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Introdução 

 

O estudo Juventude açoriana e mundo do trabalho insere-se nos projetos 

desenvolvidos pelo Observatório da Juventude dos Açores, procurando aprofundar o 

conhecimento desta importante faceta da vida dos jovens. Este projeto está a ser 

desenvolvido sob a responsabilidade científica do CICS.UAC/CICS.NOVA.UAC 

(anteriormente CES-UA) com financiamento do Governo Regional dos Açores.  

O relatório intercalar foi entregue em julho de 2015. Nesse documento foi 

possível apresentar os principais objetivos da investigação, as suas premissas 

teóricas, bem como a metodologia utilizada para a recolha dos dados. 

O grande objetivo deste estudo é compreender o modo como se processa a 

transição para o mundo do trabalho dos jovens açorianos e os diversos tipos de 

relação com o emprego (em termos de trajetória), tendo em consideração o nível de 

escolaridade e a relação com a formação profissional escolar e extra-escolar, bem 

como as atitudes e aspirações, dos jovens, face ao trabalho e ao emprego. Sendo os 

Açores a região do país com uma maior percentagem de população jovem (15-34 

anos) na população residente1, 28,9%, bastante acima da média nacional de 22,7%, os 

problemas da juventude assumem na região uma particular centralidade, dado o seu 

importante peso demográfico.  

Se, em geral, a relação com o mundo do trabalho é uma componente 

fundamental da vida dos indivíduos, da sua identidade social e da sua posição social, 

no caso dos jovens assume uma importância ainda maior dado que é nesta fase da 

vida que em boa parte se define o destino social futuro. Dentro da relação com o 

mundo do trabalho, e para o caso dos jovens, assume particular relevo o percurso de 

transição escola-trabalho, questão central neste estudo e neste relatório. 

                                                             
1 Dados de 2014, INE e Pordata, estimativas anuais da população residente. 
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Acresce que a situação de persistente crise económica, política (em sentido 

lato) e social que se vive na europa do sul tem-se materializado em desemprego de 

massas, a partir dos anos 70, e na precarização do emprego, em especial entre os 

jovens, desde pelo menos os anos 80. A partir 2008 (em especial de 2009) esta crise 

multidimensional conheceu um acentuado e rápido agravamento com evidentes 

impactos entre esta categoria populacional, em especial nas duas dimensões 

referidas. 

Se os problemas sociais na esfera do trabalho associados aos jovens são claros, 

em especial as dificuldades associadas à transição escola-trabalho nas dimensões do 

desemprego e da precariedade no emprego, os dados disponíveis não nos permitem 

saber muito mais. As estatísticas oficiais são importantes instrumentos de 

compreensão da realidade dado que nos permitem obter uma imagem rápida e, ao 

mesmo tempo, atualizada e diacrónica de um conjunto de variáveis-chave. Contudo, 

não permitem a compreensão aprofundada de populações, suas características, 

problemas, potencialidades e desafios dado o seu caracter iminentemente extensivo e 

centrado num número reduzido de indicadores-chave.  

Nesse sentido, são necessários estudos específicos, como o que agora se 

apresenta, onde se aprofundam as questões despistadas nas estatísticas oficiais, 

concedendo aos decisores políticos, e à sociedade em geral, conhecimentos sobre as 

principais características e potencialidades das populações afetadas e sobre a 

evolução dos problemas detetados. Tudo isto em ordem a proporcionar o debate 

público (e político) das questões e, em última instância, para se desenvolverem 

políticas específicas, dirigidas a alvos concretos por contraponto a políticas genéricas, 

cegas e com baixa possibilidade de sucesso. Esta ideia de apresentar resultados que 

permitam contribuir para aumentar a adequação das políticas públicas aos diversos 

públicos-alvo para as quais são dirigidas, através da sua melhor identificação e 

caracterização, é um segundo grande objetivo que perpassa este estudo. 

A grande questão teórica que se coloca num projeto de investigação deste 

género é a de o que é que entendemos por juventude? Este não é um assunto novo no 

contexto dos trabalhos da equipa do CICS.UAC/CICS.NOVA.UAC que está a 

desenvolver este projeto (vide por exemplo Carmo et al., 1990; Rocha et al., 1995; 

Palos, 2002; Palos, 2004; A. Diogo, 2008; Diogo, 2014; Diogo e Faria, 2014). Neste 

sentido, o conceito será, neste ponto do trabalho, apenas alvo de uma abordagem 
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onde se procura revisitar as principais questões envolvidas, sem se proceder a uma 

revisão formal da literatura. A questão específica das idades em que se é jovem é 

abordada na secção metodológica deste relatório e a definição de juventude é 

abordada no estado da arte das diversas partes em que o relatório se divide. 

A primeira constatação a fazer-se sobre a definição de juventude é a de que se 

trata de um conceito fluido, envolvendo uma categoria de indivíduos em constante 

mutação e alargamento etário (cada vez mais indivíduos mais velhos são 

considerados jovens). Estas propriedades derivam tanto de questões científicas como 

de questões sociais. 

Do ponto de vista científico, dada a sua complexidade social, a juventude tem 

sido definida de muitas maneiras ao longo do tempo no seio das ciências sociais em 

especial da sociologia, num esforço de procura da melhor definição possível mas 

também para acompanhar as transformações societais que a afetam. 

A fluidez do conceito de juventude está associada às suas próprias 

características sociais. Estamos a falar de um fenómeno de criação recente nas 

sociedades humanas. Até à relativamente pouco tempo os indivíduos com as idades 

que nos levam a designa-los como jovens eram considerados adultos. Só a partir do 

século XIX é que, verdadeiramente, se cria uma categoria social intermédia entre a 

infância (ela própria uma inovação social recente) e a idade adulta. Esta nova 

categoria social surge associada à crescente urbanização da sociedade; ao aumento do 

número de indivíduos a frequentar a escola, em períodos cada vez mais prolongados; 

à própria complexificação da sociedade, filha da revolução industrial; bem como à 

possibilidade de se ter um número crescente de indivíduos fora do processo 

produtivo, em especial da agricultura. A produtividade agrícola crescente das 

sociedades humanas a partir da revolução industrial é, aliás, a condição de base que 

permitiu a emergência de diversas categorias de indivíduos que não se encontram 

inseridos na esfera produtiva agrícola, como é o caso da juventude. 

Contudo, para além de ser um fenómeno recente, em termos sociais, a fluidez 

da juventude também está associada ao facto de ser um fenómeno em mutação, 

sendo possível apontar alguns marcos definidores dessa mudança: a escolarização de 

massas (mais evidente a partir do final da segunda guerra mundial mas começando 

antes disso na europa); a instalação do desemprego de massas (a partir do primeiro 
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choque petrolífero dos anos 70); e a precarização do emprego jovem (em crescendo 

desde os anos 80, em especial em determinados países e contextos europeus). 

Não admira que seja difícil aos cientistas sociais e os sociólogos em particular 

definir claramente o que é a juventude. Acresce que esta não é apenas um conceito 

das ciências sociais. A sua fluidez está associada à sua apropriação pelos indivíduos, 

sendo usado com significados distintos por estes e pelo estado. Este último é uma 

entidade que, pelo seu peso na sociedade, tem a capacidade de impor categorizações e 

definições sociais como nenhuma outra. Neste sentido, a criação de políticas de 

juventude e de órgãos governamentais especializados na juventude não são apenas 

uma consequência da juventude existente mas contribuem de forma importante para 

a solidificação da ideia de juventude nas mentes e nas práticas dos indivíduos de 

todas as idades.  

Não obstante a fluidez que a caracteriza a juventude faz parte da realidade 

social, é um objeto de estudo e a sua análise científica obriga a uma definição. Neste 

estudo assume-se que o ser jovem assenta, em primeiro lugar, na contradição entre 

maturidade biológica e menoridade social. A maturidade biológica representa a 

capacidade de um indivíduo conseguir gerar e criar a sua descendência e sobreviver 

por si próprio no seio da sociedade humana. Esta maturidade varia de indivíduo para 

indivíduo mas está já firmemente estabelecida por volta dos 15 anos.  

A menoridade social significa que os jovens continuam a depender de outros 

para a sua sobrevivência (como as crianças). Entre estes outros destacam-se os pais, 

mas também estão presentes com relevância todo o tipo de instituições sociais que os 

enquadram, em especial as do estado, com particular relevo para a escola. Existem 

outras agências estatais que enquadram os jovens (e que ao enquadrá-los ajudam a 

definir o que é um jovem e a juventude), desde logo os serviços de proteção a crianças 

e jovens e os serviços de saúde especializados em crianças e jovens.  

É na resolução desta contradição social entre maturidade biológica e 

menoridade social que podemos encontrar a passagem para a idade adulta e o 

progressivo fim da juventude. Em boa parte a passagem para a idade adulta está 

associada ao ingresso no mundo do trabalho e aos recursos que este proporciona aos 

indivíduos para lhes permitir uma vida autónoma dos seus pais e a constituição de 

uma família de procriação.  
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Se até agora estivemos a falar da juventude não podemos ignorar que a 

pertença a uma mesma faixa etária e a contradição entre maturidade biológica e 

menoridade social não constroem uma classe ou grupo social. Pelo contrário, se 

existem algumas características e um amplo consenso social que nos permitem falar 

de juventude não podemos ignorar que esta é uma construção social (uma condição 

social no dizer de Braga da Cruz et al., 1984) e que é perpassada pelas mesmas 

contradições e desigualdades que perpassam a sociedade em geral. Para marcar as 

diferenças existentes dentro desta condição social, é normalmente invocada a 

dicotomia entre juventude e juventudes.  

Existem inúmeras desigualdades que permitem recortar entre os jovens uma 

grande diversidade de grupos e tipos, das quais as mais importantes têm a ver com o 

género; a própria idade (como explicaremos mais detalhadamente na secção 

metodológica deste relatório); a classe social; a educação; e o posicionamento na 

esfera do trabalho e do emprego (quando existente). 

Portanto, boa parte do trabalho desenvolvido neste projeto passará por 

identificar, em primeiro lugar, as características que definem a juventude açoriana na 

sua relação com o mundo do trabalho, para, inevitavelmente, se procurarem os 

diversos tipos e formas que essa relação assume.  

Feito um primeiro périplo pelos grandes objetivos que moldam o estudo, 

apresenta-se, de seguida, os objetivos específicos do presente relatório: pretende-se 

apresentar os principais resultados do trabalho de campo bem como as principais 

conclusões obtidas. Cada parte tem diversos objetivos concretos. Estes já foram 

apresentados na introdução do relatório preliminar e serão retomados neste, na 

introdução de cada uma das partes que o compõem. 

O relatório ora apresentado organiza-se da seguinte maneira: depois desta 

introdução, focamos-mos na metodologia e, de seguida, nos cinco grandes eixos que 

estruturam o projeto. O primeiro respeita às Modalidades de transição escola-

trabalho; o segundo aos Percursos profissionais dos jovens; o terceiro ao Desemprego 

e inatividade juvenil; o quarto à Formação profissional; e o quinto às Atitudes e 

aspirações face ao trabalho. 

Agradecemos o apoio do Dr. Filipe Machado em todas as fases deste relatório e 

o apoio da Drª Herladina Belchior em boa parte da recolha dos dados. Gostaríamos, 
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finalmente, de realçar a prestimosa e sempre simpática cooperação do Dr. Acir 

Meireles da Rede Valorizar, a quem muito agradecemos. 
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Metodologia 

 

Amostra e recolha dos dados 

Definido o problema em estudo na introdução deste relatório, a população foi 

fixada na faixa etária dos 15 aos 34 anos. Esta decisão teve por base três constatações 

importantes, a primeira, de cariz operativo tem a ver com a possibilidade de se 

compararem os dados obtidos com outros estudos sobre a juventude açoriana já 

realizados, algo que nos dará uma perspetiva das transformações sociais porque esta 

tem vindo a passar.  

A segunda constatação radica na ideia de que o conceito de juventude está a 

mudar. Referimo-nos ao ideal de juventude que subjaz às representações sociais 

sobre a juventude que perpassam a sociedade, às práticas dos indivíduos e a 

produção de políticas e ação do estado.  

Nestas representações sociais, práticas e na ação pública é-se jovem até cada 

vez mais tarde e isso significa que, nas suas consequências, os indivíduos sentem-se 

jovem e agem como tal até cada vez mais tarde. Por sua vez, esta transformação de 

representações e ações está associada a transformações mais objetivas na relação dos 

indivíduos com a sociedade. Em concreto, as transformações societais que 

produziram a juventude como categoria social têm vindo a aprofundar os seus efeitos. 

Estão em causa especialmente duas, por um lado, a massificação da escola e o 

adiamento da idade de saída desta e, por outro, o adiamento da entrada no mercado 

de trabalho ou o ingresso em atividades profissionais precárias e mal pagas ou 

mesmo a instalação numa situação de desemprego mais ou menos prolongado. Estes 
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dois fatores, conjugadamente, têm vindo a adiar o ingresso no mundo do trabalho (ou 

a instalação definitiva neste, no caso dos empregos precários e do desemprego em 

trajetória de emprego em carrossel) e a fluidificar a transição para a vida adulta ao 

dificultarem o acesso aos aspetos que definem o estatuto de adulto: recursos 

financeiros suficientes para uma vida autónoma, saída da casa dos país para se viver 

autonomamente, conjugalidade e, eventualmente, constituição de uma família de 

procriação. O adiamento do acesso a estes marcos da vida adulta prolonga no tempo 

as marcas da juventude: a contradição entre maturidade biológica e dependência 

social (da sociedade e dos pais). 

Estas observações levam-nos para a terceira constatação que justifica a fixação 

da faixa etária dos 15 aos 34 anos: um número crescente de estudos, a nível nacional e 

internacional, tem vindo a adotar este intervalo de idades, e pelas mesmas razões que 

enunciamos. Será, assim, mais fácil para nós compararmos os nossos resultados com 

outros estudos.  

Acresce que na investigação feita pelo então CES em 2010 os jovens açorianos 

foram questionados sobre quando começava e terminava a juventude2 tendo-se 

verificado que a maioria centrava o início da juventude entre os 13 e os 16 anos (com 

destaque para os 15 anos). Quanto ao seu términus, as respostas dos jovens tenderam 

a apontar um conjunto reduzido de anos: 18, 20, 25 ou 30 anos, caracterizados por 

serem números múltiplos ou submúltiplos de 10 (para além da idade da maioridade, 

os 18 anos). Quer dizer, também os jovens açorianos encontraram no intervalo por 

nós selecionado as idades em que começa e termina a juventude3, sendo esta uma 

razão adicional para a seleção do intervalo de idades dos 15 aos 34 anos. 

Não obstante a escolha do conjunto de idades a entrevistar sabemos que a 

juventude não é uma categoria social homogénea, como vimos acima. É certo que 

podemos falar de Juventude a partir das idades (e da ideia de coorte que lhe subjaz), 

da identificação de si e dos outros como jovem e da contradição entre maturidade 

biológica e dependência social. Mas Juventude é sobretudo uma forma de 

classificação dos indivíduos, sendo que estes são perpassados pelo mesmo tipo de 

desigualdades sociais que existem na sociedade no seu todo, algo que leva a que se 

fale em juventudes. É cientes das diferentes abordagens e definições que é preciso ter 
                                                             
2 Rolando Lalanda Gonçalves, Ana Cristina Palos, Ana Diogo, Fernando Diogo e Suzana Caldeira 
(2010), Os jovens açorianos: percursos escolares e profissionais, Ponta Delgada, CES e OJA, p. 14. 
3 Não obstante a dispersão dos resultados (que mesmo assim se verifica) aponta para uma outra 
questão relevante no que respeita à juventude, a fluidificação das suas fronteiras. 
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em atenção para uma análise correta dos dados que subdividimos a nossa amostra 

em dois grupos: 15-24 anos e 25-34 anos (e nas quotas cada um destes grupos foi 

ainda subdividido em dois, cf. anexo). Mesmo entre os jovens a idade pesa e a 

probabilidade de se viver a juventude de forma distinta está-lhe associada. Os mais 

velhos estão já mais adiantados no processo de transição para a vida adulta (e alguns 

estarão ai já firmemente instalados) enquanto os mais novos estão legalmente 

obrigados a serem jovens por via da escolaridade obrigatória.  

Depois de resolvido o problema da população foi elaborado um questionário 

(em anexo) com o intuito de recolher as informações consideradas relevantes e 

pertinentes para o efeito. O questionário encontra-se subdividido em cinco secções:  

A Seção I diz respeito aos dados de caracterização dos jovens, incluindo-se 

informações de carácter sociodemográfico, como sejam, o sexo, a idade, o estado civil, 

habilitações literárias. 

Na Seção II são recolhidos os dados relativos ao percurso escolar, de forma a 

conhecer a maneira como os jovens interagem ou interagiram com a escola, isto é os 

seus comportamentos e atitudes perante a escola e as perspetivas da sua importância 

para sua integração do mercado de trabalho. 

Na Seção III solicitam-se dados relativos ao percurso profissional, formação 

profissional.  

Já na Seção IV estão em causa os dados relativos às atitudes e aspirações em 

relação ao trabalho dos jovens, havendo algumas questões específicas para os 

trabalhadores e outras para os estudantes. 

Finalmente, na V e última seção, recolhem-se informações relativas ao 

enquadramento familiar dos entrevistados. 

Para a definição da dimensão da amostra considerou-se apenas São Miguel, 

Terceira, Pico e Faial. Com base nos dados dos Censos de 2011, e tendo em atenção 

que a população jovem nos Açores situada na faixa dos 15 aos 34 anos era neste 

momento censitário de 73529 indivíduos, verifica-se que cerca de 91.44% residem nas 

ilhas em questão, permitindo assim a representatividade da Região.  

Os trabalhos de campo decorreram de maio de 2015 a dezembro de 2015 e a 

taxa de amostragem é de aproximadamente 0.95%.  

A seleção da amostra teve em consideração dois tipos de decisões, o método de 

amostragem a ser utilizado e a dimensão da amostra a ser recolhida. Dada a 
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impossibilidade de se proceder à recolha de uma amostra de forma aleatória, o que 

exigia que se conhecesse apriori todos os contactos dos jovens da população em 

estudo, foi utilizado o método de amostragem por quotas. Para que a amostra 

recolhida mantivesse as mesmas características da população em estudo, foram 

utilizadas as variáveis apresentadas na Tabela 1 em anexo (sexo, faixa etária, nível de 

habilitações literárias e ilha).  

De forma a assegurar a representatividade amostral, e para diminuir uma 

potencial fonte de erro e algum enviesamento sistemático tendo em consideração os 

objetivos do estudo, foi utilizada ainda uma variável adicional e de controlo, a 

ocupação dos jovens (Tabela 2 do anexo II). 

A aplicação dos questionários contou com o recrutamento de 35 

entrevistadores dos quais, 26 em São Miguel, 4 na Terceira, 2 no Faial e 3 no Pico. 

Em termos de perfil a maioria destes entrevistadores são estudantes da Universidade 

dos Açores, existindo alguns licenciados em diversas áreas das ciências sociais e 

diversos estudantes de mestrado. Os entrevistadores foram submetidos a uma sessão 

de formação de duas horas e meia, em meados de abril. Nesta sessão foi i) 

apresentado o questionário e os seus objetivos, ii) feito um ensaio de preenchimento, 

iii) discutidas as quotas, iv) e os principais problemas que se antecipavam no 

preenchimento do questionário para, v) finalmente, se discutirem as dúvidas dos 

entrevistados. Alguns entrevistadores, na ilha de S. Miguel, foram recrutados 

posteriormente à realização desta ação de formação mas foram alvo de uma formação 

específica idêntica no momento do seu recrutamento.  

O trabalho de campo foi sempre acompanhado por coordenadores de ilha que 

receberam os inquéritos, verificaram a sua qualidade e o cumprimento das quotas, 

bem como por um coordenador geral do trabalho de campo e pelo responsável 

científico deste trabalho.  

Como em qualquer estudo deste tipo a recolha de dados envolveu algumas 

dificuldades, designadamente i) a extensão do questionário para os mais velhos (com 

mais questões para responder); ii) alguma desconfiança em responder, mesmo 

considerando que os entrevistadores se apresentaram devidamente identificados; iii) 

a dificuldade de responder às questões relativas às atividades (profissões) dos 

próprios (quando era caso disso) e dos seus pais, mesmo tendo em consideração que 

este foi um assunto alvo de grande atenção na ação de formação para os 
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entrevistadores; e iv) a dificuldade de se contactarem jovens com uma escolaridade 

mais baixa, mesmo considerando a sua relativa abundância nos censos. 

Apresentação da amostra 

De seguida apresentamos as principais variáveis que nos permitem 

caracterizar a população entrevistada. 

Assim, releve-se, em primeiro lugar, que foram recolhidas 635 entrevistas nas 

quatro ilhas, distribuídos como indicados na Tabela 0.1. Nesta tabela também foram 

adicionadas duas colunas para se perceber a diferença entre a amostra teórica (At) e 

os dados recolhidos (Des), onde se pode concluir que se recolheram mais 1 

questionário do que o previsto, estando S. Miguel com mais 6 casos e a Terceira com 

menos 5. Existe, portanto, uma equivalência nos dados entre o teorizado e o 

recolhido. Nas restantes variáveis consideradas nas quotas os dados seguem o mesmo 

padrão. 

Tabela 0.1. Distribuição dos entrevistados por Ilha 

Ilha Freq. % At Des 

São Miguel 416 65,5 410 +6 

Terceira 147 23,1 152 -5 

Pico 34 5,4 34 0 

Faial 38 6 38 0 

Total 635 100 634 +1 

Em relação à distribuição dos entrevistados por sexo, podemos observar que 

esta é equilibrada, havendo uma ligeira sobrerepresentação masculina. 

Tabela 0.2. Distribuição dos entrevistados por sexo 

Sexo Freq. % 

Masculino 319 50,2 

Feminino 316 49,8 

Total 635 100 
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No que respeita ao diploma escolar, a maioria dos jovens tem uma 

escolaridade igual ou superior ao 9º ano (3º ciclo), exatamente dois terços, 66.6%. 

Não obstante, não devemos perder de vista que boa parte está ainda a frequentar a 

escola, como veremos mais detalhadamente infra texto. Releve-se que 11.2% dos 

entrevistados possui um diploma escolar igual ou inferior ao 4º ano e que mais 22.2% 

apresenta como qualificação o 6º ano. De notar que para efeitos da amostra os jovens 

foram classificados a partir do diploma completo que possuíam, por exemplo, se um 

jovem tem o 5º ano é classificado como tendo o 1º Ciclo completo (4º ano) e se outro 

tiver o 11º ano é classificado como tendo o 3º Ciclo completo (9º ano). A escolaridade 

exata de cada jovem foi também recolhida em variável à parte, permitindo uma 

análise mais fina, sempre que necessário. 

