 

surgiram as seguintes perguntas de partida: 

Q1: Existe adequação das competências dos estudantes universitários às necessidades 

de recrutamento das entidades empregadoras?   

Q2: Haverá nos estudantes universitários e nos empregadores diferenças ao nível dos 

valores de trabalho? 
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Foi objetivo geral da presente investigação estudar as perspetivas dos alunos 

universitários e dos empregadores relativamente à sua inserção profissional, no mercado de 

trabalho angolano. 

Com base na revisão da literatura e nos objetivos expostos, era esperado que: 

H1: Os empregadores dessem mais importância às competências interpessoais do que 

os estudantes universitários;  

H2: Os estudantes universitários dessem mais importância aos conhecimentos teóricos 

do que os empregadores; 

H3: Existissem diferenças entre empresas de diferentes dimensões ao nível da 

importância dada a cada uma das competências dos candidatos a um emprego; 

H4: Existissem diferenças entre géneros ao nível da importância dada pelos estudantes 

universitários em relação às competências mais relevantes para a entrada no mercado de 

trabalho; 

H5: Existissem nos estudantes universitários diferenças entre géneros ao nível dos 

valores de trabalho; 

H6: Existissem nos empregadores diferenças entre género ao nível dos valores de 

trabalho. 
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Capítulo 2. Metodologia e dados 

2.1. Participantes  

Foi recolhida uma amostra, de conveniência de 326 alunos universitários a estudar 

numa Universidade Angolana, 174 (53.4%) do sexo feminino e 152 (46.6%) do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 20 e os 32 anos (M = 22.82; DP = 2.04), 

maioritariamente solteiros (86.2%) e de 12 cursos diferentes. Foi recolhida, igualmente, uma 

amostra de 91 empregadores em empresas Angolanas, funcionários da área de recursos 

humanos, com uma média anos na organização entre 1 a 32 anos (M = 6.35; DP = 4.08) e 

com uma experiência em recrutamento e seleção entre 1 a 8 anos (M = 5.33; DP = 1.80), 51 

(56.0%) do sexo feminino e 40 (44.0%) do sexo masculino, trabalhando maioritariamente 

em empresas grandes (46.2%) ou médias (40.7%) (ver Anexo II). 

2.2.  Instrumentos 

Para aceder aos dados dos estudantes universitários foram usadas como medidas um 

questionário (técnica) sociodemográfico questionando sobre género, idade, estado civil e 

curso. Foram também utilizadas questões adaptadas de estudos anteriores (Almeida, 2014; 

Alves, 2003) sobre a trajetória escolar, a trajetória profissional e as expetativas e 

representações da inserção profissional. Por fim foi utilizada uma medida para avaliação dos 

valores de trabalho. Para aceder aos dados dos empregadores foram usadas como medidas 

um questionário questionando sobre género, dimensão da organização, número de anos que 

trabalha na organização em que faz recrutamento e seleção. Foram ainda utilizadas questões 

adaptadas de estudos anteriores (Almeida, 2014; Alves, 2003) sobre as características 
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relevantes dos diplomados a contratar e foi também utilizada uma medida para avaliação dos 

valores de trabalho. 

Valores de Trabalho. Avaliada pela Work Value Survey (WVS; Schwartz, 1994). Esta 

escala apresenta 56 itens de resposta tipo Likert de nove pontos, de -1 (oposto aos meus 

valores) a 7 (extremamente importante). A medida apresenta 10 dimensões com resultados 

crescentes no sentido de maior importância do valor. As 10 dimensões são: Poder (Itens 1 a 

5), Realização (Itens 6 a 11), Hedonismo (Itens 12 e 13), Estimulação (Itens 14 a 16), Auto 

direção (Itens 17 a 21); Universalismo (Itens 22 a 30), Benevolência (Itens 31 a 39), Tradição 

(Itens 40 a 45), Conformismo (Itens 46 a 49) e Segurança (Itens 50 a 56).  

Como não existe validação da escala para a população Angolana foi avaliada a 

consistência interna nas duas amostras em estudo e os α de Cronbach comparados com os 

obtidos por Feather, Norman e Worsley (1998) e apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. α de Cronbach - valores no trabalho 

 Amostra Feather et al., 1998 

Poder .32 .71 

Realização .54 .76 

Hedonismo .77 .67 

Estimulação .74 .77 

Auto direção .58 .69 

Universalismo .65 .80 

Benevolência .59 .76 

Tradição .65 .61 

Conformismo .40 .72 

Segurança .42 .56 

 

Os α de Cronbach obtidos foram inferiores aos apresentados por Feather et al. (1998) 

com a exceção do Hedonismo e da Tradição, sendo no entanto valores aceitáveis na sua 

maioria. As dimensões poder, conformismo e segurança apresentam valores de consistência 

interna muito reduzidos, tendo de se ter cuidado com a interpretação dos resultados, não os 

generalizando. 
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2.3. Procedimento 

Este estudo foi realizado na Universidade Metodista de Angola (UMA), tendo por base 

os dados recolhidos a partir das respostas dadas pelos discentes ao questionário aplicado, 

bem como das respostas dadas pelos empregadores em empresas angolanas (ver Anexo I). 

Foram enviadas cartas de solicitação às empresas e ao Reitor da Universidade 

Metodista de Angola, a fim de aderirem ao estudo. Após o deferimento do pedido (ver Anexo 

III), foram entregues presencialmente (administração direta) questionários aos discentes 

finalistas em qualquer área de estudo e aos elementos do departamento de Recursos 

Humanos que façam recrutamento e seleção. Os questionários foram sujeitos a um pré-teste, 

com objetivo aferir a compreensão e o tempo de resposta. O processo de teste dos 

questionários originou algumas alterações na forma de ser aplicado, de maneira que 

estivemos sempre presente, para auxiliar os inqueridos em qualquer dificuldade relacionada 

com a sua compreensão.  

A aplicação do questionário decorreu em Setembro de 2015, tendo sido recolhidas 326 

respostas dos discentes da UMA e 91 das entidades empregadoras.  

