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Resumo 

A crescente preocupação com a obtenção de dados sobre os percursos profissionais dos 

diplomados do ensino superior mostra-se como forma de avaliação da qualidade dos cursos 

ministrados nas Universidades, uma vez que se espera que esses dados contribuam para o 

conhecimento e o desenvolvimento de uma cultura de excelência dos cursos ministrados, promovam 

o desenvolvimento de planos curriculares mais adaptados, resultando em vantagem competitiva 

sustentável, e subsidiem a compreensão do mercado de trabalho e tendências do segmento em que 

estão inseridos. 

Neste âmbito, o objetivo primordial deste estudo é aferir a empregabilidade dos diplomados do 

Mestrado em Ciências da Documentação e Informação da Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, entre 2008 e 2017.  

O presente estudo, como qualquer estudo de índole científica, assenta numa metodologia de 

investigação que nos permite apresentar resultados válidos e legitima o próprio trabalho. Neste 

sentido, o trabalho foi realizado completando as seguintes fases (Quivy & Campenhoudt, 1992): 

Elaboração da Pergunta de partida; Revisão da Literatura; Problematização; Instrumento de Análise; 

Recolha de Dados; e Análise dos Dados. É, ainda, um estudo exploratório de natureza qualitativa e 

quantitativa, suportado, sobretudo na revisão da literatura, pelo método de pesquisa documental 

(Saint-Georges, 1997:15). 

A revisão da literatura mostrou que a definição do termo empregabilidade não é linear. Os diversos 

estudos apontam para uma ideia comum: de que a empregabilidade é um conceito lato e é empregue 

de diferentes formas com diferentes significados. Para o presente estudo, a empregabilidade foi 

definida como a capacidade de obter um emprego inicial, manter esse emprego ou ser capaz de 

encontrar novo emprego no mercado de trabalho. 

A recolha de dados foi efetuada com a aplicação de um questionário online ao total do universo 

identificado (99 diplomados). Na aplicação do questionário, obtivemos 73% de respostas. Da análise 

das respostas verifica-se que:  

1. 35% dos inquiridos tem o curso de Especialização em Ciências Documentais, quando se 

candidata, e desta parte, 76% tirou o curso na Faculdade de Letras.  

2. 38% dos inquiridos responde que já tinha outro grau académico sem ser a licenciatura, quando 

da candidatura ao Mestrado em Ciências da Documentação e Informação.  
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3. 9% teve um aumento de remuneração da data de candidatura para a data de conclusão do 

Mestrado, e que 15% teve um aumento de vencimento da data de conclusão do Mestrado para 

a data de resposta ao questionário. Estes dados estão em linha com as respostas dos inquiridos 

em que 35% afirma que o mestrado lhe trouxe mudanças na vida profissional.  

4. Em termos absolutos, os valores da empregabilidade1 apresentados nos três momentos que 

foram inquiridos – à data de candidatura, à data de conclusão e atualmente, são de, 

respetivamente, 83%, 82% e 87%. Estes valores são ainda firmados pelo facto de 65% dos 

adjetivos utilizados sobre a formação do Mestrado ser: boa, abrangente, interessante, 

pertinente, atual, excelente, relevante, diversificada, prática, útil, enriquecedora, científica, 

eficiente, fundamental e rigorosa. 

Em suma, o presente estudo evidencia uma elevada empregabilidade dos diplomados em Ciências 

da Documentação e Informação pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, entre 2008 

e 2017. 

                                                           
1 A taxa de empregabilidade, aqui, refere-se aos diplomados que se encontram em situação diferente de desempregado.  