Tabela 0.3 Distribuição dos entrevistados por Escolaridade 

Escolaridade Freq. % 

Sem Escolaridade/1.º Ciclo E. B. 71 11,2 

2.º Ciclo do Ensino Básico 141 22,2 

3.º Ciclo do Ensino Básico 209 32,9 

Ensino Secundário 127 20 

Ensino Pós-Sec. ou Superior 87 13,7 

Total 635 100 

Em termos de idade, e como referido na primeira secção desta parte, os dados 

foram recolhidos tendo em atenção 4 grupos. Estes têm uma dimensão relativamente 

semelhante, sendo apenas de realçar a ligeira subrepresentação dos mais novos em 

contraponto com a ligeira sobrerepresentação dos mais velhos. Tal como na 

escolaridade, foi também recolhida a idade exata dos jovens, considerando a 

necessidade de, para alguns fins, se proceder a outras agregações. Quanto ao Estado 

Civil, podemos verificar que a maioria é solteira, como seria de esperar, mas, dado o 

intervalo de idades usado neste estudo, uma parte importante é já casada (incluindo 

aqui os casos de união de facto, considerando que a distinção não é significativa para 

os objetivos deste relatório) (24.3%) ou divorciada (8.7%). 
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 Tabela 0.4. Distribuição dos entrevistados por Idade 

Idade Freq. % 

15 - 19 anos 151 23,8 

20 - 24 anos 155 24,4 

25 - 29 anos 154 24,3 

30 - 34 anos 175 27,6 

Total 635 100 

A ocupação principal é uma variável que foi alvo de particulares cuidados 

teóricos, como mencionado detalhadamente supra texto, considerando a sua 

centralidade na temática deste projeto e a complexificação de percursos que 

caracteriza de forma vincada a juventude atual. Nesse sentido, destaca-se, em 

primeiro lugar, a distinção entre trabalhador e trabalhador-estudante, bem como 

entre trabalhador e trabalhador ocasional (ou esporádico, alguém que sobrevive 

fazendo biscates, ou garetes como se diz popularmente na ilha de S. Miguel). 

Tabela 0.5. Distribuição dos entrevistados por Estado Civil 

Estado Civil Freq. % 

Solteiro(a) 426 67,1 

Casado(a)/União de facto 154 24,3 

Divorciado(a) 55 8,7 

Total 635 100 

Também merece destaque, entre as categorias desenvolvidas para se captar a 

diversidade de ocupações possíveis para os jovens, a introdução das modalidades 

referentes à frequência de um programa ocupacional, a condição de estagiário e a de 

desocupado (em casa sem ocupação definido, algo que tem vindo a ser teorizado sob a 

designação técnica de NEEF ou de nem-nem, como se verá com mais detalhe nas 

partes seguintes). 

Em termos de frequências, as mais representativas respeitam à ocupação de 

trabalhador (37,8%) e de estudante (com 31.5%). Contudo, isso significa que 30,7%, 

sensivelmente um terço do total, se distribui por categorias ocupacionais distintas das 

tradicionais. 
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Tabela 0.6. Distribuição dos entrevistados por Ocupação principal 

Ocupação principal Freq. % 

Estudante / formando 200 31,5 

Trabalhador(a) - estudante 22 3,5 

Trabalhador 240 37,8 

Trabalhador ocasional (garete / biscate) 14 2,2 

Está num programa ocupacional 24 3,8 

Estagiário 22 3,5 

Desempregado(a), procura emprego 56 8,8 

Doméstica 25 3,9 

Em casa, sem ocupação definida 20 3,1 

Outra ocupação 12 1,9 

Total 635 100 

Finalmente, terminando a caracterização da amostra, podemos observar, no 

que respeita ao rendimento familiar, que a maioria dos jovens se concentra no 

intervalo 1000 a 1499 euros (com 23,6%). De notar a existência de um número 

significativo de não respostas (11,5%) situação habitual para este tipo de questões. 

Tabela 0.7. Distribuição dos entrevistados por Rendimento familiar 

Rendimento familiar Freq. % 

-500€ 85 13,4 

500-749€ 103 16,2 

750-999€ 86 13,5 

1000-1499€ 150 23,6 

1500-1999€ 66 10,4 

2000-2499€ 36 5,7 

2500€+ 36 5,7 

Não responde 73 11,5 

Total 635 100 

Enfim, na população entrevistada encontra-se presente a diversidade de 

situações e de percursos que podemos encontrar na juventude açoriana. Esta 
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constitui uma condição social e simultaneamente desdobra-se em diversas 

juventudes marcadas por diferenças significativas no que respeita à sua relação com o 

mundo do trabalho, presente (para o caso dos que já deixaram a escola ou que são 

trabalhadores estudantes) ou perspetivado (para os estudantes e formandos). 

A Análise das Correspondências Múltiplas, ACM 

Um objetivo que subjaz a este estudo é o de se identificar, sempre que possível 

e nas várias partes que o constituem, os perfis em que os jovens açorianos se dividem 

e agrupam. As diversas desigualdades sociais que perpassam as sociedades modernas 

estão presentes entre os jovens açorianos, fazendo com que para além da juventude 

se possa encontrar um conjunto diversificado de juventudes. Se pretendemos que as 

políticas sociais dirigidas de forma mais ou menos focada para este conjunto de 

indivíduos tenham efeito, então precisamos de saber como é que se estrutura e quais 

as diferenças entre os subconjuntos que o compõem.  

Para atingir este objetivo, optou-se, do ponto de vista estatístico, por usar a 

Análise de Correspondências Múltiplas (ACM) dado que a maioria das variáveis, em 

estudo, é qualitativa numa escala nominal. A ACM é complementada com a análise de 

clusters, dado que esta permite definir de forma mais rigorosa os grupos (ou perfis) 

encontrados. 

O recurso à ACM parte do pressuposto implícito na hipótese de estudo de que 

existem relações preferenciais entre variáveis e permite reduzir a dimensionalidade 

dos dados (preferencialmente para três ou menos dimensões). A ACM visa o estudo 

das associações entre as categorias de mais de duas variáveis que caraterizam um 

conjunto de indivíduos, de forma a captar a estrutura multifacetada e relacional dos 

dados. A ACM baseia-se no procedimento optimal scaling, que tem por objetivo 

estimar quantificações ótimas para as categorias das variáveis e para os objetos, as 

quais permitem projetar as categorias ou objetos em planos. A representação das 

categorias possibilita a análise das associações entre as múltiplas variáveis e a dos 

objetos permite avaliar o seu posicionamento no espaço. Além da quantificação das 

categorias de cada variável, a ACM envolve ainda uma quantificação (entre 0 e 1) para 

cada uma das variáveis em cada dimensão, designada por medida de discriminação. 
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Quanto mais próximos de 1 forem os valores das medidas de discriminação mais as 

variáveis correspondentes discriminam os objetos numa determinada dimensão. 

Assim, a presença de variáveis com medidas de discriminação elevadas aumentará a 

possibilidade de definir grupos homogéneos. 

A importância de cada uma das dimensões para explicar a variância dos dados 

originais pode ser analisada através dos valores próprios e da inércia. Os valores 

próprios quantificam a variância explicada por dimensão. A inércia varia entre 0 e 1 e 

quanto mais próximo de 1 for o seu valor maior será a quantidade de variância 

explicada por dimensão.  

A representação gráfica das medidas de discriminação possibilita a observação 

da disposição das múltiplas variáveis nos planos definidos e a avaliação da 

importância de cada uma delas nas dimensões. A partir do mapa percetual, é possível 

a identificação de associações entre categorias. A existência de diferentes 

combinações das características em análise (proximidade de categorias de diferentes 

variáveis) induz a presença de indivíduos que partilham tendencialmente as mesmas 

características. Estas configurações refletem a existência de grupos com perfis 

diferenciados.  

Segundo Carvalho (2008)4 a articulação entre a ACM e a Análise de Clusters 

pode ser efetuada usando como variáveis de input da Análise de Clusters os scores 

dos objetos (indivíduos) nas dimensões consideradas na ACM. Neste contexto, 

utiliza-se frequentemente o método não hierárquico das k-médias (k-means), no 

âmbito da Análise de Clusters. A articulação estas duas técnicas contribui para 

validar os resultados da ACM, permitindo averiguar se os clusters gerados se 

apresentam geometricamente próximos dos perfis sugeridos pela ACM. 

  

                                                             
4 Carvalho, Helena (2008). Análise Multivariada de Dados Qualitativos: Utilização da Análise de 
Correspondências Múltiplas com o SPSS. Lisboa: Edições Sílabo. 
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Parte I - Modalidades de transição escola-trabalho 

 

Introdução 

Nesta primeira parte o tema da relação dos jovens com o mundo do trabalho é 

introduzido através da identificação das principais modalidades de transição escola-

trabalho. Em concreto, pretende-se encontrar os perfis em que os jovens se dividem 

na realização dessa transição. Nesse sentido, é uma parte introdutória onde se pode 

encontrar os principais eixos estruturantes que diversificam a juventude açoriana. 

O primeiro aspeto a ter em consideração respeita à revisão da literatura sobre 

como se constrói a relação juvenil com o mundo do trabalho, destacando-se a forma 

como esta se apresenta na transição escola-trabalho. 

Portanto, na relação dos mais novos com o mundo do trabalho o desemprego e 

a precarização do emprego são duas questões de grande relevo (Guerreiro e Abrantes, 

2007; Alves et al., 2011; Oliveira et al., 2011 e 2013; Kóvacs, 2013; Lobo, Ferreira, & 

Rowland, 2015). 

Para além destas encontramos também a multiplicação de formas intermédias 

entre emprego e desemprego que tornam emaranhadas as transições para a idade 

adulta e difusas as fronteiras entre emprego, desemprego, atividade e inatividade 

(Diogo, 2012, Beck, 2005:142). Algo que ajuda a justificar a classificação da juventude 

como uma categoria social fluida.  

Estas formas intermédias entre emprego e desemprego (e inatividade) são 

simultaneamente, formas de transição entre a escola e o mundo do trabalho. Estão 

em causa os estágios, as formações não escolares (por vezes remuneradas como 
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alguns cursos de formação profissional) e os programas ocupacionais (Ferreira, 

2014).  

O número de jovens em situação de precariedade no emprego, em desemprego 

ou em alguma forma intermédia entre emprego e desemprego é grande, pelo que se 

pode afirmar que a sua firme instalação no mundo do trabalho é um processo árduo. 

Acresce que um crescente número de jovens se encontra envolvido em 

situações de inatividade, considerando que não estão empregados ou desempregados 

(isto é, ativamente à procura de emprego), e que a fronteira entre esta situação e a de 

desemprego é difusa (Ryan, 2001:37 e ss).  

Além disso, esta transição difícil dos jovens para o mundo do trabalho 

prolonga-se no tempo com avanços e recuos, daí ter sido batizada como transição em 

ioió (Pais, 2001; Ryan, 2001: 34; Biggart & Walther, 2006), adquirindo 

características que se encontravam associadas à relação com o emprego das 

categorias sociais mais desfavorecidas: as trajetórias de emprego em carrossel (Diogo, 

2010).  

Do ponto de vista macroestrutural as dificuldades juvenis de acesso ao 

mercado de trabalho têm implicado a complexificação e a diluição das fronteiras 

entre a juventude e a idade adulta (Guerreiro & Pegado, 2006; Palos, 2014), ou a 

realização de transições incertas para a idade adulta (Guerreiro e Abrantes, 2007), 

considerando que o ingresso no mundo do trabalho é um marco fundamental nesta 

transição (Alves et al., 2011). O resultado é o arrastamento das características 

associadas à condição juvenil para idades mais avançadas (nomeadamente a 

dependência dos pais ou seja, a menoridade social), é esse o caso da juventude 

portuguesa (Ferreira, 2014; Lobo, Ferreira, & Rowland, 2015). 

A crise política e económica evidente a partir de 2000 em Portugal e agravada 

pela crise financeira e política de 2008 mais não tem feito que contribuir para 

aprofundar este processo (OCDE, 2012).  

Acresce que se as desigualdades sociais entre jovens foram agravadas pela 

crise de 2000-2008 não foram criadas por esta. Guerreiro e Pegado (2006) salientam 

que entre os jovens portugueses continua a existir um contingente importante 

caracterizado por transições rápidas para o mundo do trabalho, mesmo que em 

situações de precariedade. Quer isto dizer que quando falamos em juventude não 

podemos ignorar as desigualdades sociais de cariz estrutural que perpassam a 
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sociedade portuguesa e às quais a juventude não é imune. O efeito destas 

desigualdades na juventude é tão evidente que permite falar em juventudes como 

contraponto à Juventude, de forma a salientar os seus efeitos estruturantes. 

Neste sentido, Kóvacs (2013) encontrou como os mais relevantes princípios de 

desigualdade entre os jovens a origem social e a escolaridade possuída à saída da 

escola, aliás, fatores relacionados. Guerreiro e Pegado (2006) realizam uma 

sistematização da literatura sobre a relação da juventude com o mundo do trabalho e 

consideram que as desigualdades de qualificações escolares no seio da juventude são 

centrais para a definir (e diferenciam a juventude portuguesa de outras juventudes 

europeias, onde os níveis de escolaridade são mais homogéneos). No mesmo sentido, 

um estudo qualitativo realizado por Guerreiro, Cantante, & Barroso, (2009), veio 

vincar a centralidade da reprodução social nas trajetórias escolares dos jovens e do 

peso destas nas trajetórias de emprego, em especial para os rapazes. 

Centeno et al. (2000) sintetizam com pertinência esta questão quando 

consideram que nem todos os jovens se encontram no mesmo patamar quando 

procuram aceder ao mercado de trabalho: por um lado, encontram-se os que 

retardam a sua entrada e, por outro, os que procuram integrá-lo precocemente.  

Enfim, fica claro, na análise dos estudos realizados em Portugal, a importância 

da origem social e da escolaridade na definição do destino social dos jovens, em 

especial no mercado de trabalho, mas também a existência de uma distância 

considerável entre percursos mais típicos dos países com maiores escolaridades e 

percursos de escolaridade curta e inserção precoce no mundo do trabalho.  

Releve-se, para o caso dos Açores, um estudo (Diogo & Faria, 2014) que 

analisou os fatores que despoletam a saída precoce da escola e o ingresso no mercado 

de trabalho. Neste encontraram-se como principais fatores de abandono e procura de 

emprego, o desgosto pela escola e a sua valorização como local de convívio com o 

grupo de pares. Com efeito, e de acordo com a maioria dos depoimentos recolhidos 

neste estudo qualitativo, a escola é vista como um espaço de convívio e não como 

espaço de transmissão de conhecimento. Neste sentido, as faltas às aulas para 

conviver, no espaço escolar e fora dele, revelaram-se uma rotina diária. Sem sucesso 

escolar os alunos não se reveem na escola e optam por sair o mais depressa possível. 

Neste caso, não é a necessidade de se estar empregado que motiva a saída da escola 

mas o desgosto com esta, associado à vontade de se ser autónomo que o ingresso no 
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mercado de trabalho proporciona (embora a maioria dos entrevistados estivesse 

desempregada e os empregados estivessem em diversas situações de precariedade). 

Mau grado as desigualdades associadas aos níveis de qualificações escolares 

Palos (2004) salienta a existência de uma especificidade portuguesa, os níveis de 

qualificação mais elevados parecem não proteger do desemprego da mesma maneira 

que no resto da Europa. 

Os Açores têm taxas de escolarização baixas no contexto nacional, ainda que 

em crescendo (Palos, 2012, 2014) e apresentam uma percentagem de população 

jovem no total da população (21,6%) bem maior que a média nacional (Vieira, 

Ferreira, & Rowland, 2015: 11). Estas duas características marcam a região como um 

caso relativamente singular no contexto nacional.  

Perspetiva-se, como resultado obtido neste projeto, uma tendência vincada 

para a dicotomização entre indivíduos com percursos escolares exemplares e 

indivíduos com percursos escolares curtos e mal sucedidos. Sendo que esta dicotomia 

é em parte construída pela persistência no tempo de taxas de escolarização e de 

escolaridade muito abaixo do desejável (Palos, 2012). A sua existência é investigada 

neste projeto, dado que a escolaridade obtida influencia profundamente o destino 

profissional dos indivíduos e, como tal, a transição escola-trabalho. 

Uma questão de grande importância que se coloca neste estudo é a do efeito da 

crise na relação com o mercado de trabalho dos jovens fracamente qualificados. Se 

até há pouco tempo se podia esperar um abandono precoce da escola para ingressar 

rapidamente no mercado de trabalho em funções desqualificadas a situação 

modificou-se. A elevada da taxa de desemprego impede a relação entre saída da 

escola e ingresso no mercado de trabalho de se realizar com facilidade. No mesmo 

sentido aponta o valor de jovens nem-nem (NEEF): em 2013 foi o segundo maior das 

várias regiões portuguesas (21,0%, significativamente acima da média nacional de 

14,1%) (Torres e Lima, 2014:36). Os nem-nem são um fenómeno que só recentemente 

tem vindo a merecer a atenção dos investigadores a nível internacional e respeita aos 

jovens que num dado momento não se encontram a trabalhar, nem à procura de 

emprego, nem a estudar.  

Quer, dizer, coloca-se a hipótese de que se os jovens açorianos estão a 

abandonar a escola não o estão a fazer para ingressar no mercado de trabalho, 

mesmo que seja essa a sua intenção.  
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Ao analisar-se a transição escola-trabalho o que está em causa é uma das 

componentes da transição da juventude para a idade adulta. Se esta última é marcada 

pela resolução da contradição entre maturidade biológica e menoridade social e 

traduzida, em termos concretos, pela saída da casa dos pais provavelmente associada 

à assunção de uma qualquer forma de conjugalidade. Estes processos são suportados, 

em termos de recursos, pelo ingresso no mundo do trabalho. Ser trabalhador e ter 

recursos para se ser autónomo acaba por ser a principal componente da transição 

para a idade adulta. 

Ryan (2001: 35) define a transição escola-trabalho como o período entre o 

final da escolaridade e o ingresso numa atividade laboral estável, a tempo inteiro, na 

esteira de anteriores definições da OCDE. 

Ora, como acabamos de ver o ingresso no mundo do trabalho não é um 

processo linear em que se sai da escola e se encontra um emprego para a vida. Este 

modelo, sempre foi mais um ideal do que uma realidade, contudo o desemprego de 

massas, a precarização do emprego e a multiplicação de formas intermédias entre 

emprego e desemprego têm vindo a torna-lo cada vez menos presente nas 

experiências dos jovens.  

Neste sentido, estudar a transição escola-trabalho é algo que tem dois polos: a 

saída da escola e a instalação no mundo do trabalho. Ambos os polos são 

crescentemente fluidos, esbatendo-se as fronteiras entre o interior (da escola e do 

mercado de trabalho) e o seu exterior e criando-se um crescente espaço intermédio 

entre eles. No caso da escola, abandoná-la pode não significar abandonar este 

mundo, o ingresso em estágios ou em cursos de formação profissional são momentos 

de formação classificáveis, pelo menos em parte, como pertencendo ao mundo 

escolar. Por outro lado, existem programas e outros estímulos para o regresso à 

escola que têm vindo a ser adotados pelos governos (e o governo dos Açores tem 

investido fortemente nesta área) que se traduz num movimento de regresso à escola 

(Diogo e Faria, 2014), do qual o caso com maior impacto foi o do programa Novas 

Oportunidades a nível nacional, a Rede Valorizar assumiu papel semelhante nos 

Açores. 

No caso do mundo do trabalho as coisas apresentam um nível de 

complexidade ainda maior, sair da escola pode significar pura e simplesmente 

ingressar no desemprego. Esta complexidade está também relacionada com outros 
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caminhos que se colocam à saída da escola: os estágios e os cursos de formação 

profissional (em alguns casos remunerados) têm uma componente profissional não 

sendo perfeitamente claro se pertencem ao universo escolar se profissional. Os jovens 

também podem ingressar nessa outra forma de transição difusa entre emprego e 

desemprego que são os programas ocupacionais. Mas mesmo que ingressem no 

mundo do trabalho de uma forma clara existe uma grande probabilidade de se 

encontrarem em situação de precariedade e/ou com um baixo salário.  

Acresce que a transição escola-trabalho é um processo dinâmico e não linear, 

pelo que a sua análise ganha em ser feita tendo em atenção o efeito da trajetória e, 

neste sentido, ganha cada vez mais força o conceito de trajetória de emprego em 

carrossel (Diogo, 2010) para explicar os percursos juvenis. Este conceito define-se 

como um percurso de relação com o emprego caracterizado por transições mais ou 

menos rápidas entre atividades distintas, entrecortadas por momentos de 

desemprego. Estas atividades laborais são quase todas ou todas caracterizadas por 

serem precárias, mal pagas, pouco prestigiantes e em alguns casos perigosas e 

penosas. Na prática, traduzem a ideia que por muito que os jovens mudem de 

atividade, de emprego, essas mudanças não se traduzem numa melhoria da sua 

situação profissional, social e remuneratória. São mudanças que podem ser 

vertiginosas, no sentido de muito rápidas, mas sem se sair do mesmo lugar social, da 

mesma incerteza e ambiguidade em relação ao futuro. O conceito de trajetória de 

emprego em carrossel foi criado para descrever a relação das categorias sociais mais 

despossuídas com o mundo do trabalho (Diogo, 2010) mas tem vindo a ganhar 

pertinência para explicar a relação com o emprego dos jovens em geral. 

Todas estas formas de ingresso no mundo do trabalho têm em comum a ideia 

de que o jovem não se instala neste de forma sólida, não se apagando a sua situação 

de dependência, de menoridade social, face aos seus pais e à sociedade. Se não 

existirem recursos para se sair de casa dos pais, para se iniciar uma qualquer forma 

de conjugalidade (socialmente reconhecida como tal) e para se procriar, o ingresso na 

vida adulta fica comprometido. O mesmo acontece se os recursos angariados são 

temporários, como no caso dos contratos a prazo ou contingentes, como no caso dos 

recibos verdes e dos trabalhos à tarefa ou à peça. 

Quer dizer, a transição escola-trabalho é um processo incerto, de fronteiras 

fluidas, variável de situação para situação e que, tendencialmente, se prolonga no 
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tempo. A sua conclusão não depende apenas da saída da escola ou do ingresso no 

mundo do trabalho, dado que só se conclui com o final da dependência juvenil dos 

pais assinalada pela saída de casa destes.  

Em suma, na relação dos jovens com o mundo do trabalho a transição para a 

vida adulta é um período determinante, onde a sua origem social e o seu desempenho 

escolar têm um peso importante.  

Contudo, as dificuldades associadas à forma como a sociedade se organiza, 

designadamente no que toca à economia e ao mercado de trabalho, bem como os 

efeitos conjunturais da crise são elementos estruturantes de toda a relação dos jovens 

com o mundo do trabalho.  

Nesta parte, foca-se a atenção na transição-escola trabalho como elemento 

central da transição para a vida adulta no contexto da relação dos jovens com o 

mundo do trabalho. Em particular, procura-se encontrar a diversidade de perfis 

juvenis que diferentes origens sociais e percursos (escolares e profissionais) traçam, 

mostrando a unidade e a diversidade entre os jovens açorianos. 

Os dados aqui expostos respeitam unicamente aos jovens que já 

não se encontram a estudar. Estamos, portanto, a apresentar resultados para 412 

casos, correspondendo a 64,9% dos entrevistados, sensivelmente dois terços do total. 

Esta parte está dividida em três pontos, no primeiro são apresentados algumas 

estatísticas gerais, relativas às principais condicionantes da transição escola-trabalho 

dos jovens açorianos; o segundo respeita à saída da escola e desdobra-se em dois 

subpontos, no primeiro são apresentados as principais variáveis caracterizadoras 

dessa saída, no segundo são determinados os diferentes perfis em que os jovens 

açorianos se dividem em relação a essa saída através da Análise das 

Correspondências Múltiplas (ACM) sendo a ACM complementada com análise de 

clusters em ordem a precisar e afinar os perfis definidos, caracterizando-os de forma 

mais precisa. 

No último ponto desta parte assume centralidade a questão do ingresso no 

mundo do trabalho, sendo também dividido em dois subpontos, seguindo a mesma 

lógica de apresentação do ponto anterior. Assim, no primeiro subponto são 

apresentadas as principais variáveis referentes ao ingresso no mundo do trabalho dos 

jovens açorianos, no segundo são construídos os perfis em que estes se desdobram e 

realiza-se a afinação de perfis através da análise de clusters. 
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1. Principais condicionantes da transição escola-trabalho nos Açores 

A realidade do arquipélago não é muito distinta do que se passa a nível 

nacional e as problemáticas que condicionam as opções dos jovens na transição 

escola-trabalho não são muito diferentes do que se passa no sul da europa no seu 

conjunto (Moreno, 2012), não obstante ser a região mais jovem do país, como vimos 

na introdução geral deste relatório. 