2.4. Dados 

Foram criadas duas bases de dados em Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS, versão 21), uma para os alunos universitários e outra para os empregadores. Foi 

realizada análise descrita e inferencial. Para análise das diferenças entre dois grupos 

independentes foram utilizados o teste de Mann-Whitney para variáveis não paramétricas e 

o teste t de Student para variáveis paramétricas. Para análise das diferenças entre três grupos 

independentes (dimensão das empresas) foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. Para testar 

a associação entre variáveis não numéricas foi utilizado o teste de Qui-Quadrado. 
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Capítulo 3. Análise de Resultados  

3.1. Resultados Alunos 

Trajetória Escolar 

Os resultados sobre as razões mais importantes para ter ingressado no ensino superior 

são apresentados no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Razões mais importantes para ter ingressado no ensino superior 

As três razões mais frequentemente apontadas como muito importantes foram poder 

desempenhar a profissão desejada (38.67%), maior probabilidade de vir a ter um emprego 

mais qualificado e bem remunerado (29.14%) e a aquisição de novos conhecimentos e 

competências (7.36%).  

Para a escolha do curso as três razões mais apontadas foram por ser um curso com 

várias saídas profissionais (42.64%), por ser um curso que permite a aquisição de 

conhecimentos na sua área de interesse (20.25%) e por ser um curso que permite 

desempenhar uma profissão que o realizasse pessoalmente (11.04%). A escolha da 

universidade foi maioritariamente efetuada em função do prestígio da universidade 

(68.71%). Se pudessem voltar atrás a maioria dos alunos escolheria o mesmo curso e 

universidade (39.57%) ou o mesmo curso mas outra universidade (32.2%). 
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Da totalidade dos alunos, 53.07% frequenta ou frequentou alguma formação 

extracurricular durante o curso. Em termos médios, os alunos consideraram importantes ou 

muito importantes os estágios não curriculares mas consideram pouco importante fazer 

especializações extracurriculares. Contudo, a maioria (82.50%) pensa vir a frequentar 

formação académica após a conclusão da licenciatura. 

 

Trajetória Profissional 

Relativamente à trajetória profissional a maioria estuda a tempo inteiro (52.76%), 

embora 42.33% trabalhe por conta de outrem (maioritariamente com contrato de trabalho 

sem termo). Dos participantes que responderam a quanto tempo pensavam demorar entre a 

conclusão do curso e a obtenção do primeiro emprego 82.50% responderam entre 6 meses a 

1 ano. 

O gráfico 2 mostra as principais razões da dificuldade em arranjar emprego. 

 

Gráfico 2. Razões para a dificuldade em arranjar emprego 

Não encontrar trabalho adequado à formação e falta de experiência são as razões mais 

apontadas pelos participantes, sendo que estes referem que tomam como medidas para 

aumentar as probabilidades de arranjar emprego o realizar estágio (47.55%) ou frequentar 

cursos de formação (46.93%). 
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Expectativa e representações da inserção profissional 

Foi utilizado o teste de Qui-quadrado para analisar as diferenças entre géneros ao nível 

das expetativas e representações da inserção profissional. Os resultados são apresentados na 

Tabela 2. 

Tabela 2. Diferenças entre géneros – expetativas e representações da inserção profissional 

 Sexo Feminino Sexo Masculino χ2 

 N % N %  

Aumento salarial     .001 

Sim 127 73.0 110 72.8  

Não 47 27.0 41 27.2  

Melhoria das condições de trabalho     .555 

Sim 156 89.7 139 92.1  

Não 18 10.3 12 7.9  

Mudança de categoria profissional     .197 

Sim 135 77.6 114 75.5  

Não 39 22.4 37 24.5  

Desempenho de funções mais 

compatíveis com a formação obtida 

no curso 

    .695 

Sim 149 85.6 134 88.7  

Não 25 14.4 17 11.3  

Mudança de emprego     .005 

Sim 168 96.6 146 96.7  

Não 6 3.4 5 3.3  

Conseguir emprego     .014 

Sim 63 36.2 56 36.8  

Não 111 63.8 96 63.2  

Terminar curso aumenta 

probabilidade de encontrar emprego 

    2.216 

Sim 167 96.0 140 92.1  

Não 7 4.0 12 7.9  

p >.05. 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas (p>.05) para as 

questões apresentadas (mudanças mais significativas que espera que aconteçam quando 

terminar o curso, curso finalizado aumenta as probabilidades de encontrar emprego). 

Também não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas para as 

capacidades desenvolvidas ao longo da frequência universitária e aspetos mais importantes 
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para facilitar a passagem para o mundo do trabalho. Em termos gerais, as capacidades 

consideradas mais desenvolvidas foram a capacidade de pensamento crítico, de comunicação 

oral e escrita, de assumir responsabilidade e capacidade técnica e domínio das tecnologias, 

por ordem decrescente. Os aspetos considerados, em média, mais importantes foram a 

capacidade de comunicação oral e escrita, de síntese e análise e o conhecimento dos 

mecanismos de recrutamento, mobilidade profissional e progressão na carreira. 

Foi utilizado o teste Mann-Whitney para comparar entre géneros a importância que 

consideram ter alguns fatores quando os empregadores estão a recrutar. A Tabela 3 mostra 

os resultados obtidos.  

Tabela 3. Diferenças entre géneros – fatores importantes para o recrutamento 

 Mulheres M 

Ord 

Homens M Ord Z 

Competências cognitivas (inteligência) 165.19 161.57 -.357 

Competências sociais e de relacionamento 137.43 193.34 -5.479*** 

Capacidade de adaptação 162.85 164.24 -.139 

Conhecimentos teóricos 180.05 144.56 -3.504*** 

Competências metodológicas 168.15 158.18 -.974 

Iniciativa 173.70 151.83 -2.175* 

* p ≤ .05; *** p ≤ .001. 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre géneros para as 

competências sociais e de relacionamento com z =-5.479; p < .001, para os conhecimentos 

teóricos com z = -3.5479; p < .001 e para a iniciativa com z = -2.175; p = .030. Os resultados 

mostram que as mulheres dão mais importância aos conhecimentos teóricos e à iniciativa e 

menos importância às competências sociais e de relacionamento quando comparadas com os 

homens. No total da amostra os fatores mais importantes foram os conhecimentos teóricos 

seguidos das competências cognitivas. 

Foi utilizado o teste t de Student para duas amostras independentes com o objetivo de 

verificar a existência de diferenças entre os géneros ao nível dos valores no trabalho, mas 
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não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas para nenhuma das 

dimensões da medida (p > .05). No total da amostra os valores considerados mais 

importantes, por ordem decrescente, foram conformismo, benevolência e segurança. 

3.2. Resultados empregadores 

A maioria dos empregadores referiu que a correspondência entre a formação 

ministrada aos alunos universitários e o emprego é satisfatória ou é satisfatória mas poderiam 

ser melhoradas as divulgações de ofertas de emprego (59.4%). Entre as formações 

complementares não integradas na estrutura curricular os empregadores consideraram como 

mais importante a realização de estágios não curriculares. Realizar estágios e frequentar 

cursos de formação foram referidos por 100% da amostra como as melhores medidas para 

aumentar as probabilidades de arranjar emprego. 

As capacidades mais importantes de desenvolver ao longo da frequência universitária, 

na opinião dos empregadores e em termos médios, são a capacidade de trabalhar em equipa 

e seguidamente, a capacidade de assumir responsabilidades. 

Foi utilizado o teste Kruskal-Wallis para comparar entre diferentes dimensões de 

empresas empregadoras (grandes, médias, pequenas) a importância que consideram ter 

alguns fatores quando os empregadores estão a recrutar. A Tabela 4 mostra os resultados 

obtidos. 

Tabela 4. Diferenças entre dimensões de empresas empregadoras 

 Grandes 

Mrank 

Médias 

Mrank 

Pequenas 

Mrank 

χ2 

Inteligência 45.86 46.43 45.17 .026 

Competências sociais 47.19 43.38 49.92 .934 

Capacidades de adaptação 42.31 46.69 47.54 1.825 

Conhecimentos teóricos 44.99 48.22 47.71 .600 

Competências metodológicas 43.86 46.92 50.67 .809 

Iniciativa 52.86 40.81 38.00 6.086* 
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* p ≤ .05. 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre as dimensões 

apenas para a iniciativa com χ2 (2) = 6.086; p =.048. Os resultados mostram que os 

empregadores das grandes empresas dão mais importância à iniciativa do que os restantes. 

No total da amostra os fatores mais importantes foram as competências sociais e de 

relacionamento e a iniciativa. 

Foi utilizado o teste t de Student para duas amostras independentes com o objetivo de 

verificar a existência de diferenças entre os géneros ao nível dos valores no trabalho mais 

valorizados pelos empregadores. A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos. 

Tabela 5. Diferenças entre géneros ao nível dos valores no trabalho 

 Sexo Feminino Sexo Masculino t 

 M DP M DP  

Poder 4.06 .56 4.12 .60 -.460 

Realização 4.05 .41 3.98 .39 .738 

Hedonismo 4.30 .54 4.13 .62 1.474 

Estimulação 3.82 .62 3.68 .73 1.003 

Auto direção 4.91 .41 5.02 .44 -1.216 

Universalismo 4.81 .32 4.84 .34 -.424 

Benevolência 4.93 .31 4.92 .29 .137 

Tradição 4.53 .45 4.57 .44 -.399 

Conformismo 4.50 .61 4.84 .60 -2.601* 

Segurança 4.58 1.06 4.34 .53 1.294 

* p ≤ .05. 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas apenas para o 

conformismo com t (89) = -2.601; p =.011, sendo os homens a valorizar mais o conformismo. 

No total da amostra os valores considerados mais importantes, por ordem decrescente, foram 

auto direção, benevolência e universalismo. 
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Capítulo 4. Conclusões 

Este estudo teve como objetivo analisar as perspetivas dos alunos universitários e dos 

empregadores relativamente à sua inserção profissional, no mercado de trabalho angolano. 

Foi perguntado a ambos os grupos (estudantes e empregadores) quais as competências 

mais importantes para a inserção profissional e analisadas as frequências das respostas.  

Na H1 era esperado que os empregadores dessem mais importância às competências 

interpessoais do que os estudantes universitários. As competências mais consideradas pelos 

empregadores foram a capacidade de trabalhar em equipa e de assumir responsabilidades. A 

hipótese foi confirmada estando os resultados de acordo com a literatura (Archer & Davison, 

2008; Hernández-March et al., 2009; Jerzy, 2000; Nicolescus & Paun, 2009).  

Na H2 era esperado que os estudantes universitários dessem mais importância aos 

conhecimentos teóricos do que os empregadores. Os resultados mostram que os estudantes 

encontram-se mais satisfeitos com a aquisição de conhecimento teórico tal como defendido 

por Gonçalves et al. (2009) e Nicolescus e Paun (2009), acham que os empregadores dão 

mais importância aos conhecimentos teóricos e às capacidades cognitivas, mas consideram 

mais importantes a capacidade de comunicação oral e escrita e de síntese e análise, o que 

está também de acordo com os resultados obtidos por Nicolescus e Paun (2009). Todavia, a 

hipótese não foi comprovada, pois ambos os grupos dão importância similar aos 

conhecimentos teóricos, não ocupando a primeira preocupação em nenhum dos grupos. 

Era também esperado na H3 que existissem diferenças entre empresas de diferentes 

dimensões ao nível da importância dada a cada uma das competências dos candidatos a um 

emprego. Os resultados confirmam a existência de diferenças, mas apenas relativamente à 

importância atribuída à iniciativa, sendo as grandes empresas a atribuir maior importância. 