A principal condicionante à transição escola-trabalho é, como não pode deixar 

de ser, o emprego. Nesse sentido a taxa de desemprego pode ser vista como uma 

espécie de taxa de insucesso em se encontrar emprego. Esta visão das coisas é, aliás, 

reforçada pela própria forma como esta taxa é definida internacionalmente (e 

também em Portugal), só são desempregados os que procuram ativamente emprego e 

se se procura emprego e não se encontra, então essa busca falha. Nesse sentido, a 

taxa de desemprego jovem nos Açores em 2014, fixou-se em 41,5% para os jovens 

mais novos (15-24 anos) e em 18,7% para os mais velhos (25-34 anos)5. 

Mas para compreender a transição entre os mundos da escola e do trabalho 

não basta centrar a análise nas questões do emprego e desemprego, as escolaridades 

com que os jovens deixam o sistema de ensino são também um elemento relevante 

para se compreender este processo. O assunto será alvo de análise nesta parte, 

contudo interessa começar por estabelecer a dimensão contextual da escolaridade.  

Assim, a Direção Regional de Educação aponta, no documento enquadrador do 

programa ProSucesso, para o grave problema que existe nos Açores, em relação ao 

sucesso escolar: “mantêm-se níveis de retenção, de insucesso e de abandono escolar 

precoce demasiado elevados.” (DRE, 2015: 6). 

O Gráfico 1.1. sintetiza bem todo 0 problema que os Açores enfrentam no que 

respeita à escolaridade, o abandono precoce de educação e formação não é apenas o 

maior das várias regiões portuguesas como representa três vezes a média 

comunitária. 

Acrescente-se que as dificuldades de escolarização não se limitam aos jovens, 

assumindo relevo no conjunto da população açoriana em idade ativa (Diogo, 2013). 

Tal facto, como temos vindo a defender noutros textos, está associado aos setores 

                                                             
5 Daremos mais pormenores sobre este assunto na Parte III, referente ao desemprego e à inatividade 
juvenil. 
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mais fortes na economia açoriana. Estes caracterizam-se por procurarem mão-de-

obra pouco qualificada, na disposição de receber baixos salários e de ter uma 

vinculação fora da norma: em especial na agricultura e pesca, representando 14,78% 

do emprego nas empresas não financeiras na região, nas indústrias transformadoras 

(10,97%), na construção (10,9%), e no alojamento e restauração (7,92%). Apenas o 

comércio, com 23,23% do emprego nas empresas não financeiras em 2014, foge 

(relativamente) a esta lógica6. 

Gráfico 1.1. Abandono precoce de educação e formação, em Portugal 
e na UE 2014, (%) 

 

Fonte: Eurostat 

O contexto socioeconómico em que se processo a transição dos jovens para o 

mundo do trabalho apresenta-se adverso e condiciona as opções disponíveis, para 

mais, tendo em consideração as dificuldades de qualificação escolar que caracterizam 

a juventude açoriana. Feita uma primeira abordagem aos dados contextuais, 

centremo-nos agora nos resultados do estudo, no que à transição escola-trabalho 

respeita. 

2. Notas sobre a origem social dos jovens açorianos 

Um primeiro ponto em relação aos dados que nos são fornecidos pelo 

inquérito especificamente realizado para este estudo tem a ver com a origem social 
                                                             
6 Fonte: INE, sistema de contas integradas das empresas. 
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dos jovens açorianos. Com efeito, como vimos na revisão da literatura desta parte, 

esta constitui um fator que condiciona fortemente os indivíduos, embora não de uma 

forma determinista. A influência da origem social verifica-se quer a nível dos 

resultados escolares quer da inserção no mercado de trabalho (Ryan, 2001) e claro, os 

resultados escolares também influenciam a inserção no mercado de trabalho. 

Conhecer a origem social permite-nos, pois, contextualizar e apreender melhor 

os diferentes percursos sociais dos jovens açorianos. Neste sentido, procuramos 

analisá-la a partir de um conjunto de variáveis indicadoras do status social dos 

entrevistados. 

Gráfico 1.2. Rendimento familiar dos jovens, por partilha de residência 
com o pai, (%) 

 

O primeiro desses indicadores respeita ao rendimento familiar. De notar, antes 

de mais, que alguns jovens vivem já em núcleo familiar próprio pelo que o 

rendimento familiar é o rendimento da sua família de procriação por contraponto 

com outros jovens que ainda vivem na sua família de enquadramento, fazendo parte 

do agregado familiar dos seus pais. De maneira a evitar uma leitura errada pela 

mistura de duas situações muito distintas, especialmente quando o objetivo é 

perceber a origem social, cruzamos o rendimento familiar com a coresidência com o 

pai considerando que esta última situação é um indicador forte de se estar ainda na 
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família de enquadramento (Serracant, 2012: 174). Este exercício permite-nos fazer 

uma primeira aproximação à relação entre rendimento familiar e situação familiar 

dos jovens, ainda que de forma relativamente grosseira. Em sequência, destacamos os 

dados relativos à relação entre rendimento familiar e família de enquadramento 

como indicador da origem social, para os casos em que esta situação ainda se verifica.  

Assim, os jovens dividem-se sensivelmente a meio nas duas situações, metade 

vive com o pai e metade não. Os que vivem com o pai tendem a indicar rendimentos 

familiares mais volumosos do que os que não se encontram nessa situação. 

Uma conclusão adicional que este dado nos permite é perceber que a transição 

para a idade adulta, tal como definida neste relatório, ainda não está bem 

estabelecida para um elevado número de entrevistados. A saída da casa dos pais é, 

precisamente, um dos principais indicadores dessa transição, a instalação no mundo 

do trabalho, entendida como a existência de uma relação laboral estável e duradoura 

(Ryan, 2001 e Serracant, 2012). Considerando que os jovens selecionados para esta 

parte se caracterizam por já ter abandonado a escola, o curso ideal da sua vida seria a 

instalação no mundo do emprego e a saída da casa dos pais (com ou sem 

conjugalidade associada). O facto de metade ainda viver com o pai é um indicador 

claro de que este curso de vida está longe de fazer legião.  

Gráfico 1.3. Rendimento familiar dos jovens, só residentes com o pai, (%) 
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No entanto, o nosso objetivo neste ponto é a origem social, pelo que nos 

concentramos nos jovens que vivem com o pai, em ordem a aferir o rendimento 

familiar como indicador. Podemos observar que a moda se situa na categoria 1000 a 

1500 euros mensais e que 39,1% dos jovens têm rendimentos familiares inferiores a 

esse valor em contraponto com 26,5% que aufere um valor superior.  

Gráfico 1.4. Ocupação do pai, (%) 

 

Gráfico 1.5. Ocupação da mãe, (%) 
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Em relação à ocupação dos pais é visível uma divisão sexual do trabalho 

acentuada, expressa no elevado número de mães domésticas (40,5%), tantas como o 

número das mulheres que trabalham (41,5%). De resto, é a categoria de 

trabalhador(a) que assume o maior relevo em ambos os progenitores. O número de 

reformados(as) é pequeno e o de desempregados(as) é ainda menor. 

Gráfico 1.6. Profissão do Pai7, (%) 

 

A maioria dos pais dos jovens entrevistados (32,2%, um terço) é trabalhadora 

não qualificada. Acrescente-se que 87,5% dos progenitores faz parte dos grupos 4 

(Pessoal administrativo) a 9 (os já referidos trabalhadores não qualificados). Estes 

dados indicam uma origem social relativamente baixa para a maioria dos jovens 

açorianos, algo que, com certeza, se repercutirá nas suas qualificações escolares e na 

transição da escola para o mundo do trabalho. 

                                                             
7 A Classificação Portuguesa de Profissões, usada para classificar as profissões neste relatório pode ser 
encontrada no seguinte link: http://azores.gov.pt/NR/rdonlyres/2750F07D-9748-438F-BA47-
7AA1F8C3D794/0/CPP2010.pdf . Neste gráfico optou-se por associar os militares (grupo 0) aos 
titulares de cargos políticos, dirigentes e diretores (grupo 1), dado o baixo quantitativo de ambos os 
grupos. 
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Gráfico 1.7. Escolaridade do pai e da mãe, (%) 

 

A análise da escolaridade permite verificar que esta é relativamente baixa para 

ambos os progenitores, embora, algo maior para as mães. Este dado confirma a 

origem social baixa da maioria dos jovens açorianos e, ao mesmo tempo, permite 

verificar que o problema da baixa escolaridade, mencionado no ponto anterior desta 

parte, atravessa gerações. 
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essa escolaridade repercutir-se nos seus filhos. Em sentido contrário, quase dois 

terços (63,2%) dos filhos de mães com o ensino médio ou superior atingiram esse 

nível de ensino8. 

Esta comparação é tanto mais importante quanto, lembremos, estamos a 

analisar apenas os jovens que já saíram do sistema de ensino. 

Uma análise da diagonal da tabela (a cinzento), isto é, da reprodução nos filhos 

da escolaridade dos pais, permite verificar que esta é tanto mais baixa quanto mais 

baixa é a categoria de escolaridade analisada e que os jovens se tendem a concentrar 

nas categorias de escolaridade acima do nível de ensino das mães. Isto é 

especialmente verdade em relação às mães com escolaridades mais baixas. A 

conjugação destas duas leituras permite confirmar que em regra os jovens açorianos 

têm escolaridades superiores às suas progenitoras e que quanto mais baixa é a 

escolaridade das mães mais provável é que a escolaridade dos jovens lhe seja 

superior. 

Gráfico 1.8. Diferença da escolaridade dos jovens em relação à escolaridade das 
mães, (%) 

 

O distanciamento do nível de ensino dos jovens em relação ao das suas mães é 

ainda mais evidente realizando o exercício expresso no gráfico acima, referente à 

                                                             
8 Verifica-se que 5,3% das mães com o ensino superior tem filhos que só atingiram o primeiro ciclo 
mas como o total de mães com o ensino superior é muito pequeno, apenas 19 casos na amostra, o valor 
em causa corresponde a apenas um caso. 
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diferença entre a escolaridade das mães e dos jovens. Os dados foram obtidos 

subtraindo à escolaridade das mães a dos jovens (por categoria). Assim, considerando 

que esta leitura apenas faz sentido na globalidade, pois não estamos a comparar cada 

jovem com a sua mãe em concreto, podemos observar que à medida que subimos no 

nível de qualificações escolares os jovens açorianos apresentam uma 

sobrequalificação em relação às suas progenitoras. O caso mais expressivo é o 

primeiro ciclo onde a diferença é bastante significativa. 

A análise da escolaridade permite-nos, portanto, retirar duas grandes 

conclusões em relação à origem social, por um lado, os progenitores têm um diploma 

escolar baixo e, por outro, a escolaridade dos jovens é alta em relação a estes.  

Em termos gerais, o que se pode observar é que a origem social dos jovens 

açorianos é relativamente baixa, algo que teve, necessariamente, repercussões no seu 

desempenho escolar e na sua transição para o mundo do trabalho, mau grado a 

escolaridade acrescida em relação aos seus pais. 

3. Saída da escola 

Caracterização da saída da escola 

Considerando que esta parte é dedicada por inteiro à transição escola-trabalho 

dos jovens que já abandonaram a escola, podemos, de seguida, caracterizar de forma 

mais aprofundada quais são as características destes no que respeita à saída da 

escola, cumprindo assim a primeira parte da análise em dois passos que nos 

propomos realizar. 

A primeira variável a ter em consideração respeita à idade de saída da escola. 

Antes de mais, todos estes jovens fizeram o seu percurso escolar num período em que 

a escolaridade obrigatória é, pelo menos, o 9º ano9 pelo que, considerando uma 

entrada aos 6 anos e um percurso escolar sem falhas, deveriam sair com pelo menos 

15 anos. A saída sem reprovações com o 12º ano feito, por sua vez, implica uma idade 

                                                             
9 O 12º ano é escolaridade obrigatória para todos os alunos que se matricularam do 1º ao 7º ano no 
ano letivo 2009/2010 (esta obrigatoriedade vigora até completarem este ano de ensino ou os 18 anos 
de idade). Fonte: Circular DRE 2010/15 de 14 do 12 de 2010. 
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de 18 anos. O que os dados nos permitem perceber é que a maioria dos jovens 

(58,1%) abandonou a escola com 18 anos ou menos. 

Gráfico 1.9. Idade de saída da escola, por grupos de idade, (%) 

 

Uma análise mais fina, regressando aos dados desagregados, mostra-nos que 

10,3% dos jovens deixou a escola com 14 anos ou menos, portanto antes da idade 

ideal para obter o 9º ano (15 anos) e que 41,3% a deixou com 17 anos ou menos, antes 

da idade ideal para se concluir o 12º ano (18 anos). 

Tabela 1.2. Escolaridade dos jovens por Idade de saída da escola, (%) 
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Idade 

16 ou - 17 - 18 19 - 24 25 ou + 

Sem Escol. / 1.º Ciclo do E. B. 27,1 0,8  2,2 

2.º Ciclo do E. B. 45,8 21,0 3,2 4,3 

3.º Ciclo do E. B. 26,3 49,6 20,8 8,7 

Ensino Secundário  28,6 43,2 21,7 

Ensino Pós-Secun. ou Superior 0,8  32,8 63,0 

Total 100 
(118) 

100 
(119) 

100 
(125) 

100 
(46) 
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idades efetivas de saída. Isto indicia a existência de um grande número de 

reprovações, como veremos de seguida, mas também a permanência na escola sem 

sucesso. 

Gráfico 1.10. Número de reprovações ao longo do percurso escolar, 
por categorias, (%) 

 

A análise do número de reprovações permite perceber que este é, em termos 

gerais, muito grande, já que a maioria dos jovens (68,5%) apresenta pelo menos uma 

reprovação ao longo do seu percurso escolar. Existe mesmo um número significativo 

que reprovou três ou mais vezes (16,3%). De resto, estes resultados estão em linha 

com as estatísticas e preocupações da Direção Regional da Educação (DRE, 2015) já 

mencionadas nesta parte. 

Não obstante, a variável central na saída da escola é a escolaridade possuída 

pelos jovens que retomamos de seguida, de forma mais aprofundada. 

Quase um terço dos entrevistados (29,1%) apresenta um diploma inferior ao 9º 

ano, sendo que o valor modal é, precisamente, o 9º ano (também com 29,1%). 

Regista-se a existência de 11 jovens com escolaridade inferior ao 4º ano. Ora, 

considerando que a escolaridade mínima obrigatória é pelo menos o 9º ano estes 

dados evidenciam as dificuldades e desafios à escolarização dos jovens açorianos e, 

também, à sua inserção no mercado do trabalho, pois quanto menor a escolaridade 

maiores as dificuldades de inserção.  
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Gráfico 1.11. Escolaridade, por categorias, (%) 

 

Mais uma vez, os dados apresentados estão em linha com as estatísticas e 

preocupações da DRE. 

Uma informação importante para melhor compreender a saída da escola, e 

com ela a transição escola-trabalho, é o conjunto de motivos que levaram os jovens a 

deixarem a escola. Nesse sentido, foi selecionado um conjunto de razões que estão 

associadas com os motivos clássicos de saída do sistema de ensino10: o desgosto com 

a escola, a vontade dos pais (em regra associada ao rendimento gerado pelo jovem 

para o orçamento familiar), a vontade de independência (quer financeira quer 

também para a constituição de uma relação conjugal, com ou sem filhos) e o 

alcance/cumprimento dos objetivos do jovem (e da sua família) em relação à escola. 

Neste sentido, ao olharmos para os motivos individuais, 3 destacam-se dos 

outros pelo seu peso na distribuição. Assim, é claro que a maioria deixa a escolar por 

ter atingido os objetivos a que se propunha (32,5%), mas outros fazem-no por não 

gostarem da escola (27,2%) e por vontade de serem independentes (26,2%). De 

relevar o pouco peso dos motivos associados à vontade parental. Interpretamos esse 

facto como revelador das transformações da perceção do trabalho dos mais jovens na 

                                                             
10 Desgosto pela escola: Não gostava da escola; Já tinha reprov várias vezes; Escola não serve para 
nada; Problemas com os professores; Trab dá mais oportunidades. Objetivo cumprido: Obteve o 
diploma desejado; Já não era preciso saber mais. Vontade dos pais: Pais precisaram do dinheiro; 
Vontade dos pais. Independência: Para ser independente; Quis constituir família. 
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sociedade e do ganho de importância da escola nas estratégias familiares de melhoria 

das condições de vida dos seus filhos. 

Tabela 1.3. Razões de saída da escola11 

Razões % 

Obteve o diploma desejado 32,5 

Não gostava da escola 27,2 

Para ser independente 26,2 

Pais precisaram do dinheiro 13,1 

Outra situação 10,4 

Já tinha reprov várias vezes 9 

Trab dá mais oportunidades 9 

Quis constituir família 7,5 

Problemas com os professores 2,9 

Já não era preciso saber mais 2,4 

Vontade dos pais 2,2 

Escola não serve para nada 1,7 

Debruçamo-nos, de seguida, sobre a questão do enquadramento familiar dos 

jovens açorianos. Vimos, na revisão da literatura, que as dificuldades de ingresso no 

mundo do trabalho implicam que muitos jovens continuem a viver com os seus país 

dificultando-se assim a transição para a vida adulta. Com quem vive o jovem é, 

portanto, um indicador claro das transições difusas para a idade adulta e do próprio 

prolongamento da condição juvenil. A análise da relação entre rendimento familiar e 

coabitação com o pai acima feita já permitiu uma primeira aproximação a esta 

questão. Aprofundemos, pois, os resultados. 

Os dados relativos a com quem o jovem vive foram recolhidos perguntando se 

viviam com o pai, depois com a mãe, depois com o(a) cônjuge e assim 

sucessivamente. Neste sentido, a leitura do Gráfico anterior deve ser feita categoria a 

categoria (os 100% são alcançáveis somando o resultado de uma categoria à opção 

não vive com essa pessoa). 

                                                             
11 A leitura desta tabela deve ser feita em linha, isto é, cada valor apresentado refere-se à escolha dessa 
opção sendo a diferença para 100% o valor das não escolhas. 
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Gráfico 1.12. Pessoas com quem o jovem vive, (%) 

 

Assim, podemos observar que sensivelmente metade dos jovens açorianos que 

já deixaram a escola vivem com pelo menos um dos progenitores, a outra metade 

tende a viver com o cônjuge (ou companheiro/a). Podemos ainda verificar que há 

mais jovens a viver com a mãe do que com o pai (uma consequência dos divórcios e, 

em muito menor grau, da viuvez). O número dos que vivem com os seus filhos ou com 

irmãos é sensivelmente semelhante.  

De notar um peso ainda assim relevante dos entrevistados que vivem com 

outras pessoas, basicamente outros parentes, sobretudo avós.  

Neste sentido, a análise das pessoas com quem os jovens vivem permite 

confirmar a ideia de que boa parte dos que já abandonaram o percurso escolar 

continua a viver na sua família de enquadramento, pelo que a sua transição para a 

idade adulta está, portanto, longe de se encontrar completa. 

Depois de apresentadas as principais variáveis que caracterizam os jovens à 

saída da escola estamos habilitados a realizar a análise multivariada (ACM) por forma 

a perceber de que maneira é que estas variáveis constroem perfis distintos de saída da 

escola entre os jovens açorianos. 
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Perfis de saída da escola 

Dos 635 jovens inquiridos, 412 já deixaram de estudar, o que corresponde a 

64,9% da amostra em estudo. Com base nessa subamostra foi efetuada a Análise de 

Correspondências Múltiplas (ACM), considerando como variáveis ativas as variáveis 

referentes a algumas características sociodemográficas (idade, estado civil, 

escolaridade, com quem vive) e ao seu percurso escolar (idade que deixou de estudar, 

número de reprovações, razões porque deixou de estudar). Foram, ainda, 

consideradas, como variáveis suplementares, a experiência de trabalho e o sexo além 

de duas respeitantes às razões porque deixaram de estudar (dado que os valores 

referentes às medidas de discriminação destas variáveis são relativamente elevados, 

optou-se pela solução de as considerar na análise). 

Figura 1.1. Medidas de discriminação (disposição das variáveis ativas e 
suplementares), saída da escola 

 

A informação obtida referente à associação entre as variáveis utilizadas na 

ACM, sobre a saída da escola, foi sintetizada em duas componentes ortogonais que 

explicam 56,4% da variância total das variáveis originais. Na Tabela 1.4., apresentam-
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se os pesos e as contribuições das variáveis de cada dimensão, a percentagem da 

variância explicada e a consistência interna com base no coeficiente alfa de Cronbach. 

Através da Figura 1.1. podemos analisar as associações entre as variáveis e a respetiva 

importância para a definição das duas primeiras dimensões. 

As variáveis relacionadas com quem vive, a experiência de trabalho, idade 

(grupo etário) e o estado civil do jovem são as que mais discriminam na dimensão 1, 

com contribuições para a dimensão a variar entre os 7,46% e os 16,89%. No caso da 

dimensão 2 as variáveis que mais contribuem são o nível de escolaridade (29,07%), 

seguida da idade com que deixou de estudar (22,99%) e da razão invocada para a 

saída da escola “Porque obtive o diploma que desejava” (21,10%) (ver Tabela 1.4.). 

Tabela 1.4. Contribuições das variáveis em cada uma das dimensões, saída da 
escola 

Variáveis 
Dimensão 1 Dimensão 2 

Discriminação Contribuição Discriminação Contribuição 

Idade 0,349 9,01% 0,094 3,23% 

Escolaridade 0,147 3,80% 0,722 24,97% 

Estado Civil 0,661 17,06% 0,024 0,83% 

Idade deixou estudar 0,165 4,27% 0,551 19,04% 

nº de reprovações 0,004 0,09% 0,230 7,96% 

Porque obtive o diploma que desejava 0,042 1,08% 0,518 17,90% 

Porque não gostava da escola 0,007 0,17% 0,409 14,15% 

Porque já tinha reprovado várias vezes 0,000 0,00% 0,236 8,17% 

Pai 0,615 15,87% 0,041 1,40% 

Mãe 0,681 17,58% 0,035 1,21% 

Cônjuge 0,742 19,15% 0,017 0,59% 

Filhos 0,462 11,93% 0,016 0,55% 

Valor próprio 3,873  2,893  

Variância explicada 32,3%  24,1%  

Alfa de Cronbach 0,809  0,714  

A primeira dimensão é estruturada fundamentalmente pelas variáveis 

relacionados com a vida pessoal dos jovens (com quem vive, estado civil e idade), 

enquanto que na segunda dimensão encontramos variáveis referentes ao nível de 
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escolaridade e à saída da escola (algumas das razões de deixar de estudar, idade que 

deixou de estudar e número de reprovações). 

As quantificações das categorias das variáveis utilizadas, como é apresentado 

na Tabela 1.5., vão permitir projetar as categorias num gráfico bidimensional (Figura 

1.2.). A representação das categorias tem como objetivo facilitar a análise e a 

visualização das associações entre as categorias das variáveis. 