Não foi encontrado nenhum outro estudo que corrobore este resultado relativamente à 
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iniciativa, mas é provável que este se justifique pelo facto de haver uma maior 

descentralização da responsabilidade nas grandes empresas. 

A H4 postulava existirem diferenças entre géneros ao nível da importância dada pelos 

estudantes universitários em relação às competências mais relevantes para a entrada no 

mercado de trabalho. Os resultados mostram que as mulheres dão mais importância aos 

conhecimentos teóricos e à iniciativa e menos importância às competências sociais e de 

relacionamento, o que contraria o estudo de Gonçalves et al. (2009) que refere que são as 

mulheres a valorizar mais os comportamentos relacionais e os homens a valorizar mais os 

conhecimentos teóricos. Estas diferenças talvez se possam justificar por diferenças culturais, 

ou por questões de interpretação, uma vez que os estudantes podem ter interpretado a questão 

como aquilo que valorizam e possuem menos e não apenas o que valorizam, estando assim 

mais de acordo com os papéis de género. 

Relativamente às hipóteses H5 e H6 esperava-se que existissem diferenças entre 

género ao nível dos valores de trabalho. A hipótese só se confirmou entre os empregadores 

(H6 confirmada), não havendo diferenças entre os alunos (H5 não comprovada). A 

diminuição das diferenças entre géneros pode-se dever a uma evolução que se está cada vez 

mais a assistir a nível internacional, sendo que os alunos universitários têm mais acesso à 

informação e também pela sua faixa etária, pode-se sentir mais esta tendência. Nos 

empregadores também só se verificaram diferenças ao nível do conformismo, sendo os 

homens a valorizar mais a contenção nas ações e impulsos que violam as normas. No entanto, 

os valores no trabalho mais valorizados pelos estudantes foram o conformismo, 

benevolência e segurança e pelos empregadores a auto direção, benevolência e 

universalismo, sendo notório que os estudantes têm uma perspetiva desadequada, mais 
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tradicionalista, do mundo do trabalho, pensando na primazia das normas ou invés de 

pensarem que a independência no pensamento e na ação continuarão a ser muito valorizados. 

Pode-se concluir referindo que existe um sentimento, por parte dos empregadores, de 

correspondência entre o aprendido nas universidades e o necessário para o mundo do 

trabalho tal como defendido por Nicolescus e Paun (2009), havendo nesta investigação nas 

duas perspetivas um relevo adequado dado à prática, nomeadamente através de estágios não 

curriculares. Apesar de haver algumas discrepâncias entre as duas perspetivas analisadas, 

quanto aos requisitos para a entrada no mundo laboral, pode-se concluir que não há muitas 

diferenças e que os alunos têm uma noção adequada das capacidades que devem desenvolver 

para melhorar as suas probabilidades de sucesso. 

É importante ainda referir que as dificuldades mais frequentemente apontadas pelos 

estudantes para arranjar emprego foram não encontrar trabalho adequado à formação e falta 

de experiência. Os resultados confirmaram os estudos anteriores, embora ao contrário do 

defendido por Almeida (2014) e Gonçalves et al. (2009), o excesso de diplomados tenha sido 

a razão menos apresentada. É possível que se possa justificar este resultado por diferenças 

culturais, uma vez que o excesso de diplomados é sentido na Europa, mas não em Luanda. 

Tal como referido na literatura (Almeida, 2014; Gonçalves et al., 2009; Teixeira & Gomes, 

2004) os resultados mostraram como maiores dificuldades não encontrar trabalho adequado 

à formação e falta de experiência. Esta deve ser uma das principais razões que os estudantes 

valorizam o realizar estágios como a medida mais importante como atividade 

extracurricular. 
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4.1. Limitações e investigação futura 

Como limitações a este estudo podemos apontar a dificuldade de acesso aos 

participantes e o facto de só se ter utilizado na amostra uma universidade, não permitindo 

generalizar os resultados para toda a Angola. Sugere-se para estudos futuros a replicação do 

estudo em mais universidades Angolanas e a comparação entre diferentes países africanos 

de língua oficial Portuguesa, pois existem estudos que referem que os valores no trabalho 

diferem entre culturas (Schwartz & Rubel, 2005), sendo possível assim que também as 

perspetivas sobre a inserção profissional possam ser divergentes em função das 

condicionantes culturais. Seria também interessante incluir uma escala de motivação para 

poder analisar se existe relação entre a motivação e as perspetivas dos estudantes sobre a 

inserção profissional. 

Sugere-se ainda, que em estudos futuros, se aplique os métodos qualitativos 

(entrevista) às entidades empregadoras, de modo a obter mais informações, tendo em conta 

a limitação do questionário. 
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Anexos 

Anexo I. Inquérito por questionário 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

 

Caro(a) participante, 

O presente questionário insere-se no âmbito de um Trabalho Final de Mestrado em Gestão de Recursos 

Humanos no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). Esta investigação tem como objetivo estudar 

o contexto da inserção profissional e dos valores no trabalho, considerando as perspetivas dos alunos 

universitários e dos empregadores, em Angola. 

Os dados que nos vai facultar serão tratados de forma confidencial e anónima. Não existem respostas certas 

ou erradas, o que nos interessa é a sua opinião sincera. 

 Desta forma, pedimos-lhe que leia atentamente todas as questões que lhe vão ser colocadas e não deixe 

nenhuma em branco. O preenchimento do questionário tem uma duração de cerca de 10 minutos.  

Por favor, não escreva o seu nome neste questionário 

Muito obrigada pela sua colaboração! 

Maria Odete Lourenço Miguel 

 

PARTE I- Dados Demográficos 

 

1. Género 

 Feminino         

 Masculino  

 

2. Idade: _______anos 

 

3. Estado Civil 

Solteiro(a)    

 Casado(a)   

 União de facto    

 Divorciado(a)/Separado(a)   

 

4. Curso: _________________________________ 

 

PARTE II- Trajetória Escolar 

5. Indique 3 razões consoante o grau de importância que atribuiu a cada um dos seguintes aspetos 

para ter optado pelo ingresso ao ensino superior?  

 

1- Nada importante 2- Pouco importante 3- Muito importante  

 1 2 3 

1 Maior probabilidade de vir a ter um emprego mais qualificado e bem 

renumerado 

   

2 Poder desempenhar a profissão desejada    

3 Progredir na carreira profissional    

4 Contribuir para o seu desenvolvimento intelectual    

5 Aquisição de novos conhecimentos e competências    

6 Ascender socialmente    

7 Aproveitamento escolar     

8 Prestigio social associado à posse de um diploma do ensino superior    

9 Realização pessoal    

10 Influência dos amigos    

11 Influência dos familiares    



 

ii 

 

6. Indique 3 razões consoante o grau de importância que atribuiu a cada um dos seguintes aspetos 

para ter ingressado neste curso específico?  

 

 1 2 3 

1 Por ser um curso com prestígio    

2 Pela estrutura curricular do curso    

3 Por ser um curso essencialmente teórico    

4 Por ser um curso essencialmente prático    

5 Por ser um cursos com várias saídas profissionais    

6 Por ser um curso que permitia a aquisição de conhecimentos na sua área 

de interesse 

   

7 Por já ter trabalhado em áreas afins    

8 Por ser um curso que permite desempenhar uma profissão que a/o 

realizasse pessoalmente 

   

9 Por ser um curso que permitiria desempenhar uma profissão útil    

10 Por ser um curso que permitiria desempenhar uma profissão bem 

remunerada 

   

11 Por ser um curso que permite desempenhar uma profissão que lhe deixasse 

tempo livre 

   

12 Por ser um curso com tradição familiar      

13 Por ser um curso que grande parte dos amigos também escolheu    

 

7. Indique 3 razões consoante o grau de importância que atribuiu a cada um dos seguintes aspetos 

para ter ingressado na UMA?  

 

 

8. Se fosse hoje, qual seria a tua opção? (Assinale apenas uma questão)  

 Escolheria o mesmo curso, mas noutro estabelecimento de ensino 

 Escolheria outro curso, mas no mesmo estabelecimento de ensino 

 Escolheria outro curso e outro estabelecimento de ensino 

 Escolheria o mesmo curso e o mesmo estabelecimento  

 Não se inscrevia em nenhum curso superior  

 

9. Frequentou/frequenta alguma formação extracurricular, durante o curso? (Ex: Informática, 

línguas, artísticas, culturais).  

 Sim  Não (passe para a pergunta 11)  

 

1= Nada importante 2= Pouco importante 3= Muito importante 

1= Nada importante 2= Pouco importante 3= Muito importante 

 

 
1 2 3 

1 Por ser um estabelecimento de ensino com prestígio    

2 Por ser o único estabelecimento que tinha o curso que pretendia    

3 Por ser um estabelecimento que tinha um corpo docente com qualidade    

4 Por ser um estabelecimento com boas instalações e equipamentos de 

ensino 

   

5 Por ser o estabelecimento mais próximo do sítio onde vivia    

6 Por conselhos de amigos    

7 Por conselhos de familiares    

8 Por conselhos de professores    



 

iii 

 

10. Se participou/participa em que medida foi/é importante a formação complementar não integrada 

na estrutura curricular? (Pode assinalar mais do que uma resposta)  

1=Nada 

 importante 

2=Pouco 

importante 

3= Indiferente 4= Importante 5= Muito 

importante 

 

 

11. Após a conclusão da licenciatura, pensa vir a frequentar alguma formação do âmbito académico?  

 Sim 

 Não (passe para a pergunta 14) 

 

12. Qual o tipo de curso que pretende tirar? 

 Pós-graduação 

 Mestrado  

 Doutoramento 

 Nenhuma 

 

13.Para prosseguir com os estudos no ensino superior, qual a importância atribuída a cada um dos 

seguintes aspetos? 

 

1=Nada 

importante 

2=Pouco 

importante 

3= Indiferente 4= Importante 5=Muito 

importante 

 

 1 2 3 4 5 

1 Senti necessidade de aprofundar os seus conhecimentos para 

melhor desempenhar a profissão 

     

2 Será uma alternativa ao desemprego      

3 É uma condição para poder progredir na carreira      

4 Sempre fez parte dos seus planos prosseguir nos estudos      

5 É uma condição para encontrar emprego bem remunerado      

6 Por satisfação pessoal      

7 Influência da família      

8 Influência dos amigos      

9 Formação insuficiente na licenciatura       

 

14. Se não pretende prosseguir com os estudos no ensino superior, qual a importância que têm cada 

um dos seguintes aspetos? Sendo que:  

 

1= Nada 

importante 

2= Pouco 

importante 

3= 

Indiferente 

4= 

Importante 

5= 

Muito 

importante 

 

 1 2 3 4 5 

1 Falta de recursos      

2 Falta de expectativas de emprego com a posse de um curso de um 

curso de grau superior 

     

3 Formação suficiente na licenciatura para obter emprego      

4 Desinteresse pelas pós-graduações/mestrado/doutoramentos 

oferecidos 

     

 1 2 3 4 5 

1 Estágio não curriculares      

2 Especializações      

3 Programa de intercâmbio de estudantes      

4 Seminário       



 

iv 

 

5 Cansado(a) de ser estudante      

6 Por satisfação pessoal      

7 Influência da família      

8 Influência dos amigos ou colegas      

 

PARTE III- Trajetória profissional 

 

15. Qual é a sua situação atual perante o trabalho?  

 Estudante a tempo inteiro  

 Trabalhador por conta própria sem empregados 

 Trabalhador por conta própria com empregados 

 Trabalhador por conta de outrem  

 Trabalhador sem remuneração numa empresa familiar 

 Desempregado(a) 

 

16. Qual é o seu tipo de contrato?  

 Contrato de trabalho sem termo 

 Contrato de trabalho com termo (a prazo) 

 Contrato de prestação de serviço  

 Situações de trabalho pontuais e ocasionais 

 Não se aplica 

 

17. Quanto tempo acha que vai demorar entre a conclusão do curso e a obtenção do primeiro 

emprego?  