Tabela 1.5. Quantificação das categorias das variáveis nas dimensões 1 e 2, saída 
da escola 

Dimensão Variáveis Quantificações 
negativas 

Quantificações 
positivas 

1 

Idade 15-19 anos 30-34 anos 

Estado civil Solteiros Casados/uf 

Vive com pai Sim Não 

Vive com mãe Sim Não 

Vive com cônjuge Não Sim 

Vive com filhos Não Sim 

    

2 

Nível de escolaridade Superior 3º ciclo ou - 

Idade deixou de 
estudar 

25 anos ou + 16 anos ou - 

N.º de reprovações 0 rep 3 ou + rep 

Porque obtive o 
diploma que desejava 

Sim (S1) Não (N1) 

Porque não gostava da 
escola 

Não (N2) Sim (S2) 

Porque já tinha 
reprovado várias vezes 

Não (N3) Sim (S3) 

A Figura 1.2. representa o plano que cruza as duas primeiras dimensões, as 

quais explicam 56,4%% da variação dos dados. A primeira dimensão (32,3%) opõe, 

em geral, os jovens mais dependentes da família (os mais novos, solteiros, que vivem 

com pais e sem experiência de trabalho) aos mais autónomos (que têm experiência de 

trabalho, casados/união de facto ou divorciados e que vivem com o 

cônjuge/companheiro), enquanto a segunda (24,1%) opõe principalmente os jovens 
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com um percurso escolar mais próximo do ideal aos que apresentam dificuldades na 

escola. 

Figura 1.2. Mapa percetual: Configuração do espaço de saída da escola 

 

Com base no mapa percetual, podemos destacar essencialmente quatro grupos 

de jovens.  

De seguida, com base nas coordenadas dos indivíduos nas duas componentes 

principais retidas, foi aplicada o método não hierárquico das k-médias (k-means), no 

âmbito da Análise de Clusters, com o intuito de agrupar os indivíduos em classes e de 

se confirmar os perfis identificados na ACM. Assim, as principais características dos 

412 indivíduos foram avaliadas para cada um dos quatros clusters encontrados. O 

cluster 1 contém 98 indivíduos (23,8% do total), o segundo 81 (19,7% do total), o 

terceiro 101 (24,5% do total) e, finalmente, o quarto cluster compreende 132 

indivíduos (32% do total). Vejamos, pois, de forma mais detalhada como estes 

clusters estruturam diferentes perfis de saída da escola dos jovens açorianos. 

O primeiro perfil (correspondendo ao primeiro cluster, círculo a verde) é o do 

Abandono Precoce. Este é constituído sobretudo por indivíduos do sexo masculino 

(76,5%), maioritariamente com idades entre os 20 e os 24 anos (53,1%), e que já 

tiveram experiência de trabalho (81,6%), tendo uma escolaridade igual ou inferior ao 
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9º ano (96,9%). Se quase todos já tiveram experiência de trabalho é neste perfil que 

podemos encontrar uma maior proporção dos que ainda não se envolveram com o 

mundo do trabalho apesar de já terem terminado o seu percurso escolar12. 

Acrescente-se que nos quatro perfis em análise encontramos um peso relativamente 

pequeno de jovens pertencentes à categoria de idades mais baixa (15-19 anos), isto 

porque estamos em presença de indivíduos que declararam já ter terminado o seu 

percurso escolar. Não obstante, neste perfil (e em menor grau no perfil 3) 

encontramos alguns jovens com essas idades (neste caso 10,2% dos seus membros). 

De notar que este cluster partilha com o perfil 4 uma característica importante 

em relação à escolaridade: concentra os indivíduos com as escolaridades mais baixas 

(1º ciclo ou menos com 15,3% do total do grupo) e, por contraste, praticamente não 

tem ninguém com as mais altas (ensino secundário com 3,1% e ensino superior com 

0%). 

As escolaridades caracterizadoras deste grupo estão associadas a uma saída 

precoce do mundo escolar, já que 38,8% deixaram-no com 16 anos ou menos e 43,9% 

fizeram-no com 17 ou 18 anos. De notar que não obstante as baixas escolaridades com 

que abandonaram o sistema de ensino isso não impediu 17,3% de ter continuado na 

escola com idades entre os 19 e os 24 anos. Este último dado (que também caracteriza 

o perfil 4 mas é mais vincado neste) é indicador de um papel da escola diferente 

daquele que se espera, neste caso mais do que formação podemos encontrar aqui a 

escola como uma forma de ocupação do tempo13.  

O número de reprovações é também um indicador em consonância com as 

restantes características do perfil: 84,5% reprovou pelo menos uma vez e é aqui que 

encontramos o maior contingente dos que reprovaram 3 ou mais vezes (32,0% do 

total dos membros do perfil), entre os 4 grupos encontrados na ACM. 

Não surpreende, portanto, que seja neste que se destaca o desgosto pela escola 

como razão da saída (54,1% indica-o), como também é aqui que se destaca o número 

daqueles que declararam ter abandonado a escola por terem reprovado muitas vezes 

(21,4%), em contraste, o valor desta categoria nos restantes perfis ou é zero ou, no 

caso do perfil 4, é menos de metade (11,4%).  

                                                             
12 A ideia de terminus do percurso escolar não nos deve fazer perder de vista estes jovens pode voltar a 
estudar, de facto, encontrámos esse tipo de percurso num outro estudo sobre a juventude açoriana 
(Diogo e Faria, 2014), precisamente em jovens com baixas escolaridades. 
13 Para alguns jovens a escola é sobretudo um espaço de convívio, cf. Diogo e Faria (2014).  



Fernando Diogo (coord.), Ana Cristina Palos, Ana Matias Diogo, Licínio Tomás e Osvaldo Silva 

58   

   

Em termos de enquadramento familiar, são indivíduos que continuam a viver 

com o pai (82,7%) e com a mãe (89,8%). Praticamente não têm cônjuge (1,0%) 

embora alguns, poucos, tenham pelo menos um filho (7,1%). Estes últimos dados são 

claramente indicadores de uma transição para o mundo do trabalho ainda em boa 

parte por fazer.  

O segundo perfil (cluster 2, círculo a vermelho) é constituído por uma maioria 

de mulheres (69,1%), mais velhas (95,1% tem 25 anos ou mais), tendo sido designado 

como o perfil de Mais Velhas Empenhadas e Performativas. Todas já tiveram 

experiência de trabalho, sendo que a escolaridade é alta: 92,6% tem escolaridade 

igual ou superior ao ensino secundário, tendo especial peso o ensino superior 

(56,8%). Nesse sentido, este grupo destaca-se como o mais escolarizado de entre os 

perfis encontrados. 

Em consonância com a escolaridade a idade de saída da escola é elevada, pois 

85,9% saíram com 19 anos ou mais, sendo neste grupo que se regista o maior peso 

dos que saíram com 25 anos ou mais, correspondendo a sensivelmente um terço 

(35,9%) do seu total. 

Em relação ao número de reprovações, o perfil em análise caracteriza-se pelo 

maior contingente dos que nunca reprovaram (42%). Não obstante, isso significa que 

mesmo no grupo com melhores escolaridades à saída da escola a maior parte 

reprovou pelo menos uma vez. Este é, aliás, um fator relevante que perpassa os vários 

perfis: a existência de reprovações é uma constante. O que diferencia os diversos 

grupos é, por um lado, o maior ou menor número de reprovações e, por outro, a 

escolaridade obtida. 

Neste cluster destacam-se duas razões para se ter saído da escola, em primeiro 

lugar, o facto de já se ter obtido o diploma desejado (com 76,5% do total dos 

membros deste grupo a escolherem esta opção). Também é relevante como razão a 

saída para se ganhar dinheiro para se conseguir independência da família de origem 

(24,7%). Contudo, esta razão é a que menos discrimina os perfis, já que apresenta 

valores semelhantes para os 4. De relevar que o desgosto pela escola e a saída por 

excesso de reprovações não têm aqui qualquer ocorrência. 

Quanto ao enquadramento familiar, a maior vive com o cônjuge 

(companheiro) com 77,8%, boa parte com os filhos 34,6% e muito poucas com o pai e 

a mãe (3,7% e 4,9%, respetivamente). 
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O terceiro perfil respeita aos Jovens Performativos Centrados no Secundário 

(cluster 3- círculo azul). Neste, podemos encontrar um maior número de homens do 

que no perfil anterior (44,6%), tendo os seus membros idades diversificadas 

(dividem-se quase equitativamente por 3 categorias, 20-24, 25-29 e 30-34 anos, 

poucos têm menos de 20 anos, apenas 7,9%) e quase todos tiveram uma experiência 

de trabalho (94,1%). 

A escolaridade à saída é elevada (89,1% tem pelo menos o ensino secundário) 

mas menos elevada do que no perfil anterior já que aqui a escolaridade dominante é o 

secundário (com 62,4%) e não o superior. 

A idade de saída da escola apresenta um padrão semelhante, é elevada (72,3% 

saíram com pelo menos 19 anos), mas não tão elevada como no grupo anterior, mais 

uma vez a diferença está na classe mais alta (25 anos e mais, neste caso) que 

corresponde a 16,8% dos membros deste perfil por contraponto com os 35,9% dos 

membros do perfil anterior. 

No que respeita ao número de retenções, regista-se um comportamento 

relativamente semelhante ao do grupo anterior, 44,6% não tiveram qualquer 

reprovação.  

Quando questionados sobre as razões para a saída da escola, boa parte indicou 

o ter conseguido o diploma que almejava (64,4%) mas também a necessidade de 

independência (25,7%). Comparando com o perfil anterior, as razões evocadas são as 

mesmas, embora com valores menos expressivos em relação a terem conseguido o 

diploma que pretendiam como principal razão da saída. 

Já no que respeitam ao enquadramento familiar, podemos encontrar uma 

situação francamente distinta, pois a maioria vive com o pai (78,2%) e com a mãe 

(92,1%), quase nenhum tem cônjuge ou filhos (1,0% e 2,0%, respetivamente). 

É claro que os perfis 2, Mais Velhas Empenhadas e Performativas e 3 Jovens 

Performativos Centrados no Secundário são relativamente semelhantes. As 

diferenças estão no desempenho escolar, o primeiro destes perfis apresenta 

escolaridades mais elevadas, mas também estão na trajetória de vida, boa parte das 

primeiras já constituiu família e são algo mais velhas. Os membros do segundo perfil 

vivem quase todos com os seus pais, estando numa faixa etária bastante mais extensa, 

incluindo um pequeno número de jovens com idades entre os 15 e os 19 anos (7,9%).  
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Resta-nos, pois, fazer a apresentação do último perfil, o dos Mais Velhos com 

Baixo Desempenho (cluster 4- círculo a amarelo). Este divide-se equitativamente 

entre elementos masculinos e femininos (49,2% e 50,8%, respetivamente), em termos 

de idades, destaca-se o facto de serem um grupo com predominância dos mais velhos 

(55,3%). Note-se contudo, que não existem jovens com idades compreendidas entre 

os 15 e os 19 anos, algo que o distingue do perfil 1. Quase todos tiveram já experiência 

de trabalho (91,7%).  

Quanto ao nível escolar, ele situa-se claramente à volta do 2º ciclo (40,9%) e 

do 3º (41,7%) quase nenhum tem escolaridade superior a isso (apenas 3,0%) e poucos 

têm-na inferior (14,4% tem o primeiro ciclo ou menos). Estamos, pois, perante jovens 

pouco escolarizados, boa parte dos quais não tem a escolaridade obrigatória mau 

grado terem já saído do sistema escolar.  

A idade com que deixaram de estudar reflete claramente a baixa escolaridade 

dado que quase dois terços (60,3%) saíram da escola com 16 anos ou menos. O 

número de reprovações também reflete essa situação já que apenas 24,2% indicam 

ter abandonado a escola sem ter reprovado. Não obstante, distinguem-se do perfil 1, 

quer por apresentarem um maior número de indivíduos sem reprovações, quer por 

terem menos indivíduos com 3 ou mais reprovações (32,0% e 21,1%, respetivamente).  

É neste grupo que podemos encontrar uma maior variedade de razões para se 

ter deixado a escola. Ao contrário dos outros 3 perfis neste não há uma razão ou duas 

que se distinga das demais. Apesar disso, os motivos para se abandonar a escola mais 

pontuados foram: porque não gostava da escola (40,9%); porque quis ganhar 

dinheiro para me tornar independente da minha família (25,0%)14; porque os meus 

pais precisavam que eu fosse trabalhar para ajudar a família (23,5%) e porque já 

tinha reprovado várias vezes (11,4%). É de assinalar que o único motivo para deixar a 

escola que não apresenta valores com significado é o de saída porque se obteve o 

diploma pretendido.  

Finalmente, registe-se que a maioria destes jovens vive com o(a) cônjuge 

(90,2%) e com pelo menos um filho (68,2%).  

Enfim, temos, portanto quatro perfis de jovens quanto à saída da escola 

respeita. As diferenças entre eles são sobretudo relativas a duas coisas, por um lado, a 

                                                             
14 Relembramos que este motivo é o que menos discrimina os quatro perfis, dado que apresenta valor 
relativamente semelhante nos quatro. 
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idade e a vida familiar, por outro a escolaridade, não apenas no que respeita ao 

diploma escolar mas também em relação às restantes variáveis consideradas. 

4. Ingresso no mercado de trabalho 

Caracterização do ingresso no mercado de trabalho 

Analisada a origem social dos jovens açorianos que deixaram a escola e as 

variáveis que os caracterizam em relação ao momento de saída e à escolaridade 

desempenhada, é chegado o momento de nos debruçarmos sobre o segundo passo 

relativo à transição escola-trabalho, o ingresso no mercado de trabalho. De nota que 

nas partes seguintes esta questão será aprofundada quando nos debruçarmos sobre 

os percursos profissionais dos jovens, sobre o desemprego e inatividade e sobre a sua 

relação com a formação profissional. Nesta parte é dado destaque à primeira 

experiência de trabalho e não tanto a questões de trajetória. 

Uma das variáveis-chave para caracterizar o ingresso no mercado de trabalho é 

a idade da primeira experiência laboral. Existe, contudo, uma razão que complexifica 

a definição deste momento: ser uma experiência remunerada ou não. Com efeito, é 

perfeitamente admissível um cenário em que os jovens iniciam a sua atividade laboral 

como trabalhadores familiares não remunerados, até complementarmente com a 

frequência da escola. Esta figura está muito associada aos pequenos proprietários 

rurais e ao envolvimento das crianças e jovens nas atividades das explorações 

familiares. Justamente, como vimos acima, a agricultura tem um peso importante no 

emprego nas empresas não financeiras na região, com 14,78%. Por outro lado, a 

existência de um estágio não remunerado (não curricular) é passível de ser 

considerado como atividade laboral não remunerada, representando o equivalente 

moderno à figura de trabalhador familiar não remunerado da agricultura tradicional, 

em mais que um sentido. Mesmo que de duvidosa legalidade, este tipo de estágios 

existe, como tem sido amplamente denunciado por várias organizações de luta contra 

a precariedade no emprego, como a Ferve (Fartos Destes Recibos Verdes) ou os 

Precários Inflexíveis. 
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Tabela 1.6. Primeira experiência de trabalho é ou não remunerada 

Remuneração % 

Sim 88,3 

Não 11,7 

Como podemos observar na tabela acima a primeira experiência de trabalho da 

maioria dos jovens foi remunerada mas, mesmo assim, 11,7% enquadra-se na 

experiência não remunerada. 

Tabela 1.7. Idade de ingresso no mercado de trabalho, por grupos 

Idade % 

15- 22,8 

16-17 24,4 

18-20 34,0 

21+ 18,8 

Total 100 

Relativamente à idade de ingresso no mercado de trabalho, destaque-se os 

22,8% dos jovens que se iniciaram com 15 anos ou menos e até os 24,4% que o 

fizeram entre os 16 e os 17 anos. No primeiro caso não há qualquer dúvida que esta 

iniciação foi feita antes da idade legal (caso tenha sido acompanhada do abandono da 

escola), já no segundo é muito provável que assim também tenha acontecido, à luz 

dos resultados do ponto anterior que apontam para as baixas escolaridade de parte 

significativa dos jovens. Considerando a importância desta questão, procedemos, de 

seguida, a um conjunto de cruzamentos bivariados para a aprofundar, antes mesmo 

de a enquadrarmos na ACM. 
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Tabela 1.8. Cruzamento da Idade de ingresso no mercado de trabalho, por 
grupos com a remuneração da primeira experiência de trabalho, (%) 

Idade / remuneração Sim Não Total 

15- 19,8 45,5 22,8 

16-17 23,1 34,1 24,4 

18-20 36,6 13,6 34,0 

21+ 20,4 6,8 18,8 

Total 100 
(333) 

100 
(44) 

100 
(377) 

O cruzamento entre a idade de ingresso e a qualidade da primeira experiência 

de trabalho ser ou não remunerada é elucidativo, verifica-se uma clara tendência para 

que quanto mais novos começaram a trabalhar maior a probabilidade de terem uma 

primeira experiência de trabalho não remunerada. 

Tabela 1.9. Cruzamento da Idade de ingresso no mercado de trabalho, por 
grupos com o sexo, (%) 

Idade / sexo Masc Fem Total 

15- 27,4 17,8 22,8 

16-17 28,9 19,4 24,4 

18-20 33,5 34,4 34,0 

21+ 10,2 28,3 18,8 

Total 100 100 100 

Fazendo o cruzamento com o sexo, é possível observar que são sobretudo os 

rapazes que ingressaram no mercado de trabalho em idades mais baixas. De notar 

que a agricultura nos Açores, em especial na ilha de S. Miguel, é marcadamente 

masculina, pelo que este maior peso dos rapazes se compagina com uma iniciação em 

atividades agrícolas familiares. 
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Tabela 1.10. Cruzamento da Idade de ingresso no mercado de trabalho, por 
grupos com a escolaridade, (%) 

Idade / 
Remuneração 

Sem Esc / 
1.º C. 2.º Ciclo 3.º Ciclo Secundário 

Pós-Sec ou 
Superior Total 

15- 53,3 26,0 18,3 16,1 22,2 22,8 

16-17 30,0 34,2 34,9 15,1 8,3 24,4 

18-20 13,3 30,1 39,4 51,6 15,3 34,0 

21+ 3,3 9,6 7,3 17,2 54,2 18,8 

Total 100 100 100 100 100 100 

O cruzamento com a escolaridade mostra claramente que os indivíduos que 

ingressaram no mercado de trabalho com 15 anos ou menos são em boa parte 

francamente escolarizados já que representam mais de metade (53,3%) dos que não 

têm escolaridade ou têm uma escolaridade até ao primeiro ciclo do ensino básico. 

Aliás, se juntarmos a estes os que se iniciaram na atividade laboral com 16 ou 17 anos, 

encontramos a grande maioria dos que possuem este nível de escolaridade (83,3%). 

De notar que 22,8% dos que têm o ensino superior iniciaram-se na atividade laboral 

com 15 anos ou menos, neste caso. Este comportamento é também compaginável com 

a figura de trabalhador familiar não remunerado na agricultar. 

O cenário que emerge é claro, no grupo dos que se iniciaram na atividade 

laboral aos 15 anos ou antes disso, podemos encontrar sobretudo rapazes, com baixa 

escolaridade, na sua maioria, mas também um grupo não negligenciável de 

indivíduos que apesar de se terem iniciado cedo prosseguiram os seus estudos, alguns 

até ao superior. Este último caso encaixa-se na hipótese do trabalho familiar não 

remunerado na exploração agrícola familiar como atividade complementar ao ofício 

de aluno. 

Uma última variável relevante para caracterizar a transição escola-trabalho 

respeita à ajuda que os jovens tiveram para conseguirem o seu primeiro emprego ou 

trabalho regular.  

 

 



Fernando Diogo (coord.), Ana Cristina Palos, Ana Matias Diogo, Licínio Tomás e Osvaldo Silva 

65   

   

Tabela 1.11. Ajudas para encontrar o primeiro emprego 

Idade % 

Com a ajuda de familiares 34,5 

Com a ajuda de amigos 13,8 

Com a ajuda de conhecidos 10,1 

Procurei nas empresas próximas da minha casa 10,1 

Mandei currículos 13,5 

Através de anúncios no jornal ou na internet 4,0 

Pelo centro de emprego 3,7 

De outra forma15 10,3 

Total 100 

Podemos observar que a maioria contou com as suas redes de relação de 

proximidade (redes de interajuda)16 para o efeito (com 58,4%), em especial a ajuda de 

familiares (34,5%). Muito longe aparece a iniciativa individual do jovem com menos 

de metade do valor anterior (27,6%) e, finalmente, o enquadramento institucional 

(com 14%). De seguida, apresentamos a análise multivariada relativa ao ingresso no 

mundo do trabalho. 

Perfis de ingresso no mercado de trabalho 

Foram consideradas como variáveis relevantes para o estudo as principais 

características sociodemográficas (idade, estado civil, escolaridade) e as variáveis 

respeitantes à transição para o trabalho (experiência de trabalho, idade início 

trabalho remunerado, profissão atual, ajudas para o 1º emprego, anos no emprego 

atual, ocupação principal atual e vínculo atual). 

                                                             
15 De notar que nesta última categoria podemos encontrar, sobretudo, recursos institucionais de apoio 
à procura de emprego, em particular a Agência para a Qualificação e emprego, o estágio e a escola 
(mas em valores tão baixos que não podem constituir categorias autónomas). 
16 As redes de proximidade agregam as categorias: Com a ajuda de familiares; Com a ajuda de 
amigos e Com a ajuda de conhecidos; A iniciativa individual agrega: Procurei nas empresas 
próximas da minha casa ;Mandei currículos e Através de anúncios no jornal ou na internet; O 
enquadramento institucional compreende: Pelo centro de emprego e De outra forma. 
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Figura 1.3. Medidas de discriminação (disposição das variáveis ativas e 
suplementares), ingresso no mercado de trabalho 

 

A informação obtida, referente à associação entre as variáveis utilizadas na 

ACM foi sintetizada em duas componentes ortogonais que explicam 68.4% da 

variância total das variáveis originais. Na Tabela 1.12., apresentam-se os pesos e as 

contribuições das variáveis para cada uma das dimensões consideradas, a 

percentagem da variância explicada, bem como a consistência interna (com base no 

coeficiente alfa de Cronbach). Através da Figura 1.3. podemos analisar as associações 

entre as variáveis e a sua importância para a definição das dimensões consideradas. 

As variáveis relacionadas com a experiência de trabalho, ocupação principal 

atual e idade são as que mais discriminam na dimensão 1, com contribuições 

variando entre os 17,74% e os 39,45%. Para a dimensão 2 as que apresentam uma 

maior contribuição são o vínculo, apresentada como “para quem trabalha por conta 

de outrem, de que forma o faz” (18,52%), a profissão atual (17,06%) e a escolaridade 

(16,75%) (ver Tabela 1.12.). 
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Tabela 1.12. Contribuições das variáveis em cada uma das dimensões, ingresso 
no mercado de trabalho 

Variáveis 
Dimensão 1 Dimensão 2 

Discriminação Contribuição Discriminação Contribuição 

Escolaridade 0,299 8,43% 0,551 16,75% 

Estado Civil 0,115 3,25% 0,164 4,98% 

Idade 0,629 17,74% 0,136 4,13% 

Idade 1ª exp. de trabalho 0,062 1,75% 0,207 6,29% 

Anos no emprego atual 0,086 2,43% 0,141 4,27% 

Profissão atual 0,101 2,86% 0,561 17,06% 

No caso de trabalhar por conta de 
outrem, de que forma o faz? 

0,145 4,08% 0,609 18,52% 

Ajuda para 1º emprego 0,049 1,37% 0,418 12,71% 

Experiência de trabalho 1,399 39,45% 0,007 0,20% 

Ocupação principal atual 0,661 18,63% 0,497 15,10% 

Valor próprio 3,546  3,290  

Variância explicada 35,9%  32,9%  

Alfa de Cronbach 0,798  0,773  

A primeira dimensão é estruturada fundamentalmente pelas variáveis 

relacionados com a experiência de trabalho, com a ocupação principal atual e a idade, 

enquanto que na segunda dimensão encontramos variáveis referentes à profissão 

atual, de que forma desenvolve essa atividade (vínculo) e a escolaridade. 