 1 mês 

 3 meses 

 6 meses 

 9 meses 

 1 ano 

 Mais do que 1 ano 

 Não se aplica 

 

18. Diga quais as principais razões que contribuem para a dificuldade de arranjar emprego? 

(Assinale no máximo 3 razões)  

 Não encontrar trabalho adequado à formação  

 O salário não corresponder às expectativas   

 Não encontrar nenhum emprego 

 Não estar interessado(a) pelos conteúdos dos trabalhos que aparecem 

 A localização geográfica  

 Excesso de diplomados 

 Falta de experiência  

 

19. Que medidas toma para aumentar as possibilidades de arranjar emprego? (Pode assinalar mais de 

uma resposta)  

 Frequento cursos de formação (ex: línguas, informática) 

 Realizo estágio 



 

v 

 

 Inscrevi-me no centro de emprego (MAPSS) 

 Nenhuma medida 

 Não se aplica 

 

PARTE IV- Expetativas e representações da inserção profissional 

 

20. Quais as mudanças mais significativas que espera que aconteçam quando terminar o curso? (Pode 

assinalar mais do que uma resposta)  

 Aumento salarial  

 Melhoria das condições de trabalho 

 Mudança de categoria profissional 

 Desempenho de funções mais compatíveis com a formação obtida no curso 

 Mudança de emprego 

 Conseguir emprego  

 

21. Considera que o facto de alguém terminar um curso superior lhe aumenta as possibilidades de 

encontrar emprego?  

 Sim 

 Não  

 

22. Pensando no curso que está a frequentar, diga-nos numa escala de 1 a 5 quais dos seguintes 

aspetos foram mais ou menos desenvolvidos ao longo da frequência universitária.  

1=Nada 

desenvolvido 

2=Pouco 

desenvolvido 

3= Indiferente 4= Desenvolvido 5=Muito 

desenvolvido 

 

23. Numa escala de 1 a 5, diga-nos quais dos seguintes aspetos considera mais importantes para 

facilitar a passagem para o mundo do trabalho.  

1=Nada 

importante 

2=Pouco 

importante 

3=Indiferente 4= Importante 5= Muito 

 importante 

 

 1 2 3 4 5 

1 Valores, normas e cultura da organização do trabalho      

2 Divisão, estrutura e organização do trabalho (relações 

funcionais entre departamentos, sectores e hierarquias) 

     

3 Processos de comunicação e relacionamento interno      

4 Conhecimento dos mecanismos de recrutamento, mobilidade 

profissional e progressão na carreira 

     

5 Visão global do processo produtivo      

6 Capacidade de síntese/análise      

 1 2 3 4 5 

1 Capacidade de trabalhar em equipa      

2 Capacidade de negociação/argumentação      

3 Capacidade de planeamento, coordenação, organização      

4 Capacidade de liderança      

5 Capacidade de pensamento crítico      

6 Capacidade de síntese/análise      

7 Capacidade de comunicação oral e escrita      

8 Capacidade de tomar decisões      

9 Capacidade de assumir responsabilidade      

10 Capacidade técnica e domínio de tecnologias      

11 Conhecimento sobre o funcionamento das organizações      



 

vi 

 

7 Capacidade de comunicação oral e escrita      

8 Capacidade de assumir responsabilidades      

 

24. Ordene em função da importância que pensa que as empresas dão aos seguintes fatores quando 

estão a recrutar (sendo 1= menos importante e 6= mais importante) 

 

 Competências cognitivas (inteligência)  Conhecimentos teóricos 

 Competências sociais e de relacionamento  Competências metodológicas 

 Capacidade de adaptação  Iniciativa 

 

PARTE V- Valores no trabalho 

 

Classifique de acordo com a escala abaixo apresentada, em função da importância que dá a cada um 

dos seguintes valores no trabalho. 

 

-1=Oposto aos 

meus valores 

0=Nada 

importante 

  3= 

Importante 

  6=Muito 

importante 

7= 

Extremamente 

importante 

 

 -

-1 

0

0 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

1. 1. Poder social          

2. 2. Autoridade          

3. 3. Riqueza          

4. 4. Preservação da imagem pública          

5. 5. Reconhecimento social          

6. 6. Sucesso          

7. 7. Capacidade          

8. 8. Ambição          

9. 9. Influência          

10. 10. Inteligência          

11. 11. Ser respeitado          

12. 12. Prazer          

13. 13. Gostar da vida          

14. 14. Ser desafiador          

15. 15. Variedade          

16. 16. Excitante          

17. 17. Criatividade          

18. 18. Curiosidade          

19. 19. Liberdade          

20. 20. Escolher os seus próprios objetivos          

21. 21. Independência          

22. 22. Proteção do ambiente          

23. 23. Beleza/Estética          

24. 24. União com a natureza          

25. 25. Mente aberta          

26. 26. Justiça social          

27. 27. Sabedoria          

28. 28. Igualdade          

29. 29. Paz no mundo          

30. 30. Harmonia interior          

31. 31. Ser útil          

32. 32. Honestidade          

33. 33. Capacidade de perdoar          

34. 34. Lealdade          

35. 35. Responsabilidade          
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36. 36. Amizade          

37. 37. Espiritualidade          

38. 38. Estabilidade emocional          

39. 39. Significado de vida          

40. 40. Devoção          

41. 41. Partilha          

42. 42. Humildade          

43. 43. Moderação          

44. 44. Respeito pela tradição          

45. 45. Distanciamento          

46. 46. Normas da boa educação          

47. 47. Honrar gerações anteriores          

48. 48. Obediência          

49. 49. Auto-disciplina          

50. 50. Limpeza          

51. 51. Segurança nacional          

52. 52. Ordem social          

53. 53. Segurança da família          

54. 54. Reciprocidade de favores          

55. 55. Saúde          

56. 56. Sentimento de pertença          

 

 

INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO AOS EMPREGADORES  

Responsável da área de recrutamento e seleção  

Caro(a) participante, 

O presente questionário insere-se no âmbito de um Trabalho Final de Mestrado em Gestão de Recursos 

Humanos no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). Esta investigação tem como objetivo estudar 

o contexto da inserção profissional e dos valores no trabalho, considerando as perspetivas dos alunos 

universitários e dos empregadores, em Angola. 

Os dados que nos vai facultar serão tratados de forma confidencial e anónima. Não existem respostas certas 

ou erradas, o que nos interessa é a sua opinião sincera. 

 Desta forma, pedimos-lhe que leia atentamente todas as questões que lhe vão ser colocadas e não deixe 

nenhuma em branco. O preenchimento do questionário tem uma duração de cerca de 5 minutos.  

Por favor, não escreva o seu nome, nem o da sua organização neste questionário 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 

Maria Odete Lourenço Miguel 

 

Por favor, responda às seguintes questões 

 

1. Género 

 Feminino         

 Masculino  

 

2. Qual a dimensão da organização em que trabalha? 

 Grande (mais de 250 empregados)         

 Média (de 50 a 250 empregados)  

 Pequena (menos de 50 empregados)  

 

2. Há quantos anos trabalha nesta organização? _______anos 

 

3. Há quantos anos faz recrutamento e seleção? _______anos 
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4. Na sua opinião, há correspondência entre a formação ministrada aos alunos universitários e o 

emprego?  

  Existe correspondência e são satisfatórias         

 As correspondências são satisfatórias, mas poderiam ser melhoradas as divulgações de oferta de 

emprego 

 A formação não corresponde as necessidades do mercado 

 A Universidade apenas cria conhecimento e saber  

 Não existe, pois ainda é difícil obter informações sobre os diplomados     

  

5. Diga em que medida considera importante os candidatos terem formação complementar não 

integrada na estrutura curricular? (Pode assinalar mais do que uma resposta)  

 

1=Nada 

importante 

2=Pouco 

importante 

3= Indiferente 4= Importante 5=Muito 

importante 

 

 

6. Que medidas considera que aumentam as possibilidades de arranjar emprego? (Pode assinalar mais 

de uma resposta) 

 Frequentar cursos de formação (ex: línguas, informática) 

 Realizar estágio 

 Inscrever-se no centro de emprego (MAPSS) 

 Nenhuma medida 

 

7. Considera que o facto de alguém terminar um curso superior lhe aumenta as possibilidades de 

encontrar emprego?  

 Sim 

 Não  

 

8. Quais dos seguintes aspetos considera ser importantes de desenvolver ao longo da 

frequência universitária.  

1=Nada 

importante 

2= Pouco  

importante 

3= 

Indiferente 

4= Importante 5=Muito 

importante 

 1 2 3 4 5 

1 Estágio não curriculares      

2 Especializações      

3 Programa de intercâmbio de estudantes      

4 Seminário       

 1 2 3 4 5 

1 Capacidade de trabalhar em equipa      

2 Capacidade de negociação/argumentação      

3 Capacidade de planeamento, coordenação, organização      

4 Capacidade de liderança      

5 Capacidade de pensamento crítico      

6 Capacidade de síntese/análise      

7 Capacidade de comunicação oral e escrita      

8 Capacidade de tomar decisões      

9 Capacidade de assumir responsabilidade      

10 Capacidade técnica e domínio de tecnologias      

11 Conhecimento sobre o funcionamento das organizações      
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9. Ordene em função da importância que dá aos seguintes fatores quando está a recrutar (1- menos 

importante a 6 – mais importante) 

 

 Competências cognitivas (inteligência)  Conhecimentos teóricos 

 Competências sociais e de relacionamento  Competências metodológicas 

 Capacidade de adaptação  Iniciativa 

 

 

10. Classifique de acordo com a escala abaixo apresentada, em função da importância que dá a cada 

um dos seguintes valores no trabalho. 

 

-1=Oposto aos 

meus valores 

0=Nada 

importante 

  3= 

Importante 

  6=Muito 

importante 

7=Extremamente 

importante 

 

 -

-1 

0

0 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

57. 1. Poder social          

58. 2. Autoridade          

59. 3. Riqueza          

60. 4. Preservação da imagem pública          

61. 5. Reconhecimento social          

62. 6. Sucesso          

63. 7. Capacidade          

64. 8. Ambição          

65. 9. Influência          

66. 10. Inteligência          

67. 11. Ser respeitado          

68. 12. Prazer          

69. 13. Gostar da vida          

70. 14. Ser desafiador          

71. 15. Variedade          

72. 16. Excitante          

73. 17. Criatividade          

74. 18. Curiosidade          

75. 19. Liberdade          

76. 20. Escolher os seus próprios objetivos          

77. 21. Independência          

78. 22. Proteção do ambiente          

79. 23. Beleza/Estética          

80. 24. União com a natureza          

81. 25. Mente aberta          

82. 26. Justiça social          

83. 27. Sabedoria          

84. 28. Igualdade          

85. 29. Paz no mundo          

86. 30. Harmonia interior          

87. 31. Ser útil          

12 Valores, normas e cultura da organização do trabalho      

13 Divisão, estrutura e organização do trabalho (relações funcionais 

entre departamentos, sectores e hierarquias) 

     

14 Processos de comunicação e relacionamento interno      

15 Conhecimento dos mecanismos de recrutamento, mobilidade 

profissional e progressão na carreira 

     