De seguida, apresentamos as quantificações das categorias das variáveis 

(Tabela 1.13.) utilizadas em projeção num gráfico bidimensional, abaixo apresentado. 
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Tabela 1.13. Quantificação das categorias das variáveis nas dimensões 1 e 2, 
ingresso no mercado de trabalho 

Dimensão Variáveis 
Quantificaçõe

s negativas 
Quantificações 

positivas 

1 

Idade 15-19 30-34 

Experiência de trabalho N_Trab S_trab 

Ocupação principal 
atual 

Domésticas, 
Des_Desoc Trabalha 

    

2 

Escolaridade Superior 1º ciclo ou - 

Estado civil Solteiro Casado / uf 

Idade 1ª exp. de 
trabalho 

I_Trab21+ I_Trab16_17 

Anos de emprego atual ---- Emp_at+11 

Profissão atual A_espec A_agric 

No caso de trabalhar por 
conta de outrém, de que 

forma o faz? 
Bolseiro 

Tarefa 
T_familiar 

Ajuda para 1º emprego 
Currículo, 
O_forma 

Ajuda familiar 

A Figura 2 representa o plano que cruza as duas primeiras dimensões, as quais 

explicam 68,6% da variação dos dados. A primeira dimensão (35,9%) opõe 

principalmente os entrevistados que não têm experiência de trabalho e mais jovens 

(15-19 anos) aos que têm experiência de trabalho e se encontram numa faixa etária 

mais elevada (30-34 anos) enquanto que a segunda dimensão (32,9%) opõe 

principalmente os jovens mais qualificados (com ensino superior) e a desenvolver 

atividades mais especializadas (A_espec) aos menos qualificados (1º ciclo ou -) e a 

desenvolver atividades menos especializadas (na agricultura e indústria). 
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Figura 1.4. Mapa percetual: perfis de ingresso no mercado de trabalho 

 

Com base nas coordenadas dos indivíduos nas duas componentes principais 

retidas foi aplicada o método não hierárquico das k-médias (k-means), no âmbito da 

Análise de Clusters, com o intuito de agrupar os indivíduos em classes e de se 

confirmar os perfis identificados na ACM (apresentados na figura acima). Assim, as 

principais características dos 412 indivíduos vão ser avaliadas para cada um dos 

quatros clusters encontrados. O cluster 1 contém 35 indivíduos (8,49% do total), o 2 

contem 113 (27,43% do total), 154 estão no 3 (37,38% do total) e 110 indivíduos no 

cluster 4 (26,70% do total). 

Assim, o primeiro perfil encontrado é o das Desocupadas (cluster 1- retângulo 

a verde), constituído sobretudo por raparigas (62,9%), mais novas (a maioria tem 

entre 15 e 24 anos (60%) e solteiras (68,6%). Quanto à escolaridade, quase todos 

(80%) têm o 9º ano ou menos, sendo, portanto, um grupo pouco escolarizado. 

No que respeita à sua relação com o mundo do trabalho, nenhum tem qualquer 

experiência de trabalho. Em termos de ocupação, o grupo é essencialmente 

constituído por indivíduos que se declaram desocupados (com 44,8% e onde se inclui 
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os desempregados e os que estão em casa sem ocupação) ou domésticas (37,9%). 

Trata-se, portanto, de um perfil em que a sua relação com o mundo do trabalho é 

distante e problemática, tanto mais que a escolaridade é relativamente baixa. 

O segundo perfil respeita à Transição Difusa (cluster 2- retângulo a amarelo). 

Trata-se de um grupo maioritariamente feminino (71,7%), composto por indivíduos 

mais velhos (pois a maioria, 71,7%, tem 25 anos ou mais). Não obstante, boa parte 

(68,1%) é solteira.  

A escolaridade é um traço forte de caracterização deste perfil já que 92,9% tem 

pelo menos o ensino secundário. De facto, a maioria (56,6%) apresenta o ensino 

superior como diploma escolar possuído. É neste grupo que se concentram os 

indivíduos com essa escolaridade.  

Todos têm experiência de trabalho, e a maioria teve a sua primeira experiência 

com 21 anos ou mais (46%), mas é de vincar a existência de um número significativo 

que se iniciou com 15 anos ou menos (18,6%), embora isso não os tenha impedido de 

continuar a estudar com relativo sucesso. 

Em relação às ajudas que tiveram para encontrarem o seu primeiro emprego 

destaca-se as formas institucionais com 72,6%. De entre os vários perfis presentes 

nesta análise é neste grupo que este tipo de ajudas se concentra.  

No que respeita ao número de anos no emprego atual, não existe uma 

categoria que se destaque, mas pode ser observada uma tendência: quase nenhuns 

estão no mesmo posto de trabalho há 11 anos ou mais (1,8%) mas verifica-se que um 

número significativo se encontra nessa condição à 1 ou 2 anos (25%). Trata-se, 

portanto, de indivíduos que se encontram a trabalhar há alguns anos no mesmo 

emprego embora exista alguma diversidade intragrupo.  

A maioria exerce a sua atividade como Especialistas das atividades intelectuais 

e científicas (47,3%), embora um número significativo seja administrativo (20,9%) ou 

esteja envolvido em atividades como Técnicos e profissões de nível intermédio 

(13,6%) ou mesmo como Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e 

segurança e vendedores (14,5%). 

Relativamente ao vínculo laboral, o valor mais elevado é o relativo ao contrato 

permanente (23%). Contudo, trata-se de um valor abaixo do valor homólogo para o 

conjunto dos jovens. Em sentido contrário, podemos encontrar com valores acima 

dos homólogos para o conjunto dos jovens as categorias recibos verdes (com 16,8%) e 
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Bolseiro (com 18,6%). Estes valores (aos quais se pode acrescentar o de programa 

ocupacional que com 12,4% também está acima da média) indiciam fortemente que 

este perfil apresenta um nível de precariedade no emprego relativamente elevado. 

Esta conclusão é reforçada pela análise da ocupação: se a maioria trabalha (63,7%) 

um número significativo é estagiário (15,9%). Este último dado representa uma 

grande concentração deste tipo de atividade neste perfil, certamente associado aos 

programas estagiar L e T. 

O terceiro perfil (cluster 3- retângulo a azul) foi por nós batizado de Transição 

Estável Pouco Qualificada. Trata-se de um grupo fortemente masculinizado (72,1%) 

em contraste com os dois anteriores, e onde se destaca a idade, já que 92,2% tem 25 

ou mais anos. Não obstante, o seu estado civil divide-se de forma equilibrada entre 

casados/u. de facto (50%) e solteiros (40,9%).  

A sua escolaridade é relativamente baixa, dado que se destaca o 3º ciclo 

(46,1%), todas as outras categorias desta variável encontram-se abaixo dos valores 

homólogos para o conjunto dos jovens.  

Todos têm experiência de trabalho, não havendo uma idade específica de início 

à atividade laboral que se destaque, ao contrário do que acontecia no grupo anterior. 

Quanto às ajudas que tiveram para encontrarem o seu primeiro emprego, destaca-se 

o apoio de familiares (com 56,5%). Se a análise desta variável for efetuada por 

grandes categorias, o peso das redes de proximidade acentua-se já que 79,2% declara 

que recorreu a este tipo de apoios. 

A maioria apresenta uma situação de relativa estabilidade no emprego atual, 

dado que apenas 9,1% declara que está no seu emprego há 1 a 2 anos, todos os outros 

se encontram no mesmo emprego há mais tempo. 

Em relação à profissão desempenhada, encontramos um número significativo 

entre os Trabalhadores não qualificados (21,1%) mas também nos Trabalhadores dos 

serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores (28,3%). Em relação aos 

valores homólogos para o conjunto dos jovens, este perfil destaca-se por ter um maior 

peso dos grupos profissionais Trabalhadores qualificados da indústria, construção e 

artífices (17,1%, aqui o que está em causa são sobretudo trabalhadores da construção 

civil) e Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da floresta 

(8,6%). A conclusão que podemos retirar é que estamos perante um conjunto de 

jovens que desempenha atividades profissionais pouco qualificadas.  
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Contudo, o vínculo laboral dominante é o contrato permanente (55,9%), não 

havendo uma forma específica de precaridade laboral que se destaque nas restantes 

modalidades desta variável. Finalmente, diga-se que no momento quase todos 

trabalham (90,8%), sendo que as restantes formas de ocupação registam valores 

residuais.  

O último perfil encontrado (cluster 4- círculo a vermelho), foi por nós 

designado de Ingressos Precários. 

Neste grupo os sexos encontram-se distribuídos de forma equilibrada (49,1% 

de homens e 50,9% de mulheres), sendo que o grupo de idades que se destaca é o dos 

20-24 anos com 51,8%. Boa parte é solteira (69,1%) mas o número de divorciados não 

está muito longe do dos casados (12,7% e 18,2%, respetivamente). Em relação à 

escolaridade, a maioria tem o 2º ciclo ou menos (52,7%) e nenhum tem o ensino 

superior. 

Já todos tiveram experiência de trabalho, sendo que a idade com que se 

iniciaram não é uma variável muito discriminativa do grupo. Não obstante, verifica-

se que 42,7% tiveram a sua primeira experiência profissional entre os 18 e os 20 anos, 

algo que contrasta com a escolaridade relativamente baixa da maioria.  

Quanto ao primeiro emprego, este foi obtido recorrendo à ajuda de familiares 

(33,6%) ou de amigos (25,5%), sendo que as redes de proximidade no seu conjunto 

representam 71,8% dos casos. 

Quase todos (90,6%) se encontram no emprego atual há pouco tempo, isto é, 

há menos de 6 anos, sendo que 67,9% estão há 2 anos ou menos. No que respeita à 

atividade profissional, as opções que se destacam são as de Trabalhador não 

qualificado com 37% e de Trabalhador dos serviços pessoais, de proteção e segurança 

e vendedor com 33,3%.  

Os vínculos dominantes respeitam a situações de precariedade no emprego, 

dado que muitos trabalham à tarefa (27,5%), valor que se destaca em relação aos 

outros perfis, e é aqui que se concentram os trabalhadores familiares não 

remunerados identificados na amostra (2,8%). Boa parte está a prazo (41,3%). E 

muito poucos são permanentes (ou efetivos, com 8,3%). 

A ocupação principal reforça a conclusão de que estamos perante um grupo 

que se define pela precariedade laboral. O número de desocupados é elevado (44%), 

muito acima dos que trabalham (27,5%) Este último valor, por sua vez, representa 
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sensivelmente o dobro dos que estão em programas ocupacionais (13,8%). Neste 

grupo também pode ser encontrado um conjunto de domésticas (11,9%) cujo peso 

está acima do valor homólogo para o conjunto dos entrevistados (6,2%). 

As semelhanças entre este perfil e o dos Desocupados (cluster 1) fazem supor 

que quando estes últimos se envolverem em alguma atividade profissional e, por isso, 

deixarem de estar desocupados, as suas características sociodemográficas permitirão 

classifica-los como pertencendo ao perfil dos Ingressos Precários. 

Conclusão 

A transição para o mundo do trabalho dos jovens açorianos e os moldes como 

é feita não depende, em grande medida, da sua vontade nem sequer das suas 

características individuais ou sociais. Existe todo um contexto social, político e 

económico que condiciona fortemente as opções dos jovens, as suas oportunidades e 

percursos sociais possíveis. Neste sentido, a abordagem destas questões, mesmo que 

de uma forma breve, representou um imperativo metodológico incontornável pois 

apenas assim é que as suas características e opções fazem sentido. 

Alguns dos fatores que condicionam esta transição estão associados à crise 

política, social e económica que perpassa os países do sul da Europa. Esta reflete-se 

num crescimento económico anémico ou inexistente e, com ele, numa escassa criação 

de empregos. Esta escassez de empregos está também associada à condição precária e 

relativamente mal paga de boa parte das ofertas existentes e às opções políticas que 

têm constrangido o desenvolvimento económico na Europa, especialmente a sul. 

No entanto, existem fatores estruturais relevantes para o caso de Portugal e, 

especificamente, dos Açores. Desde logo a questão da escolaridade. A baixa 

escolaridade da população açoriana como um todo é um dos principais senão o 

principal desafio ao desenvolvimento da região. No caso específico dos jovens 

verificam-se duas tendências claramente contraditórias mas, não obstante, 

profundamente caracterizadoras da relação com a escola. Por um lado, a escolaridade 

da geração mais nova é francamente superior à dos seus pais, e isso ficou muito claro 

nesta parte, por outro, é baixa no contexto nacional e europeu. À baixa escolaridade 
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está associado um conjunto de problemas como o insucesso e o absentismo, 

diagnosticados e sistematizados pela Direção Regional da Educação (2015).  

Nesta parte o insucesso e as baixas escolaridades que daí resultam 

apresentam-se como condicionantes incontornáveis no processo de transição escola-

trabalho. 

Mas a questão do diploma à saída da escola não é o único fator estruturante de 

dimensão nacional e regional que condiciona o ingresso no mercado de trabalho, a 

própria forma como este se estrutura nos Açores tem um peso de monta. De facto, 

pode observar-se que a maioria dos setores de atividade mais relevantes na economia 

açoriana é caracterizada por profissões fracamente qualificadas, com vínculos 

precários, envolvendo atividades perigosas, penosas e fracamente qualificadas 

(Diogo, 2007). 

Esta configuração do mercado de trabalho apresenta dois tipos de 

consequências que condicionam os percursos possíveis dos jovens. Por um lado, gera 

uma espécie de adequação perversa entre indivíduos com percursos escolares 

precocemente interrompidos e uma oferta de empregos com baixa qualidade. Num 

contexto de crise, são também estes os primeiros a perderem o emprego.  

Por outro, torna-se difícil aos mais qualificados encontrarem postos de 

trabalho neste tipo de mercado de emprego já que se apresentam francamente 

sobrequalificados para a oferta disponível, restando para eles atividades com vínculos 

precários e ordenados relativamente escassos, sem esquecer os estágios. Isto é, 

envolvem-se em atividades menos qualificadas do que aquelas para as quais as suas 

qualificações são adequadas e desalojam os indivíduos menos qualificados para 

situações de desemprego e de desocupação (Ryan, 2001:54). 

O nosso ponto de partida, em relação aos dados recolhidos para o inquérito, 

respeitou à análise da origem social dos jovens. Foi possível verificar que, em termos 

gerais, esta é relativamente baixa, quando vista a partir dos grandes grupos 

profissionais em que se enquadram as profissões dos seus pais e da escolaridade que 

estes apresentam.  

Os dados sobre os pais, embora pouco abundantes, permitem verificar duas 

grandes diferenças entre as gerações. Estas mostram que a sociedade açoriana se tem 

vindo a modificar, aproximando-se das sociedades mais avançadas. Contudo, falar de 



Fernando Diogo (coord.), Ana Cristina Palos, Ana Matias Diogo, Licínio Tomás e Osvaldo Silva 

75   

   

mudança e aproximação não implica que não haja ainda um caminho importante a 

percorrer. 

Das diferenças mencionadas a primeira respeita, justamente, à escolaridade. 

Como referido, apesar dos inegáveis problemas associados à escolaridade dos jovens 

açorianos existe uma clara rutura geracional em favor destes últimos. Em regra os 

jovens apresentam uma escolaridade muito maior do que os seus pais.  

A segunda tem a ver com a ocupação. Se entre os jovens entrevistados 

podemos encontrar um pequeno grupo de domésticas, os valores em causa 

contrastam fortemente com os da geração dos seus progenitores, onde boa parte das 

mães tem essa ocupação. 

Acrescente-se uma última conclusão importante, proveniente da análise da 

origem social dos jovens: sensivelmente metade ainda vive com pelo menos um dos 

progenitores. Este dado é particularmente significativo para os objetivos desta parte 

dado que mostra que muitos ainda se encontram longe de realizar a transição para a 

idade adulta da qual a transição para a vida ativa é apenas uma parte. Sair de casa dos 

pais por via de um rendimento próprio obtido através de um emprego estável e 

desenvolver (ou não) uma qualquer forma de conjugalidade e casa própria, são os 

principais indicadores identificados na literatura para se definir o ingresso na idade 

adulta (cf., por exemplo, Serracant, 2012: 169). Recordemos, a este propósito, que os 

jovens analisados nesta parte respeitam aos que já deixaram a escola e que, portanto, 

já se encontram em pleno processo de transição para a vida ativa e para a idade 

adulta. A simultaneidade da condição de não estudante com a de residente em casa 

dos pais faz supor a existência de dificuldades nestes processos. 

Para se realizar a análise da transição do mundo da escola para o do trabalho 

seguiu-se um procedimento em que primeiro se analisou os perfis dos jovens à saída 

da escola para, de seguida, se fazer o mesmo em relação ao ingresso no mercado de 

trabalho. 

No que respeita à saída da escola, o fator que se destacou foi, desde logo, o 

elevado número de jovens que a deixou em idades baixas e com escolaridade 

reduzida. Acresce que dois terços dos entrevistados apresentam pelo menos uma 

reprovação durante o seu percurso escolar. Trata-se da confirmação do problema 

amplamente discutido da baixa escolaridade da população e dos jovens açorianos. 

Contudo, os dados permitiram perceber para além disso pois existem marcadas 
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diferenças entre os entrevistados. As razões de saída da escola representam um dado 

em que essas diferenças são perfeitamente claras. Desde logo, porque a principal 

razão para se sair da escola (obtenção do diploma pretendido) contrasta fortemente 

com a segunda razão mais pontuada (não gostar da escola).  

Os perfis de saída da escola, obtidos através da Análise das Correspondências 

Múltiplas, permitiu-nos perceber de que forma as principais variáveis 

caracterizadoras dos jovens estruturam grupos muito distintos. Desde logo, os jovens 

são claramente marcados pela idade e experiência de vida, por um lado, e pela 

escolaridade obtida e razões da saída, por outro.  

De entre os perfis de saída da escola em nossa opinião destaca-se o referente 

aos jovens do Abandono Precoce. Se o nome descreve perfeitamente o que o 

caracteriza, não deixa de ser surpreendente que uma parte dos que o constituem 

tenha ficado na escola até uma idade relativamente avançada sem que por isso 

tenham obtido melhor desempenho escolar. Confrontando estes resultados com o 

estudo de Diogo e Faria (2014) faz sentido colocar a hipótese de que para parte dos 

jovens a escola funciona mais como local de convívio com os amigos do que como 

atividade formativa tendo em vista o emprego. O facto da maioria dos indivíduos 

deste perfil considerar que deixou a escola por desgosto para com esta reforça essa 

hipótese. 

Este grupo contrasta fortemente com o perfil Mais Velhas Empenhadas e 

Perfomativas, caracterizado pelo diploma escolar ao nível do secundário e sobretudo 

do superior. De notar que o género acaba por ser um fator importante na distinção 

entre estes dois grupos, dado que o primeiro é sobretudo masculino e o segundo 

feminino.  

Os dois restantes perfis de saída da escola posicionam-se no eixo que opõe os 

dois primeiros. Os Jovens Performativos Centrados no Secundário estão mais 

próximos do perfil das Mais Velhas Empenhadas e Performativas. Distinguem-se 

por algumas diferenças em relação à escolaridade e ao desempenho escolar. O 

primeiro apresenta diplomas escolares mais baixos. Mas também se distinguem pela 

vida familiar, no primeiro caso os jovens vivem ainda com os seus pais e no segundo 

encontram-se enquadradas nas suas famílias de procriação, estando bem adiantadas 

no seu processo de instalação na idade adulta.  
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Por sua vez, o perfil Mais Velhos com Baixo Desempenho está mais associado 

ao do Abandono Precoce, distingue-se deste em termos escolares, por apresentarem 

menos reprovações, e em termos sociais, por ser constituído por indivíduos mais 

velhos e casados, com filhos. Coloca-se a hipótese de que os Jovens do Abandono 

Precoce transitarão para o perfil dos Mais Velhos com Baixo Desempenho há medida 

que forem envelhecendo. 

A análise do processo de ingresso no mercado de trabalho também relevou a 

existência de importantes clivagens entre os jovens açorianos, permitindo o seu 

agrupamento em perfis distintos. 

Não obstante a primeira questão relevante que se encontra quando se analisa o 

ingresso no mercado de trabalho é o facto de este ter sido feito antes dos 18 anos para 

quase metade dos inquiridos. De notar que este contacto relativamente precoce com o 

mundo do trabalho não é, em si, um problema. Com efeito, é tradição dos países do 

norte da Europa a acumulação das primeiras experiências de trabalho com o ofício de 

aluno (Guerreiro e Abrantes, 2007). O problema é a possibilidade desta primeira 

experiência resultar da saída da escola. No caso dos jovens açorianos, o ingresso no 

mundo do trabalho através da figura do ajudante familiar não remunerado, 

designadamente nas explorações agrícolas das famílias, parece ter sido uma realidade 

para alguns. Contudo, esta figura não impede a existência de um elevado número de 

ingressos precoces no mercado de trabalho associado à saída da escola de forma 

prematura. 

Em geral o ingresso no mercado de trabalho está associado ao apoio de 

familiares e de outros indivíduos, da sua rede de relações sociais de proximidade, 

para se conseguir o primeiro emprego. Contudo, os mais escolarizados tendem a 

recorrer mais a formas institucionais de ajuda na busca da primeira experiência de 

trabalho, contrastando dessa forma com a tendência geral. 

Os perfis definidos para o ingresso no mundo do trabalho permitem verificar a 

existência de caminhos diferenciados. Desde logo, existe um grupo que se destaca 

pela fraca relação com o mundo do trabalho e, como tal, é bastante distinto dos 

restantes. Acresce que também se singulariza por ser de longe o que reúne um menor 

número de indivíduos. Referimo-nos ao perfil das Desocupadas. Este caracteriza-se 

pela inexistência de experiência de trabalho, pelo sexo (maioritariamente feminino) e 
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por uma idade baixa. Em relação à ocupação destaca-se, para além da desocupação, a 

assunção da condição de doméstica. 

Trata-se de um grupo com relevância sociológica, não obstante o seu pequeno 

quantitativo demográfico, dado que representa a persistência estrutural na sociedade 

açoriana de formas de organização da vida social mais próximas de modos de vida 

tradicionais do que modernos. As variáveis que o caracterizam mostram como o 

género e a (falta de) escolaridade ainda têm uma importância central para a definição 

dos indivíduos. 

Nos restantes três grupos, salienta-se o perfil da Transição Difusa. Neste é 

visível o efeito das determinantes estruturais na relação dos jovens açorianos com o 

emprego pois, por um lado, é constituído por jovens com níveis de escolaridade 

elevados para o contexto regional e, por outro, boa parte dos seus membros encontra-

se em situação de precariedade em relação ao emprego. Estas características 

contrastam com o perfil da Transição Estável Pouco Qualificada, dado que neste 

último caso as escolaridades tendem a ser baixas e a proporção dos que se encontram 

enquadrados em contratos sem termo é francamente maior.  

Acrescente-se que enquanto no perfil Transição Difusa podemos encontrar 

uma maioria de mulheres, o grupo Transição Estável Pouco Qualificada é 

maioritariamente constituído por homens. Esta última característica não só 

diferencia os grupos como permite verificar a reprodução entre os mais novos de 

duas características sociais: por um lado, as mulheres tendem a ter uma escolaridade 

mais alta que os homens e, por outro, isso não impede que os homens tenha 

vantagem no mercado de trabalho, neste caso consubstanciada num maior acesso ao 

contrato sem termo (ou permanente). 