16 Visão global do processo produtivo      
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88. 32. Honestidade          

89. 33. Capacidade de perdoar          

90. 34. Lealdade          

91. 35. Responsabilidade          

92. 36. Amizade          

93. 37. Espiritualidade          

94. 38. Estabilidade emocional          

95. 39. Significado de vida          

96. 40. Devoção          

97. 41. Partilha          

42. Humildade          

43. Moderação          

44. Respeito pela tradição          

45. Distanciamento          

46. Normas da boa educação          

47. Honrar gerações anteriores          

48. Obediência          

49. Auto-disciplina          

50. Limpeza          

51. Segurança nacional          

52. Ordem social          

53. Segurança da família          

54. Reciprocidade de favores          

55. Saúde          

56. Sentimento de pertença          
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Anexo II. Tabelas Estatísticas  

Tabela 6. Dados demográficos da amostra de alunos universitários 

 N % 

Género   

Feminino 174 53.4 

Masculino 152 46.6 

Estado civil   

Solteiro 281 86.2 

Casado 38 11.7 

União de facto 6 1.8 

Divorciado/Separado 1 .3 

Curso   

Engenharia informática 22 6.7 

Ambiente e gestão do território 41 12.6 

Análises clinicas e saúde pública 27 8.3 

Arquitetura e urbanismo 11 3.4 

Contabilidade e fiscalidade 31 9.5 

Desporto e educação física 15 4.6 

Direito 35 10.7 

Engenharia civil 31 9.5 

Engenharia Industrial e sistemas elétricos 40 12.3 

Engenharia mecatrónica 41 12.6 

Gestão bancária e seguradora 23 7.1 

Língua Portuguesa e comunicação 9 2.8 

 

Tabela 7. Dados demográficos da amostra de empregadores 

 N % 

Género   

Feminino 51 56.0 

Masculino 40 44.0 

Dimensão da organização em que trabalha   

Grande (mais de 250 empregados) 42 46.2 

Média (de 50 a 250 empregados) 37 40.7 

Pequena (menos de 50 empregados) 12 13.2 

 

Alunos universitários 

Tabela 8. Razões consideradas muito importantes para a escolha do curso 

 N % 

Por ser um curso com prestígio 28 8.59% 

Pela estrutura curricular do curso 5 1.53% 

Por ser um curso essencialmente teórico 9 2.76% 

Por ser um curso essencialmente prático 6 1.84% 
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Por ser um cursos com várias saídas profissionais 139 42.64% 

Por ser um curso que permitia a aquisição de conhecimentos na sua 

área de interesse 

66 20.25% 

Por já ter trabalhado em áreas afins 12 3.68% 

Por ser um curso que permite desempenhar uma profissão que a/o 

realizasse pessoalmente 

36 11.04% 

Por ser um curso que permitiria desempenhar uma profissão útil 6 1.84% 

Por ser um curso que permitiria desempenhar uma profissão bem 

remunerada 

9 2.76% 

Por ser um curso que permite desempenhar uma profissão que lhe 

deixasse tempo livre 

3 0.,92% 

Por ser um curso com tradição familiar   5 1.53% 

Por ser um curso que grande parte dos amigos também escolheu 4 1.23% 

 

Tabela 9. Razões consideradas muito importantes para a escolha da universidade 

 N % 

Por ser um estabelecimento de ensino com prestígio 224 68.71% 

Por ser o único estabelecimento que tinha o curso que pretendia 6 1.84% 

Por ser um estabelecimento que tinha um corpo docente com 

qualidade 

106 32.52% 

Por ser um estabelecimento com boas instalações e equipamentos 

de ensino 

5 1.53% 

Por ser o estabelecimento mais próximo do sítio onde vivia 0 0.00% 

Por conselhos de amigos 0 0.00% 

Por conselhos de familiares 0 0.00% 

Por conselhos de professores 0 0.00% 

 

Tabela 10. Se fosse hoje 

 N % 

Escolheria o mesmo curso, mas noutro estabelecimento de ensino 62 19.02% 

Escolheria outro curso, mas no mesmo estabelecimento de ensino 105 32.21% 

Escolheria outro curso e outro estabelecimento de ensino 28 8.59% 

Escolheria o mesmo curso e o mesmo estabelecimento  129 39.57% 

Não se inscrevia em nenhum curso superior  1 0.31% 

 

Tabela 11. Situação atual perante o trabalho 

 N % 

Estudante a tempo inteiro  172 52.76% 

Trabalhador por conta própria sem empregados 10 3.07% 

Trabalhador por conta própria com empregados 4 1.23% 
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Trabalhador por conta de outrem  138 42.33% 

Trabalhador sem remuneração numa empresa familiar 1 0.31% 

Desempregado(a) 1 0.31% 

 

Tabela 12. Tipo de contrato 

 N % 

Contrato de trabalho sem termo 116 35.58% 

Contrato de trabalho com termo (a prazo) 26 7.98% 

Contrato de prestação de serviço  0 0.00% 

Situações de trabalho pontuais e ocasionais 0 0.00% 

Não se aplica 184 56.44% 

 

Tabela 13. Tempo entre conclusão do curso e obtenção do primeiro emprego 

 N % 

1 mês 0 0.00% 

3 meses 16 8.00% 

6 meses 72 36.00% 

9 meses 41 20.50% 

1 ano 52 26.00% 

Mais do que 1 ano 18 9.00% 

 

Tabela 14. Medidas tomadas para aumentar as probabilidades de arranjar emprego 

 N % 

Frequento cursos de formação (ex: línguas, informática) 153 46.93% 

Realizo estágio 155 47.55% 

Inscrevi-me no centro de emprego (MAPSS) 56 17.18% 

Nenhuma medida 4 1.23% 

Não se aplica 123 37.73% 

 

Empregadores 

Tabela 15. Correspondência entre a formação ministrada aos alunos universitários e o emprego 

 N % 

Existe correspondência e são satisfatórias         27 29.67% 

As correspondências são satisfatórias, mas poderiam ser melhoradas as 

divulgações de oferta de emprego 

27 29.67% 

 A formação não corresponde as necessidades do mercado 7 7.69% 

 A Universidade apenas cria conhecimento e saber  14 15.38% 

Não existe, pois ainda é difícil obter informações sobre os diplomados     16 17.58% 
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Anexo III- Autorização da Universidade Metodista de Angola 
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