Estas características têm, também, de ser cotejadas com as características do 

mercado de trabalho nos Açores: maior oferta de trabalho em sectores de atividade 

masculinizados como as pescas, a construção civil e a agricultura que procuram, ao 

mesmo tempo, indivíduos pouco escolarizados, isto é, homens pouco escolarizados. 

O quarto e último perfil representa o acentuar das características até agora 

sublinhadas (Ingressos Precários), pois apresentam, ao mesmo tempo, uma 

escolaridade muito baixa (para boa parte o 2º ciclo ou menos) e uma relação com o 

trabalho caracterizada por um elevado grau de precariedade em atividades pouco ou 

nada qualificadas. 
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Em síntese os jovens açorianos que já deixaram a escola não constituem uma 

categoria social homogénea sendo que a escolaridade obtida e as variáveis com ela 

relacionadas (idade de saída da escola e número de reprovações) se constituem como 

um importante eixo diferenciador dos jovens. No ingresso no mercado de trabalho, 

salienta-se a idade de ingresso no primeiro emprego como um fator diferenciador dos 

jovens, em concomitância com a escolaridade, sendo que isso está relacionado com 

quatro perfis de ingresso no mercado de trabalho, onde a atividade desenvolvida, o 

sexo e o vínculo apresentado são determinantes para os compreender. Os jovens mais 

escolarizados, sobretudo raparigas, tendem a ter uma situação de alguma 

precariedade no emprego (embora em categorias profissionais mais qualificadas), por 

contraponto com um grupo de jovens (sobretudo homens) menos escolarizados mas 

com maior estabilidade laboral. No entanto, a fraca escolaridade está também 

claramente associada a situações de grande precariedade laboral e até de 

desocupação. Bem como a alguns sinais de persistências estruturais de modos de vida 

tradicional na ocupação de doméstica (desenvolvida por um número pequeno mas 

sociologicamente significativo de jovens do sexo feminino). 

Nesta parte fica muito claro que a escolaridade baixa dos jovens está associada 

ao desgosto pela escola, ao insucesso e à saída precoce mas mesmo os mais 

escolarizados têm dificuldades em integrar-se num mundo de trabalho onde a crise 

política, social e económica do sul da Europa limita as opções e os percursos 

possíveis. Os estágios e programas ocupacionais desempenham um inegável papel de 

atenuação dos principais problemas encontrados mas o seu papel não é nem pode ser 

o de os resolver. A resolução dos problemas associados ao ingresso no mercado de 

trabalho dos jovens açorianos depende de transformações políticas e económicas do 

sul da Europa, enquadrados na economia europeia, ocidental e mundial, que ainda 

estão para acontecer. 
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Parte II - Percursos profissionais dos jovens 

 

Introdução 

As complexas transformações que, ao longo das últimas décadas, têm 

atravessado os mercados de emprego têm produzido importantes impactos nas 

relações da juventude com o trabalho. O conjunto de perturbações resultantes dos 

choques petrolíferos, nos anos 70 do século XX (Rodrigues, 1987), transformaram-se, 

nos anos 80, em sintomas de uma “crise” duradoura e estrutural, mercê das 

repercussões da revolução tecnológica sobre o mundo do trabalho, onde os ganhos de 

produtividade permitem crescimentos exponenciais da riqueza produzida com o 

recurso a uma mão de obra cada vez mais reduzida.  

A modernização da economia apresenta custos sociais cada vez mais elevados: 

o desemprego instala-se em todos os setores da atividade económica, enquanto 

fenómeno persistente e seletivo (afetando particularmente os jovens e as mulheres) e 

as contratações de trabalhadores tendem a ser realizadas sob formas instáveis. As 

comparações internacionais, no âmbito dos países da OCDE, continuam a 

demonstrar que o recurso a formas de trabalho atípicas - emprego a tempo parcial, 

emprego realizado com recurso a contratos temporários ou autoemprego – apresenta 

variabilidades consoante os países e as profissões, mas o carater seletivo destas 

formas de trabalho é evidente: afeta sobretudo as mulheres (40%) e os jovens, pois 

metade dos trabalhadores temporários têm menos de 30 anos (OCDE, 2015).  

Neste contexto, e como diferentes estudos têm enfatizado, as sociedades atuais 

tornam salientes processos de fragmentação dos percursos profissionais da juventude 

(Biggart & Walther, 2006; Furlong, Cartmel, & Biggart, 2006), fortes clivagens entre 

as aspirações produzidas por estudos cada vez mais prolongados e as oportunidades 
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de emprego, bem como a desestandartização ou dessincronização das fases de vida – 

autonomia financeira, casamento e procriação – que produzem o alongamento da 

juventude, no sentido da clássica formulação de Galland (1984; 1996). 

Como salientam Ferreira e Nunes (2010) esta desestandardização dos 

processos de transição para a vida adulta constitui um fenómeno generalizável a 

todos os países europeus e resulta da progressiva regressão das funções sociais do 

Estado e das transformações económicas que têm ocorrido, no contexto do neo-

liberalismo e dos processos de globalização, onde a flexibilização laboral é 

considerada condição indispensável ao relançamento das economias, instituindo-se o 

estatuto precário dos novos empregos a pretexto de se adequar a mão de obra às 

necessidades do mercado e às oscilações económicas conjunturais. Os traços desta 

precariedade são sobejamente conhecidos nas sociedades contemporâneas e, um 

pouco por toda a Europa, radicam em formas de alternância entre formação, estágios, 

inatividade, desemprego e empregos precários. 

Face a este panorama de instabilidade e de incerteza é pertinente 

questionarmos se os constructos teóricos habitualmente utilizados para concetualizar 

os processos de transição para a vida adulta se revelarão heuristicamente apropriados 

para caraterizar as novas modalidades em que esta transição pode ocorrer. Como 

referem Pais, Cairns e Pappámikail (2005) as “perspetivas homogeneizadoras 

esbarram num cenário de acentuada singularização de trajetórias, atitudes e 

comportamentos juvenis” (p. 112), o que conduz alguns autores a sugerir que se 

analisem as trajetórias juvenis sob o prisma de uma individualização dos processos 

de inserção profissional (Furlong, Cartmel, Biggart, Sweeting & West, 2003; 

Hardgrove, McDowell & Rootham, 2015) e de uma singularização biográfica, dado 

que as especificidades das experiências sociais dos jovens tendem a transformar as 

suas trajetórias em processos dificilmente mimetizáveis (Furlong, Cartmel, & Biggart, 

2006).  

Mas o que os estudos continuam a revelar é que a deterioração económica e a 

tendencial precarização das relações laborais produzem impactos diferenciados na 

condição juvenil em função de caraterísticas sociográficas, nomeadamente, a sua 

condição sexual, a posição na estrutura social e a qualidade e duração dos seus 

percursos escolares e formativos. Alguns destes estudos evidenciam como os menos 

qualificados (Furlong, Cartmel, Biggart, Sweeting & West, 2003; Guerreiro, Cantante 
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& Barroso, 2009) são particularmente permeáveis à precariedade e ao desemprego de 

longa duração (Cotis, Germain & Quinet, 1997).  

O estudo de Guerreiro, Cantante e Barroso (2009) centra-se em jovens que 

abandonam precocemente o sistema de ensino e que são frequentemente relegados 

para ocupações profissionais pouco qualificadas e fracamente remuneradas; a relação 

com a escolaridade é pautada por insucesso escolar, desvalorização dos saberes 

transmitidos pela escola e um fraco envolvimento e interesse pela escolaridade. Num 

contexto de incremento de flexibilização profissional, as inserções profissionais são 

frequentemente precárias, pontuadas por uma elevada rotatividade laboral, não 

acedem a formação profissional e manifestam uma insatisfação profissional 

acentuada. Dos entrevistados são poucos os que apresentam “trajetórias profissionais 

direcionadas” (p. 147), ou seja, itinerários profissionais marcados pela permanência 

de funções laborais nas mesmas atividades económicas. A maioria vivencia 

“percursos profissionais itinerantes” (p. 144), ainda que as ocupações profissionais, e 

os setores de atividade onde são exercidas, sejam diferenciados em função do género 

e do capital escolar possuído. 

As investigações que se centram nos itinerários profissionais de jovens 

diplomados (Fournier, Pelletier & Beaucher, 2002; Ramos, Parente & Santos, 2014), 

salientam a raridade de percursos profissionais lineares e previsíveis, ainda que 

alguns sejam protagonistas de itinerários mais estáveis e melhor remunerados, 

comparativamente com os seus congéneres menos qualificados. O que os dois estudos 

referenciados demonstram é a diversidade de percursos e trajetórias profissionais dos 

mais diplomados, diversidade fortemente dependente da área de formação, recursos 

económicos familiares e do género. Ainda que seja possível encontrar inserções 

socioprofissionais bem-sucedidas, ocupando posições estáveis e satisfatórias – após 

períodos de mobilidade profissional acentuada entre empregos precários – 

salientam-se as situações laborais instáveis, vivenciando muitos jovens uma 

moratória que, por vezes, desemboca em trajetórias precárias e até de exclusão, 

encontrando enormes obstáculos numa inserção profissional e experimentando 

enormes dificuldades financeiras, o que dificulta a autonomização financeira e 

habitacional de uma larga faixa da juventude contemporânea. 

Ora, neste contexto em que os marcadores tradicionais da construção dos 

processos de transição para a vida adulta estão a perder as suas funções normativas, e 



Fernando Diogo (coord.), Ana Cristina Palos, Ana Matias Diogo, Licínio Tomás e Osvaldo Silva 

86   

   

as suas trajetórias laborais se complexificam, importa perceber como se configuram 

os percursos profissionais da juventude açoriana. 

Assim nesta parte, vamos caraterizar estes percursos profissionais procurando 

perceber, num primeiro momento, qual a situação face ao emprego e a duração da 

sua ligação aos contextos profissionais onde atualmente exercem a sua atividade. 

A reconstrução das trajetórias de emprego dos entrevistados exige a 

mobilização de diferentes tipos de análises, designadamente univariadas, bivariadas e 

multivariadas. Num primeiro momento, procuramos apreender a amplitude da 

rotatividade entre empregos desta população, com o recurso às duas primeiras 

análises, enquanto as multivariadas, ao permitirem cruzar diferentes variáveis 

relacionadas com o emprego e a atividade profissional, nos autorizam a perceber, de 

uma forma mais nítida, a configuração geral dessas trajetórias. 

Esta parte termina com a aferição do grau de precariedade presente nos 

percursos profissionais, caraterizando, com o recurso a análises univariadas e 

bivariadas, as condições em que exercem as suas atividades profissionais: vínculos 

contratuais, oportunidades de promoção profissional, rendimento auferido pelo 

jovem e o horário de trabalho. Também neste caso, o recurso à análise multivariada 

se revelou crucial para perceber como estas variáveis se relacionam entre si e se 

configuram em função das características sociográficas dos entrevistados  

1. Os jovens face ao emprego 

Quando analisamos a relação da juventude com o mercado de trabalho não 

podemos perder de vista que, como é referido pela OIT17, a situação económica e 

social vivida nos últimos anos em Portugal conduziu ao desaparecimento de um 

número muito significativo de postos de trabalho o que representa “a mais 

significativa deterioração do mercado de trabalho entre os países europeus, depois da 

Grécia e de Espanha”. 

                                                             
17 Relatório preparado pelo Grupo de Ação Interdepartamental da OIT sobre os países em crise para a 
Conferência de Alto Nível “Enfrentar a Crise do Emprego em Portugal: que caminhos para o futuro?” 
(Lisboa, 4 de novembro de 2013). Disponível em 
http://www.ces.uc.pt/ficheiros2/files/versaofinal_OIT_Relat_EnfrentarCriseEmprego_20131101.pdf 
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No caso dos Açores, e tendo como referência o Inquérito ao Emprego, 

percebemos que se regista uma acentuada diminuição da taxa de emprego dos jovens, 

pois em 2008 a média anual dos 15-24 anos foi de 38% e em 2015 desceu para 22%; 

também no grupo etário dos 25-34 anos se verifica uma redução de quase nove 

pontos percentuais, passando de 81,2% em 2008 para 72,3% em 2015 (SREA). 

Se tivermos em conta os dados disponibilizados pelos Quadros de Pessoal 

verificamos que, entre 2008 e 2012 o emprego assalariado apresenta uma variação 

negativa de 8,5%. No entanto, e seguindo a tendência nacional, a proporção de 

quadros superiores, quadros médios e profissionais altamente qualificados conhece 

um acréscimo muito significativo, ao mesmo tempo que a taxa de baixa escolarização 

diminui consideravelmente. 

Na amostra em análise neste relatório, a situação perante o emprego dos 

entrevistados reparte-se por várias situações mas a maioria (81,9%) são empregados. 

Apenas 5,8% declaram ser trabalhadores independentes e 2,8% se declaram patrões. 

Tabela 2.1. Situação face ao emprego atual 

Situação face ao emprego  % 

Patrão 12 2,8 

Trabalhador independente 25 5,8 

Empregado(a) 354 81,9 

Desempregado(a) 31 7,2 

Doméstico(a) 3 0,7 

Estagiário(a) 7 1,6 

Total 432 100 

A situação de desemprego afeta 7,2% dos jovens entrevistados. A percentagem 

dos que se declaram domésticos ou estagiários é praticamente residual. 

Quando analisamos a situação perante o emprego em função do género 

percebemos que os rapazes estão sobrerepresentados nas categorias de patrão 

(83,3%) e as raparigas nas de estagiário (71,4%) ou doméstica (100%). 

Entre os empregados, trabalhadores independentes e os desempregados nota-

se um maior equilíbrio em termos da composição sexual, ainda que entre os 

empregados o número de rapazes seja ligeiramente superior ao de raparigas (mais 
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6,8 pontos percentuais) e entre os desempregados entrevistados haja uma ligeira 

preponderância do sexo feminino (mais 3,2% em relação aos rapazes). 

Tabela 2.2. Situação face ao emprego atual, segundo o sexo, (%) 

Situação face ao emprego Masculino Feminino 

Patrão 83,3 16,7 

Trabalhador independente 44,0 56,0 

Empregado(a) 53,4 46,6 

Desempregado(a) 48,4 51,6 

Doméstico(a) 0 100,0 

Estagiário(a) 28,6 71,4 

Dado que neste ponto do relatório pretendemos, como referimos 

anteriormente, caraterizar o emprego atual dos jovens vamos agora centrar a análise 

nos jovens que no momento atual se encontram ativos, pelo que privilegiaremos a 

análise dos que se encontram numa atividade profissional e a exercem enquanto 

empregados, trabalhadores independentes, patrões ou estagiários. 

Se atendermos à composição etária destes ativos verificamos que os que 

exercem uma atividade profissional como empregados ou trabalhadores 

independentes se encontram repartidos pelos quatro grupos etários, ainda que os 

trabalhadores independentes estejam ligeiramente mais representados no grupo 

etário 25-29 anos.  

Gráfico 2.1. Situação face ao emprego atual, por grupos etários, (%) 
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Mais de metade dos que declaram ser patrões estão concentrados no grupo 

etário dos 30-34 anos e é entre os mais novos (15-19 anos) que se encontra a maioria 

dos estagiários (85,7%). Entre os empregados são poucos os que se situam no grupo 

etário dos 15-19 anos (5,9%) e verificamos uma repartição muito equitativa dos 

jovens incluídos neste regime laboral pelos restantes grupos etários.  

Quando atendemos à caraterização segundo as habilitações literárias 

percebemos que na categoria de trabalhadores independentes se encontram 

representados inquiridos com diferentes níveis de habilitação, sendo que 56 % destes 

têm habilitações iguais ou inferiores ao 3º ciclo do EB, situação exatamente inversa à 

da categoria dos patrões, em que a maioria (83,3%) dos que aqui figuram detêm 

habilitações iguais ou superiores ao 3º ciclo. 

Gráfico 2.2. Situação face ao emprego atual, por habilitações literárias, (%) 

 

A maioria dos estagiários (71,4%) concluiu o 3º ciclo do EB ou ensino 
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secundário.  
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contemporânea com o mundo do trabalho e que tem produzido enormes 

consequências noutras dimensões da vida, designadamente no retardamento da 

autonomia e na concretização de projetos de vida.  

Gráfico 2.3. Situação face ao emprego atual, por nível de rendimento pessoal 
auferido, (%) 

 

Como se pode observar no gráfico anterior há estagiários (28,6%), empregados 

(12,1%) e trabalhadores independentes (8%) que não auferem qualquer rendimento. 

Os patrões são os que mais se recusam a manifestar o montante que auferem e são 
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A maioria dos estagiários (57,1%) assume dispor de rendimentos inferiores a 

500 euros, montante que também é declarado por cerca de um terço dos 

trabalhadores independentes (32%) ou empregados (39,3%). O número de 

trabalhadores independentes que declara rendimentos próximos dos 1000 euros é 

praticamente residual (8%), como o é igualmente o número de empregados com 

valores próximos desse montante (7,6%). 

Em suma, se tivermos como referência que o salário médio em Portugal, em 

2013, era de 911,5 euros (PORDATA), percebemos que a larga maioria dos 

entrevistados se situa largamente abaixo desse valor.  

Quando analisamos a relação entre a situação face ao emprego e profissão 
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onde os patrões se concentram (83,3%) e que as profissões declaradas pelos 

trabalhadores independentes são bastante diferenciadas. 

Gráfico 2.4. Situação face ao emprego atual, por profissão, (%) 
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Como a investigação tem demonstrado o recurso a este regime significa, 

muitas vezes, a externalização de custos por parte das empresas e/ou a 

subcontratação de serviços e, frequentemente, estes trabalhadores são “falsos 

independentes” excluídos de qualquer forma de proteção social (Rebelo, 2003, p. 16). 

O gráfico anterior também demonstra que os “empregados” se repartem por 

diferentes profissões, mas estão aqui mais representados os que pertencem ao 

“pessoal dos serviços” (24,2%) e os “trabalhadores não qualificados” (20,2%). Entre 

os estagiários figura igual proporção de “especialistas” ou “pessoal dos serviços” 

(28,6%) e uma preponderância de “técnicos de nível intermédio” (42,9%). 

Para completar esta caraterização do emprego atual dos entrevistados 

indagámos a duração da sua relação com os atuais contextos de trabalho. Neste caso, 

os estagiários não aparecem contemplados na análise dado o caráter temporário e 

experimental das suas inserções profissionais.  

Gráfico 2.5. Situação face ao emprego atual, por antiguidade no posto de 
trabalho, (%) 
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sujeitos com mais tempo de atividade nessa modalidade, pois 72,8% declaram 

empreender a sua atual atividade empresarial há mais de 7 anos de serviço.  

2. Tipos de trajetórias de emprego 

Quando falamos de jovens não podemos perder de vista a diversidade da sua 

condição social e as singularidades presentes nas formas de construção das suas 

identidades pessoais e sociais. No entanto, e ressalvando essa heterogeneidade, nas 

sociedades atuais, e particularmente no contexto europeu, a relação da juventude 

com o mundo do trabalho parece balizada pela incerteza e pela reversibilidade dos 

itinerários e dos processos de autonomização e emancipação familiar, bem como dos 

processos de inserção profissional. Do ponto de vista das trajetórias profissionais esta 

reversibilidade significa que os jovens transitam entre emprego- emprego, emprego-

desemprego e desemprego-desemprego (Gautié, 2003). 

Ainda que construindo o conceito para o aplicar a uma categoria social muito 

precisa, Diogo (2010) apelida estas trajetórias de “trajetória de emprego em 

carrossel” para dar conta da intermitência e da frequência com que se alterna entre 

empregos e entre situações face ao emprego, alterações estas que parecem acentuar o 

imobilismo social dos que as vivenciam. 

A reversibilidade das trajetórias juvenis tem sido concetualizada tendo em 

conta esta ideia de que tudo muda para ficar na mesma, ou até regredir, dado que 

após períodos de alguma mobilidade profissional os indivíduos podem regressar a 

estádios anteriores (Serracant, 2015). Esta reversibilidade não é necessariamente 

apenas condicionada por constrangimentos externos (cessação de contrato, extinção 

do posto de trabalho) mas pode resultar de uma escolha do indivíduo na prossecução 

de um projeto de realização pessoal que o conduz a abandonar um emprego que não o 

satisfaz. 

O estudo extensivo realizado junto da juventude açoriana não nos permite 

captar a variabilidade das trajetórias individuais e perceber em que medida elas são 

caraterizadas pela sucessão de empregos. Sabemos que a maioria dos entrevistados já 

teve experiências de trabalho durante o seu percurso de vida. 



Fernando Diogo (coord.), Ana Cristina Palos, Ana Matias Diogo, Licínio Tomás e Osvaldo Silva 

94   

   

Tabela 2.3. Distribuição dos entrevistados, segundo a experiência de trabalho 

Experiência de trabalho Freq. % 

Sim 467 73,5 

Não 168 26,5 

Total 635 100 

Como podemos observar na tabela anterior apenas 26,5% dos entrevistados 

assumem não ter tido experiências laborais. Verificamos que não há grande 

variabilidade consoante o género, idade ou habilitações literárias dos que já 

experienciaram várias incursões mais ou menos prolongadas em contextos de 

trabalho. 

Mas os dados disponíveis permitem-nos ainda perceber a quantidade de 

experiências profissionais que os inquiridos acumularam ao longo do seu percurso. 

Tabela 2.4. Número de experiências de trabalho acumuladas ao longo do 
percurso profissional 

 

Como podemos observar na tabela anterior a maioria declara ter tido uma ou 

duas experiências laborais, sendo mais residual o número dos que declaram ter tido 

cinco ou mais experiências. 

No entanto, parece-nos que a vivência de uma maior diversidade de 

experiências laborais tem a marca que a crescente conjuntura económica tem deixado 

nas estruturas de oportunidades juvenis, pois quando cruzamos a temporalidade no 

emprego atual com o número de experiências laborais acumuladas ao longo das 

Número de experiências de trabalho Freq. % 

Uma experiência 225 49,6 

Duas experiências 111 24,4 

Três experiências 63 13,9 

Quatro experiências 35 7,7 

Cinco experiências 14 3,1 

Seis experiências 4 0,9 

Sete experiências 2 0,4 

Total 454 100 
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trajetórias percebemos que os jovens com menor antiguidade no atual posto de 

trabalho apresentam maiores rotatividades de emprego. 

Gráfico 2.6. Número de atividades profissionais acumuladas, segundo o tempo 
de serviço no emprego atual, (%) 
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consideradas como variáveis suplementares as características sociodemográficas e as 

variáveis “com quem vive o jovem”, “ rendimento mensal do próprio” e “rendimento 

mensal do agregado familiar”. 

A informação obtida referente à associação entre as variáveis utilizadas na 

Análise de Correspondências Múltiplas foi sintetizada em duas componentes 

ortogonais que explicam 60,5% da variância total das variáveis originais. Através da 

Figura 2.1. podemos analisar as associações entre as variáveis e a respetiva 

importância para a definição das duas primeiras dimensões. 

Figura 2.1. Medidas de discriminação (disposição das variáveis ativas e 
suplementares) 

 

As variáveis relacionadas com a situação face ao emprego atual, o número de 

vezes que se encontraram na situação de desemprego, o número de anos no emprego 

atual e a relativa à experiência ou não de trabalho são as variáveis que mais 

discriminam na dimensão 1, com contribuições para esta dimensão a variarem entre 

os 8,75% e os 26,25%. A variável que mais contribui para a dimensão 2 é a profissão 
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atual (28,65%), seguida do vínculo atual (21,31%) e da idade da primeira experiência 

de trabalho (20,96%).  

Na Tabela 2.5. apresentam-se os pesos e as contribuições das variáveis para 

cada dimensão, a percentagem de variância explicada e os valores do coeficiente alfa 

de Cronbach. 

Tabela 2.5. Contribuições das variáveis em cada uma das dimensões 

Variáveis 
Dimensão 1 Dimensão 2 

Discriminação Contribuição Discriminação Contribuição 

Idade 1ª exp de trabalho 0,170 7,56% 0,417 20,96% 

Profissão atual 0,260 11,58% 0,569 28,65% 

Anos emprego atual 0,415 18,50% 0,080 4,01% 

Situação face emprego atual 0,589 26,25% 0,334 16,81% 

Vínculo Atual 0,157 6,99% 0,423 21,31% 

Experiência de trabalho 
(remunerada ou não) 

0,196 8,75% 0,001 0,04% 

Nº vezes desemprego 0,457 20,39% 0,163 8,22% 

Valor próprio 2,244  1,987  

Variância explicada 32,1%  28,4%  

alfa de Cronbach 0,647  0,580  

A primeira dimensão é estruturada fundamentalmente pelas variáveis 

relacionados com a relação com o emprego (situação atual face ao emprego, anos no 

emprego atual, número de vezes no desemprego e se já teve experiência de trabalho 

remunerada ou não), enquanto na segunda dimensão encontramos variáveis 

referentes à profissão atual, número de anos no emprego atual e ao vínculo atual.  

As quantificações das categorias das variáveis utilizadas, como é apresentado 

na Tabela 2.6., vão permitir projetar as categorias num gráfico bidimensional como o 

apresentado na Figura 2.2. A representação das categorias tem como objetivo facilitar 

a análise e a visualização das associações entre as categorias das variáveis. 
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Tabela 2.6. Quantificação das categorias das variáveis nas dimensões 1 e 2 

Dimensão Variáveis 
Quantificações 

negativas 
Quantificações 

positivas 

1 

Anos emprego atual 1 a 2 anos 11 anos e + 

Situação face emprego 
atual Desempregado Outros trabalhos 

Experiência de trabalho 
(remunerada ou não) Remunerada Não remunerada 

Nº vezes desemprego Duas Nenhuma 

 

2 

Idade 1ª exp. de trabalho 21 anos ou + 16 a 17 anos 

Profissão atual Especialistas 
Indústria., 

Não qualificados 

Vínculo Atual 
Recibos verdes, 

bolseiros Tarefa 

A figura seguinte representa o plano que cruza as duas primeiras dimensões, 

as quais explicam cerca de 60,5%% da variação dos dados. A primeira dimensão 

(32,1%) opõe, em geral, os desempregados (atualmente e os reincidentes) aos que 

estão empregados enquanto a segunda (28,4%) opõe principalmente os jovens com 

mais elevadas habilitações escolares, e com vínculos relativamente precários, aos que 

apresentam as mais baixas habilitações e que ostentam outras relações contratuais. 

Figura 2.2. Mapa percetual 

 

Cluster 1 

Cluster 2 

Cluster 3 

Cluster 4 
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Com base no mapa percetual, podemos destacar essencialmente quatro 

trajetórias de emprego dos entrevistados que têm ou tiveram alguma experiência 

profissional, que serão apresentadas em seguida. 

Cluster 1- Trajetórias pragmáticas 

Este cluster é composto por 95 indivíduos e tem um peso de 23,87% no total.  

Neste grupo figuram mais jovens do sexo feminino (65,3%) e com idades 

compreendidas entre os 25 e 34 anos (68,4%). A maioria detém como habilitações 

literárias o ensino superior (60%). 

A avaliar pelos 61,1% que referem ter tido a primeira experiência de trabalho 

depois dos 21 anos, torna-se plausível aceitar que estes jovens diplomados tiveram 

transições rápidas para o mundo do trabalho, ainda que tenham experienciado uma 

elevada rotatividade entre empregos, pois aqui figuram os que mais vezes mudaram 

de emprego: 63,2% exerceram ao longo do seu trajeto mais de duas atividades 

profissionais. A maioria (64,5%) está no emprego atual há menos de 6 anos e são 

“especialistas” (55,9%). 

Apenas 20,9% referem ter um contrato de trabalho permanente; 28,6% 

assinaram contratos a termo e a mesma percentagem assumem-se como bolseiros.  

O facto de 57,8% dos que figuram neste grupo referirem que nunca estiveram 

desempregados conduz-nos a vincar o pragmatismo (Fournier, Pelletier & Beaucher, 

2002) que eles tinham evidenciado na transição da escola para o mundo do trabalho, 

pois parecem preferir optar por um lugar no mundo do trabalho, mesmo que tal 

ocorra num quadro de instabilidade contratual e de ligações transitórias (como é o 

caso dos bolseiros).  

Como referem Fournier, Pelletier & Beaucher (2002) o pragmatismo dos 

jovens que analisaram também se evidenciava pela capacidade de reconfigurarem os 

projetos profissionais em função das condições efetivas em que a inserção 

profissional se ia desenrolando; neste contexto, a mobilidade profissional, mesmo 

para conteúdos funcionais diferentes, é perspetivada como a possibilidade de 

encontrarem estabilidade e condições de realização profissional num determinado 

contexto organizacional. 



Fernando Diogo (coord.), Ana Cristina Palos, Ana Matias Diogo, Licínio Tomás e Osvaldo Silva 

100   

   

Cluster 2- Trajetórias precoces e ascendentes 

Este grupo é composto por 80 sujeitos e tem um peso de 20,1% no total.  

Aqui figuram mais representantes do sexo masculino (76,3%) e com idades 

compreendidas entre os 30-34 anos (50%). A maioria detém como habilitações 

literárias o 3º ciclo (42,5%), o 2º ciclo (20%) e o 1º ciclo (20%) do ensino básico. A 

precocidade das suas inserções profissionais pode ser comprovada pelos dados, pois 

80% inseriram-se no mundo do trabalho antes dos 17 anos e destes 43,8% antes dos 

15 anos.  

Apresentam maior antiguidade nas ligações aos contextos laborais pois 54,9% 

trabalham há mais de 11 anos no emprego que atualmente declaram. Trabalham 

maioritariamente na indústria (27,6%), agricultura (18,4%) e como profissionais não 

qualificados (22,4%).  

Escapando à regra, a quase totalidade dos entrevistados (90,5%) não conheceu 

qualquer episódio de desemprego ao longo das suas trajetórias profissionais. É certo 

que chegaram ao mercado de trabalho antes do agudizar da crise económica, mas já o 

fizeram num contexto de flexibilização das relações contratuais que não invalidou que 

a maioria conseguisse contratos de trabalho permanentes (63,1%), ainda que um 

número não desprezável trabalhe atualmente à peça e à tarefa (21.5%).  

Quando apelidamos de ascendentes as trajetórias destes jovens reportamo-nos 

ao facto de um grande número ter estabilizado na profissão apesar de neste grupo 

figurarem inquiridos com habilitações académicas muito baixas, como referimos 

anteriormente. Esta estabilização profissional permite que se configurem como os 

que declaram rendimentos pessoais mais elevados, pois 64,4% declaram receber 

acima de 500 euros mensais. 

Cluster 3- Trajetórias tradicionais 

Este grupo é composto por 208 jovens e tem um peso de 52,26% no total.  

Trata-se de um grupo com uma composição etária e sexual muito equivalente, 

ainda que o número de rapazes seja ligeiramente superior (55,3%) e estejam aqui 

subrepresentados os mais novos (5,8% no grupo etário do 15-19 anos). A maioria 

detém como habilitações literárias o 3º ciclo (31,3%) e o ensino secundário (32,2%).  
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Apresentam ligações aos contextos laborais relativamente recentes, pois 71.2% 

estão há menos de 6 anos no emprego atual. Há um número muito equiparado de 

entrevistados com ligações contratuais permanentes (35,6%) e a termo certo (32,2%).  

Desempenham funções como pessoal de serviço e vendedores (30,2%), 

técnicos e profissionais de nível intermédio (15,4%) e pessoal administrativo e 

similares (15,1%), ou seja em atividades enquadradas no que se convencionou chamar 

o terciário tradicional. 

Deste ponto de vista, ao denominarmos de tradicionais estas trajetórias não 

estamos a reportar-nos à linearidade do percurso entre o fim dos estudos e a inserção 

profissional, mas antes ao facto de a integração profissional ocorrer no setor terciário 

que tradicionalmente, e no contexto da economia açoriana, é o setor que mais 

assalariados emprega desde os anos 80. 

A terciarização da economia está também associada à precarização do 

emprego, o que no caso do presente grupo é visível não só pela precariedade 

contratual mas ainda pelo facto de aqui figurarem 65,9% dos trabalhadores que 

tiveram ao longo das suas trajetórias mais de uma experiência de desemprego.  

Cluster 4- Trajetórias desqualificantes 

Este grupo é composto por 15 entrevistados e tem um peso de 3,7 % no total.  

Trata-se de um grupo com uma composição etária e sexual também muito 

próxima, ainda que o número de raparigas seja ligeiramente superior (53,3%) e esteja 

também aqui subrepresentado o grupo etário do 15-19 anos (6,7%%). A maioria 

detém como habilitações literárias o 1º ciclo (33,3%), o 2º ciclo (46,7%) e o 3º ciclo 

do ensino básico (20%) não figurando aqui nenhum jovem com ensino secundário ou 

superior. 

Todos os que figuram neste grupo têm experiência de trabalho remunerada e a 

maioria (93,4%) iniciou a sua atividade profissional antes dos 20 anos. A totalidade 

dos que aqui figuram estão, no momento atual, desempregados e para 46,7% destes 

esta experiência de desemprego não constitui a primeira; 53,8% vivem sem 

rendimento próprio e 46,7% declaram rendimento mensal familiar inferior a 500 

euros. 

Decorrente disto, ao qualificarmos de desqualificantes estas trajetórias 

estamos a reportar-nos à combinação perniciosa de um deficit de qualificações 
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escolares, com situações de inatividade que promovem ainda mais a desvalorização 

dos poucos saberes adquiridos na escola, bem como a ausência de recursos 

económicos que permitam assegurar a sobrevivência com um mínimo de dignidade.  

3. A precariedade nos percursos profissionais 

Num contexto de flexibilização das relações laborais, torna-se pertinente 

questionar os impactos deste fenómeno nos processos de inserção profissional dos 

jovens, o que tem vindo a constituir um dos maiores desafios societais das últimas 

décadas no contexto dos países europeus. 

Têm sido amplamente debatidas as múltiplas repercussões da precariedade no 

processo de autonomização e de transição da escola para o mundo do trabalho 

(Hardgrove, McDowell & Rootham, 2015), situação particularmente problemática 

nos países do sul da Europa (Serracant, 2015; Minguez, 2012). Esta precariedade 

juvenil surge, nas sociedades atuais, matizada com múltiplas intensidades e 

configurações, pelo que a sua elucidação concetual é difícil e a caraterização empírica 

dificultada pela ausência de estatísticas oficiais. Como refere Diogo (2012) a 

associação da precariedade no emprego a uma clandestinidade das relações laborais 

(através da subdeclaração ou ausência de declaração de rendimentos para efeitos de 

impostos e de segurança social) obnubila a análise da incidência e das características 

dessa mesma precariedade.  

O tipo de contrato de trabalho e a duração do emprego são alguns dos 

indicadores disponíveis para definir a precariedade, mas, como referem Eckert & 

Mora (2008), estes indicadores são insuficientes para a avaliar, pelo que os autores 

propõem que se tenha em conta outros aspetos da relação de emprego, 

designadamente a descontinuidade do emprego, o rendimento auferido pelo 

assalariado e as formas de acesso a uma proteção social. Por outro lado, diríamos que 

a descontinuidade do emprego e a mobilidade laboral recorrente obstaculizam a 

construção de uma “carreira” e impedem as possibilidades de promoção e de 

qualificação profissional, pelo que a ausência destas possibilidades também fragiliza 

o vínculo dos mais novos com os contextos laborais. 
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Estes constituem alguns dos indicadores que mobilizámos para caraterizar a 

precariedade laboral dos jovens que declaram experiências laborais, reconhecendo 

que a pluralidade de formas de vivenciar estas situações manifesta, em nosso 

entender, estreita dependência relativamente à condição etária, de género, ao ciclo de 

vida e aos percursos escolares. 

Atentemos, num primeiro momento à relação contratual dos entrevistados. 

Tabela 2.7. Vínculos contratuais dos entrevistados 

Tipo de vínculo Freq. % 

À tarefa ou à peça 53 13,8 

Programa ocupacional 41 10,7 

Recibo verde 20 5,2 

Contrato termo certo inferior a 1 ano 38 9,9 

Contrato termo certo superior a 1 ano 61 15,9 

Permanente 131 34,2 

Bolseiro 39 10,2 

Total 383 100 

Como podemos observar na tabela anterior a maioria (65,8%) dos inquiridos 

refere estar envolvido em situações profissionais temporárias, a avaliar pela natureza 

do vínculo laboral que rege a sua atividade. De notar que 13,8% declaram trabalhar “à 

tarefa e à peça” o que amplifica a precariedade, não só pela limitação temporal 

inerente a esta fórmula contratual, mas ainda porque frequentemente implica 

desproteção social dos trabalhadores, situação que também pode caraterizar as 

relações de trabalho regidas por “recibos verdes”. O número de trabalhadores com 

contratos a termo também é significativo (25,8%), assim como o número de bolseiros 

(10,2%) ou inseridos em programas ocupacionais (10,7%).  

As situações contratuais mais estabilizadas representam cerca de um terço das 

encontradas nesta população em análise. 

Uma das questões sociais que tem sido desocultada pela investigação (Rebelo, 

2004) e denunciada pelas organizações internacionais (OCDE, 2015) remete para o 

caráter discriminatório da precariedade que, afetando de forma massiva os jovens, 

parece atingir de forma particularmente violenta as mulheres. Segundo Casaca 



Fernando Diogo (coord.), Ana Cristina Palos, Ana Matias Diogo, Licínio Tomás e Osvaldo Silva 

104   

   

(2010), em 2008 Portugal exibe o segundo valor mais elevado da precariedade na 

população feminina (a seguir à Espanha). 

Gráfico 2.7. Tipo de vínculo dos entrevistados, por sexo, (%) 

 

Os dados disponíveis e expostos no gráfico anterior parecem confirmar esta 

tese também para a amostra em análise, não só porque o número de raparigas 

(39,7%) com contratos permanentes é metade do de rapazes (60,3%) que o declaram, 

mas ainda porque nos contratos a “termo certo inferior a um ano” elas representam o 

dobro (60,5%) dos seus pares do sexo masculino (39,5%). Por outro lado, elas estão 

também sobrerepresentadas na categoria “bolseiros” (66,7%) e registam uma 

vantagem relativa na relação contratual regida por “recibos verdes” (55%). 

Por outro lado, e contrariamente ao que se verifica no resto da Europa, em 

Portugal o diploma escolar parece não proteger os mais novos da precariedade 

(Oliveira & Carvalho, 2010) e entre os licenciados são cada vez mais percetíveis sinais 

que evidenciam uma desvalorização real dos diplomas escolares (Ramos, Parente e 

Santos, 2014), em contextos sociais onde se conjugam, de forma complexa, a 

crescente raridade de empregos, o desemprego estrutural e processos de massificação 

escolar. 
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Gráfico 2.8. Tipo de vínculo dos entrevistados, por habilitações literárias, (%) 

 

Se os mais diplomados não figuram entre os que assumem exercer a sua 

atividade regulados pela forma contratual mais precária (“à tarefa ou à peça”), 

verificamos que a maioria dos que tem um diploma do ensino superior figura entre os 

trabalhadores a “recibos verdes” (55%) e apenas 20,6% destes celebraram contratos 

de trabalho permanente.  
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dos trabalhadores precários incluía, para além das mulheres e dos grupos 

profissionais menos qualificados, os jovens com menos de 25 anos (Letourneux, 

1996). 

Gráfico 2.9. Tipo de vínculo dos entrevistados, por grupos etários, (%) 

 

Neste contexto em estudo também parece evidenciar-se a maior 

vulnerabilidade deste grupo etário que está subrepresentado nos contratos 
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social que muitas vezes está associada à precariedade contratual, os mais novos são 
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ausência de oportunidades de promoção profissional.  
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Partindo destes pressupostos, interrogámos os nossos inquiridos acerca das 

oportunidades de promoção e do rendimento pessoal auferido. 

Perspetivando, num primeiro momento, a mobilidade funcional ascendente 

diremos que na população em estudo são raras as oportunidades de promoção 

profissional, como podemos observar na tabela seguinte. 

Tabela 2.8. Oportunidades de promoção dos entrevistados 

Promoções Freq. % 

Sim 99 21,5 

Não 361 78,5 

Total 461 100 

Apenas 21,5% dos entrevistados assumem ter sido promovidos. Como refere 

Kovács (2005), a flexibilização das relações laborais tem contribuído fortemente para 

acentuar o fosso entre os trabalhadores efetivos e os trabalhadores com relações 

contratuais mais instáveis, pois enquanto as condições de remuneração e as 

oportunidades de formação acentuam a estabilidade profissional dos primeiros, os 

segundos são confrontados com a falta de oportunidades de formação e de 

perspetivas de carreira, bem como rendimentos baixos e incertos.  

Mas também nesta matéria a vulnerabilidade das raparigas se acentua, pois os 

rapazes declaram mais do que elas terem tido oportunidades de promoção 

profissional. 

Gráfico 2.10. Oportunidades de promoção, por sexo, (%) 
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Entre os que declaram nunca terem sido promovidos há uma equiparação 

entre os dois géneros.  

Contrariamente ao que pressupúnhamos, a antiguidade do jovem no emprego 

que atualmente exerce não cria mais oportunidades de mobilidade funcional. 

Gráfico 2.11. Oportunidades de promoção, por anos de serviço no emprego 
atual, (%) 

 

Ainda que a diferença entre os que são e não são promovidos se vá esbatendo 

ligeiramente à medida que o tempo de serviço aumenta, verificamos que dos que 

estão há mais de 11 anos no emprego atual apenas metade foram promovidos. 

Se atendermos ao rendimento pessoal que é declarado pelos entrevistados 

percebemos o impacto que esta dimensão da precariedade pode ter na vida dos 

envolvidos. 

Gráfico 2.12. Nível de rendimento, por número de anos de serviço no emprego 
atual, (%) 
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Ainda que os trabalhadores com mais de 7 anos de serviço estejam mais 

representados entre os que ganham acima de 1000 euros, percebemos que em 

qualquer uma das categorias da antiguidade a maioria aufere rendimentos mensais 

inferiores a 750 euros. De notar que entre os que trabalham há menos de dois anos, 

23,2% declaram fazê-lo sem qualquer tipo de rendimento associado, o que para além 

de constituir um atropelo aos direitos dos trabalhadores, denuncia que há situações 

laborais que estão numa ténue fronteira entre a inserção profissional e a exclusão 

social. 

Ainda que vivam também sob o signo da precariedade laboral, os mais 

qualificados parecem ter no diploma uma possibilidade relativa de ver o seu trabalho 

mais gratificado. 

Gráfico 2.13. Nível de rendimento, por habilitações literárias, (%) 

 

Como podemos observar no gráfico anterior, nos rendimentos mais baixos – 

inferiores a 750 euros – figuram mais jovens com qualificações escolares inferiores, 

designadamente os que concluíram o 3º ciclo do EB. Entre os que auferem 

rendimentos situados entre os 750 e os 999 euros figuram 50% de diplomados do 
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ensino superior e nos que declaram rendimentos pessoais acima dos 1000 euros 

figuram 42,9% de licenciados.  

Outra dimensão da precariedade laboral pode ser encontrada na flexibilização 

do horário de trabalho. Mais especificamente, o carater involuntário do trabalho a 

tempo parcial situa-o entre as formas de precariedade mais gravosas (Rebelo, 2004). 

No caso da amostra em estudo percebemos que a maioria trabalha a tempo 

completo (73,8%), sendo que os que trabalham a tempo parcial o fazem com menos 

de 20 horas por semana (13,4%) ou entre 20 e 34 horas (12,8%).  

Tabela 2.9. Duração semanal do tempo de trabalho dos jovens entrevistados 

Tempo de trabalho Freq. % 

Trabalha mais de 35 horas 340 73,8 

Trabalha entre 20 e 34 horas 59 12,8 

Trabalha menos de 20 horas 62 13,4 

Total 461 100 

Os dados disponíveis não nos permitem perceber o caráter voluntário ou 

involuntário deste tipo de contratação, nem perceber se o recurso a esta forma 

corresponde a um processo provisório de adaptação das unidades produtivas à 

situação económica conjuntural, ou ainda, se se insere numa estratégia de redução de 

custos com pessoal, ou se, eventualmente, é uma habilidade que permite às empresas 

manterem os empregos existentes, evitando os despedimentos, e até possibilitando a 

criação de novos postos de trabalho (Rebelo, 2005). 

No entanto, e caso este tipo de contratação não resulte de uma escolha do 

trabalhador, a precariedade resulta não só do facto de este tipo de trabalho estar 

associado a uma perda substancial do rendimento, mas também, porque a sua 

utilização produz discriminação entre os géneros, pois é mais utilizado no caso das 

mulheres e só quando aplicado a estas é considerado uma “forma de emprego 

socialmente aceitável” (Rebelo, 2002). 
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Gráfico 2.14. Duração semanal do tempo de trabalho, por sexo, (%) 

 

No caso dos entrevistados percebemos que esta flexibilização laboral afeta os 

jovens de ambos os sexos, sendo que apenas no trabalho realizado no horário 20- 34 

horas há uma ligeira preponderância de raparigas (54,2%). De notar que os trabalhos 

ocasionais e esporádicos são sobretudo utilizados pelos rapazes. 

No que aos rendimentos respeita percebemos que a implicação é bem mais 

visível e significativa. 

Gráfico 2.15. Rendimento do jovem, por duração semanal do tempo de trabalho 
dos jovens, (%) 
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Os salários mais baixos resultam em grande medida de um trabalho que é 

exercido a tempo parcial, pois entre os que trabalham entre 20 e 34 horas 62,7% 

recebem menos de 500 euros mensais e entre os que trabalham menos de 20 horas 

semanais 75% situam-se também abaixo desse valor. Como seria de esperar entre os 

que se declaram “sem rendimentos” figuram muitos que declaram trabalhar 

ocasionalmente. 

Ultrapassando agora as limitações decorrentes das análises que englobam 

apenas uma ou duas variáveis, vamos apresentar e discutir os resultados da análise 

multivariada efetuada para perceber como é que a precariedade afeta o percurso 

profissional destes jovens, tendo em conta os recursos culturais que possuem e a sua 

posição no espaço social. 

4. Tipos de trajetórias de emprego 

A amostra utilizada nesta análise foi obtida com base na ocupação principal 

dos ativos, o que implicou retirar os estudantes e as domésticas. A partir dessa 

amostra (398 jovens) foi efetuada a Análise de Correspondências Múltiplas (ACM), 

considerando como variáveis ativas as variáveis referentes ao percurso profissional (e 

centradas na qualidade e características dos empregos ocupados) e relativas à 

escolaridade dos entrevistados. Foram consideradas como variáveis suplementares 

ou ilustrativas um conjunto de variáveis sociodemográficas e ainda algumas variáveis 

que apresentavam contribuições muito baixas para serem utilizadas como variáveis 

ativas. 

A informação obtida referente à associação entre as variáveis utilizadas na 

Análise de Correspondências Múltiplas foi sintetizada em duas componentes 

ortogonais que explicam 55,1% da variância total das variáveis originais. Na Tabela 

2.10., apresentam-se os pesos e as contribuições das variáveis de cada dimensão, a 

percentagem da variância explicada e a consistência interna, com base no coeficiente 

alfa de Cronbach. 

Através da Figura 2.3. podemos analisar as associações entre as variáveis e a 

respetiva importância para a definição das duas primeiras dimensões. Na dimensão 1 

as variáveis que mais contribuem são o nível de escolaridade (22,61%) e a profissão 
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atual (14,09%). As variáveis “já teve alguma experiência de trabalho” e a “idade” 

(grupo etário) do jovem são as que mais discriminam na dimensão 2, com 

contribuições para a dimensão de 21,49% e de 18,32%.  

Figura 2.3. Medidas de discriminação (disposição das variáveis ativas e 
suplementares) 

 

A tabela seguinte apresenta as variáveis que mais discriminam as dimensões 

encontradas e a respetiva contribuição. 

Tabela 2.10. Contribuições das variáveis em cada uma das dimensões 

Variáveis 
Dimensão 1 Dimensão 2 

Discriminação Contribuição Discriminação Contribuição 

Idade 0,131 4,19% 0,536 18,32% 

Escolaridade 0,709 22,61% 0,113 3,85% 

Ocupações passadas 0,245 7,80% 0,149 5,08% 

Frequenta ou já frequentou 
acções/cursos de formação 

profissional enquanto trabalhador 
ou à procura de emprego? 

0,244 7,79% 0,017 0,58% 



Fernando Diogo (coord.), Ana Cristina Palos, Ana Matias Diogo, Licínio Tomás e Osvaldo Silva 

114   

   

Anos trabalho atual 0,008 0,26% 0,160 5,48% 

No caso de trabalhar por conta de 
outrém, de que forma o faz? 

0,233 7,43% 0,465 15,89% 

Ajuda para 1º emprego 0,245 7,81% 0,141 4,82% 

Vínculo Atual 0,346 11,03% 0,459 15,68% 

Experiência de trabalho 0,409 13,03% 0,629 21,49% 

Situação face emprego atual 0,124 3,95% 0,039 1,32% 

Profissão atual 0,442 14,09% 0,219 7,49% 

Valor próprio 3,136  
 

2,926  

Variância explicada 28,5%  26,6%  

Alfa de Cronbach 0,749  0,724  

Enquanto a primeira dimensão é estruturada fundamentalmente pelas 

variáveis relacionados com a escolaridade, profissão atual e informações relativas ao 

seu percurso profissional (ocupações passadas, ajudas para 1º emprego e situação 

face ao emprego atual) na segunda dimensão encontramos variáveis referentes à 

experiência de trabalho, idade, vínculo atual e, para o caso de trabalhadores por conta 

de outrem, qual a modalidade contratual com que o fazem. 

As quantificações das categorias das variáveis utilizadas, como apresentado na 

Tabela 2.11., vão permitir projetar as categorias num gráfico bidimensional (Figura 

2.4.) 

Tabela 2.11. Quantificação das categorias das variáveis nas dimensões 1 e 2 

Dimensão Variáveis 
Quantificações 

negativas 
Quantificações 

positivas 

1 

Escolaridade Superior 2ºciclo ou - 

Ocupações passadas Estudante 
Desemprego e 

inativo 

Frequenta ou já frequentou ações/cursos 
de formação profissional enquanto 

trabalhador ou à procura de emprego? 
Sim Não 

Ajuda para 1º emprego Redes formais e 
oficiais 

Redes informais 

Situação face ao emprego atual Empregado 
Trabalhador 

independente 
Desempregado 

Profissão atual Especialista Agricultura e Não 
qualificados 
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*Variável suplementar 

A representação das categorias no plano a duas dimensões tem como objetivo 

facilitar a análise e a visualização das associações entre as categorias das variáveis.  

Figura 2.4. Mapa percetual 

 

 
Idade deixou estuda* 25 anos ou + 16 anos ou - 

Número vezes desemprego* nenhuma Duas ou mais 

 

2 

Idade 25-29 
15-19 
20-24 

Já teve alguma experiência de trabalho? Sim Não 

Anos trabalho atual 5 anos- >5anos 

No caso de trabalhar por conta de 
outrem, de que forma o faz? Sem contrato escrito Bolseiro 

Vínculo Atual Tarefa Bolseiro 

Experiência de trabalho Sim Não 

1ª Experiência de trabalho* Remunerada Não remunerada 

Grau de satisfação com o que faz 
atualmente, no local onde trabalha* 

Insatisfeito 
Satisfeito 

----- 

Cluster 1 

Cluster 3 Cluster 2 

Cluster 4 
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Com base no mapa percetual anterior, podemos destacar essencialmente 

quatro grupos de jovens. 

Cluster 1- Precários em ocupações transicionais 

Este grupo é composto por 40 indivíduos e representa 10,05% do total.  

Trata-se de um grupo maioritariamente composto por raparigas (62,5%) 

estando aqui mais representado o grupo etário dos 20-24 anos (50%), bem como os 

que apresentam como habilitações literárias o ensino secundário (55%) e o ensino 

superior (27,5%). 

A grande maioria começou a trabalhar depois dos 18 anos (65%) e trabalham 

há mais de 5 anos no emprego atual (92,5%). O trabalho é praticado, pela maioria, a 

tempo completo (72,5%) e exercem profissões de especialistas (34,2%) e 

administrativos (42,1%). Muitos (76,5%) declaram ter acedido ao emprego atual 

mobilizando meios formais e oficiais.  

Quando sondamos as ligações contratuais percebemos que 69,2% são bolseiros 

e 23,1% estão em programas ocupacionais, ou seja estatutos profissionais 

intrinsecamente transicionais (Gazier & Gautié, 2009) conceito que, acentuando o 

hibridismo implícito a tais estatutos, dá conta da incerteza destas posições 

contratuais, uma vez que elas podem significar a transição para um emprego mais 

estabilizado, para outra situação temporária, ou simplesmente para o desemprego. E 

entre estes jovens existe um número significativo (43,5%) para quem o desemprego é 

uma experiência familiar. 

Manifestam-se satisfeitos com a profissão que desempenham (90%). Alguns 

(55,3%) declaram auferir rendimentos entre 500-749 euros e um número muito 

considerável não vive em autonomia residencial, pois 85% declaram viver com pelo 

menos um progenitor.  

Cluster 2 – inserções estabilizadas  

Este grupo integra 200 jovens e representa 50,25% do total.  

Apresenta uma composição sexual muito equilibrada e a grande maioria (83%) 

tem idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos. São mais escolarizados, pois 

32,5% tem diploma do ensino superior e 33,5% concluiu o ensino secundário. 



Fernando Diogo (coord.), Ana Cristina Palos, Ana Matias Diogo, Licínio Tomás e Osvaldo Silva 

117   

   

Trata-se de um grupo onde, numa perspetiva mais global, a precariedade 

laboral aparece bastante mais atenuada se tivermos em conta que, como refere 

Vincens (1997), no atual contexto de detioração económica e de tendencial 

precarização das relações laborais esta noção de estabilização terá de ser alargada e 

recentrada. A estabilidade aqui não se reporta apenas à ligação contratual e 

condições laborais, mas acentua a capacidade de o indivíduo se manter no mercado 

de trabalho escapando desta forma ao desemprego, pelo menos o de longa duração. 

Ora neste grupo não figuram desempregados e as atividades profissionais mais 

frequentes são pessoal do serviço e vendedores (29,4%), especialista (21,8%) e 

técnicos e profissionais de nível intermédio (15,7%).  

As redes formais e oficiais de acesso ao emprego são preferidas por 56,5% dos 

entrevistados, mas os restantes 43,5% assumem ter mobilizado recursos no quadro 

das suas relações afetivas e familiares para acederem ao atual emprego. 

Sob a tendência geral de estabilização laboral configuram-se dois subgrupos 

diferentes: 

 Subgrupo dos jovens estabilizados no mercado de trabalho: 

Aqui os jovens apresentam ligações contratuais mais estáveis por 50,5% 

declaram ter assinado um contrato de trabalho por tempo indeterminado. Alguns 

apresentam uma maior antiguidade no emprego, pois 60% desempenham-no há mais 

de 5 anos. 

Alguns manifestam terem tido algumas oportunidades de mobilidade 

funcional, pois 35% já foram promovidos, bem como oportunidades de qualificação 

profissional, pelo menos os 58,9% que revelam ter frequentado ações de formação. 

Do ponto de vista das remunerações estão aqui representados os inquiridos que 

declaram os rendimentos pessoais mais elevados: 44,5% auferem rendimentos acima 

dos 750 euros. 

 Subgrupo dos jovens em processo de estabilização 

Aqui incluímos uma franja de jovens que, figurando no cluster, apresentam 

situações profissionais que indiciam precariedade, ainda que possamos pensar que se 

tratam situações de transição para integração progressiva no mercado de trabalho em 

condições mais estáveis. Alguns (35,4%) têm contratos de trabalho a termo certo e 
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34,4% experienciaram episódios de desemprego. Cerca de um terço (37%) dos que 

aqui figuram estão no atual contexto de trabalho há menos de 5 anos e para 41,1% 

ainda não foram criadas oportunidades de formação contínua no posto de trabalho. 

Oportunidades de promoção profissional não têm também sido criadas para 65% dos 

que estão incluídos neste cluster. 

Cluster 3 – inserções precárias e vulneráveis 

Este grupo é constituído por 138 indivíduos e representa 34,67% do total.  

É um grupo constituído maioritariamente por rapazes (65,2%) e uma 

repartição muito equitativa dos efetivos pelas idades situadas entre os 20 e os 34 

anos. Há também uma repartição muito equilibrada segundo as escolaridades mais 

baixas, designadamente o 1º ciclo (23,2%) e o 3º ciclo (29,7%), sendo que a 

modalidade mais frequente é o 2º ciclo do ensino básico (42%).  

Provavelmente o baixo capital escolar detido por estes jovens terá justificado 

que a larga maioria (88,3%) assuma ter recorrido às redes informais para obterem o 

primeiro emprego. 

Consideramos que neste grupo são muito nítidos os sinais de precariedade, 

pois apenas 21,3% referem situações contratuais mais definitivas, enquanto 37,5% 

não têm contrato escrito que regule a sua atividade e 25,7% assinaram contratos a 

termo certo. Uma percentagem assinalável de indivíduos (83,8%) não conhece 

promoções profissionais e os baixos rendimentos que auferem – 62,9% recebem 

menos de 500 euros mensais e destes 16,7% não têm rendimentos – não obstam a 

que se sintam satisfeitos com a sua situação profissional (85,7%). 

Entre os fatores de vulnerabilidade situamos um manifesto abandono precoce 

da escolaridade sinalizado pelas baixas qualificações escolares, que referimos 

anteriormente, e pelo facto de 58,9% dos inquiridos terem abandonado a escola antes 

dos 16 anos. Entre os fatores de potencial fragilização também se situam o 

desemprego reincidente (51,6%) e os baixos rendimentos de que declaram dispor, não 

só porque dispõem de parcos rendimentos pessoais como referimos anteriormente, 

mas ainda porque 41,3% estão inseridos em agregados familiares que dispõem de 

menos de 749 euros mensais. 
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Cluster 4 – inserções em risco 

Este grupo é composto por 20 entrevistados e representa 5,03% do total.  

Trata-se de um grupo bastante homogéneo na representação dos sexos e 

também em termos etários, ainda que aqui figurem 45% dos indivíduos mais novos 

(15-19 anos). Apresentam uma escolaridade inferior ao 9º ano (75%) e a grande 

maioria abandonou a escola antes dos 18 anos (82,3%).  

A totalidade destes jovens declara ter tido experiências de trabalho não 

remuneradas e em relação a ocupações atuais nada declaram, nem mesmo para 

assumir uma eventual inatividade.  

Afirmam, na sua totalidade, viver em casa dos progenitores e 60% declaram 

rendimentos familiares abaixo dos 1000 euros. Ainda que do ponto de vista da 

inserção profissional este grupo nos apareça bastante nebuloso e enigmático – apenas 

sabemos que trabalharam sem remuneração – consideramos que do ponto de vista 

sociológico é interessante de analisar uma vez que da combinação entre as baixas 

qualificações escolares, os rendimentos familiares baixos e ausência de rendimentos 

pessoais (40%), a que se soma uma eventual situação de inatividade, resultará uma 

situação de manifesta fragilidade e eminente risco de exclusão social.  

Por outro lado, os indicadores disponíveis para descrever a situação social 

destes jovens autorizam-nos a colocar a hipótese de que poderão ser vítimas de um 

processo de marginalização no mercado de trabalho se a ele quiserem aceder, dado 

que no contexto atual os mercados laborais, mesmo em contração, manifestam-se 

cada vez mais exigentes relativamente às qualificações requeridas, o que também 

deriva da forte concorrência que se gera com a chegada de cada vez mais qualificados 

aos mercados de trabalho e dispostos a aceitarem as oportunidades que surjam. 

Conclusão 

A incerteza, relativamente às trajetórias profissionais e à construção de futuros 

possíveis, parece ser o que melhor carateriza a situação social da juventude, em 

contextos de forte incremento da procura de ensino que tem originado um acréscimo 

de qualificações escolares nas novas gerações.   
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As aspirações construídas ao longo de processos de escolarização cada vez 

mais prolongados esbarram em cenários macroeconómicos que evidenciam a 

desestruturação dos fundamentos em que assentava a relação salarial, e um sistema 

único de emprego dá lugar a sistemas de empregos plurais que multiplicam os 

empregos “trampolins” e “satélites” construídos nas “margens do emprego clássico” 

(Nicole-Drancourt e Roulleau-Berger, 2001, p. 5). 

A flexibilização das condições de emprego e a liberalização das relações 

contratuais têm sido perspetivadas como condições indispensáveis ao relançamento 

das economias e este justifica a generalização das formas precárias de relação com o 

trabalho o que tem inevitavelmente acantonado os jovens, mesmo os mais 

qualificados, em mercados de trabalho secundários pautados por empregos precários, 

salários baixos e escassas oportunidades de construção de uma carreira. 

Os dados que explanámos ao longo desta parte demonstram que a relação da 

juventude açoriana com o mundo do trabalho é diferenciada e que a comprovada 

dificuldade de acesso e estabilização no mercado de trabalho tem impacto 

diferenciado em função da sua condição etária, sexual e da duração dos seus 

percursos escolares e formativos. 

Num primeiro momento, caraterizámos a situação em relação ao emprego dos 

jovens que atualmente se encontram a trabalhar. Salienta-se que a maioria dos 

entrevistados (81,9%) trabalha por conta de outrem, figurando aqui poucos 

trabalhadores independentes (5,8%) e patrões (2,8%). A situação de desemprego 

afeta 7,2% dos entrevistados e o número de estagiários (1,6%) ou domésticas (0,7%) é 

residual. Percebemos que nas situações que representam maior vulnerabilidade 

(como é o caso dos trabalhadores independentes, estagiários, domésticas ou 

desempregados) há uma sobrerepresentação das raparigas.  

Como seria expectável, os mais novos experienciam situações perante o 

emprego potencialmente mais fragilizadas pois estão mais representados entre os 

trabalhadores independentes (o grupo etário dos 25-29 anos) e é no grupo etário dos 

15-19 anos que se encontra a larga maioria dos estagiários (85,7%). Por seu turno 

mais de metade dos inquiridos que declaram ser patrões concentra-se no grupo etário 

dos 30-34 anos.  

A repartição desta população por níveis de rendimento dá conta de uma das 

maiores vulnerabilidades presentes na relação da juventude com o trabalho, pois 
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81,9% dos entrevistados auferem rendimentos inferiores a 750 euros. Entre estes, 

alguns (28,3%) sobrevivem sem qualquer rendimento ainda que se declarem ativos 

empregados (12,1%) ou trabalhadores independentes (8%). O salário médio auferido 

por esta população juvenil situa-se nos 552,5 euros18. 

O impacto desta situação nos processos de emancipação e autonomização 

juvenis parece irrefutável, destruindo a ordem tradicionalmente instituída dos 

marcadores sociais que assinalavam os processos de transição para a vida adulta e 

aprisionando os jovens em processos complexos de mobilidade profissional que, não 

raras vezes, tornam reversíveis os sentidos das suas trajetórias de emprego. Também 

nesta amostra em estudo pudemos constatar que a maioria dos inquiridos (50,4%) 

acumula ao longo do seu trajeto no mundo do trabalho duas ou mais experiências, 

sendo que destes 26% referem ter mudado entre três e sete vezes de emprego. E esta 

elevada rotatividade laboral é mais significativa e impactante junto dos trabalhadores 

com menor antiguidade laboral (igual ou inferior a seis anos). 

O recurso a análises multivariadas permitiu-nos reconstruir as trajetórias de 

emprego dos inquiridos que têm experiência de trabalho e saíram do sistema 

educativo (398 indivíduos). Assim, foi possível configurar quatro trajetórias de 

emprego diferenciadas em função das características sociográficas e dos recursos 

culturais possuídos. 

Há jovens, cujas trajetórias apelidámos de pragmáticas, que parecem ser 

pouco seletivos nas escolhas que realizam e parecem aproveitar as oportunidades de 

emprego que vão surgindo. A avaliar pela idade com que terminaram os estudos e 

iniciaram uma atividade profissional, parecem ter protagonizado inserções rápidas 

no mundo do trabalho, mas com elevada rotatividade entre empregos pois 

acumularam várias experiências ao longo da sua vida profissional, o que permitiu à 

maioria (57,8%) a situações de desemprego. Este grupo, que representa 23,87% do 

total, agrega 95 entrevistados maioritariamente do sexo feminino (65,3%), detentores 

de um diploma do ensino superior (60%) e com idades compreendidas entre os 25 e 

os 34 anos (68,4%).  

                                                             
18 O desvio padrão é de 397,6 euros. O facto de não acedermos aos valores reais dos rendimentos dos 
jovens, mas somente à categoria onde o seu rendimento está inserido, aconselha alguma prudência 
pois é previsível a existência de algum desfasamento entre os valores estimados obtidos e os valores 
reais do rendimento desses jovens. 
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Um outro grupo que os dados permitiram configurar congrega sujeitos que 

comungam entre si o facto de apresentarem inserções profissionais muito precoces, 

antes dos 17 anos de idade (80%) e alguns destes antes dos 15 anos (43,8). Neste 

grupo figuram os que trabalham há mais tempo e com contratos de trabalho 

permanentes (63,1%), ainda que aqui figurem 82,5% de jovens que apresentam como 

habilitações literárias o 3º ciclo do ensino básico. A conjugação destas situações 

conduziu-nos a qualificar as suas trajetórias de precoces e ascendentes. Este 

grupo integra 80 entrevistados, representa 20,1% do total, sendo que a maioria é do 

sexo masculino (76,3%) e com idades compreendidas entre os 30-34 anos (50%).  

Os dados também nos permitiram perceber que há jovens que chegaram ao 

mercado de trabalho depois da Grande Recessão, pois apresentam ligações 

contratuais recentes (seis anos e menos). Aqui figura um número muito equiparado 

de trabalhadores com ligações contratuais permanentes (35,6%) e a termo certo 

(32,2%) que desempenham funções em atividades enquadradas no setor terciário 

tradicional: pessoal de serviço e vendedores, pessoal administrativo e técnicos e 

profissionais de nível intermédio, o que nos conduziu a qualificar as suas trajetórias 

recentes de tradicionais. Este grupo alberga 208 inquiridos e tem um peso de 

52,26% no total. Em termos de características sociográficas há um número muito 

equivalente de rapazes e de raparigas, equitativamente distribuídos pelos grupos 

etários de 20-24 anos, 25-29 anos e 30-34 anos. A maioria exibe diploma do 3º ciclo 

(31,3%) e do ensino secundário (32,2%). 

Por último, encontrámos entrevistados que apresentam uma trajetória de 

emprego pautada pela desintegração, dado que estão todos atualmente 

desempregados mas tiveram experiências de trabalho não remuneradas. O facto de 

serem pouco escolarizados (80% tem menos do 2º ciclo do ensino básico), não terem 

tido oportunidades de inserção e de qualificação profissional, estarem atualmente 

desempregados e declararem rendimentos muito baixos, conduz-nos a apreciar as 

suas trajetórias como desqualificantes, na órbita da exclusão social. Este grupo é 

composto por 15 indivíduos (representa 3,7 % do total) e apresenta uma composição 

sexual equilibrada e uma subrepresentação do grupo etário dos 15-19 anos. 

Em seguida procurámos perceber melhor os contornos da precariedade nos 

processos de inserção profissional deste universo em análise, designadamente a 
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situação contratual, oportunidades de promoção profissional, remunerações 

auferidas, e duração semanal do tempo de trabalho. 

Em termos de relações contratuais percebemos que a maioria (65,8%) dos 

entrevistados refere estar envolvido em situações profissionais temporárias e 34,2% 

referem ter assinado um contrato permanente de trabalho. Apontamos o caráter 

discriminatório desta dimensão da precariedade, pois as raparigas estão 

subrepresentadas na forma contratual permanente e sobrerepresentadas nas formas 

mais precárias de vinculação laboral. 

As oportunidades de promoção profissional destes jovens foram bastante 

escassas, pois apenas 21,5% usufruíram da mobilidade funcional. Também aqui a 

vulnerabilidade das raparigas se acentua, pois os rapazes declaram mais do que elas 

terem tido oportunidades de promoção profissional. 

Relativamente às remunerações, referimos anteriormente que estas são, na 

generalidade, baixas mas os dados permitem perceber que os mais qualificados 

parecem ter no diploma uma possibilidade relativa de ver o seu trabalho mais 

gratificado, pois figuram em maior número entre os que auferem rendimentos 

pessoais mais elevados.  

Percebemos que, as remunerações mais baixas resultam em grande medida de 

um trabalho que é exercido a tempo parcial, pois entre os que trabalham entre 20 e 

34 horas 62,7% recebem menos de 500 euros mensais e entre os que trabalham 

menos de 20 horas semanais 75% situam-se também abaixo desse valor. Como seria 

de esperar entre os que se declaram “sem rendimentos” figuram muitos que declaram 

trabalhar ocasionalmente. Ainda assim, na amostra em estudo percebemos que a 

maioria dos jovens trabalha a tempo completo (73,8%). 

Mas a análise multivariada permitiu perceber que alguns dos entrevistados 

protagonizam inserções estabilizadas no mercado de trabalho e para estes a 

precariedade laboral aparece bastante atenuada, não só porque apresentam ligações 

contratuais mais estáveis (50,5% declaram ter assinado um contrato de trabalho por 

tempo indeterminado) mas também porque aqui se concentram mais entrevistados 

que já experienciaram mobilidade funcional, oportunidades de qualificação 

profissional e declaram rendimentos pessoais mais elevados (cerca de metade 

auferem rendimentos acima dos 750 euros). Este grupo integra 200 inquiridos 

(representando 50,25% do total) e apresenta uma composição sexual muito 
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equilibrada. A larga maioria dos que o integram (83%) tem entre 25 e 34 anos. É 

também neste grupo que figuram os mais escolarizados, pois 32,5% têm diploma do 

ensino superior e 33,5% concluíram o ensino secundário. 

Um outro grupo que os dados permitiram destacar agrega jovens que na sua 

maioria são bolseiros (69,2%) e estão inseridos em programas ocupacionais (23,1%), 

ocupações que pela sua natureza transitória remetem para uma elevada incerteza, 

dado que tanto podem constituir um trampolim para posições mais estabilizadas 

quanto para os encaminhar para outras situações transitórias ou simplesmente para o 

desemprego. Daí que tenhamos considerado que se trata de precários em 

ocupações transicionais; trabalham a tempo completo, exercem profissões de 

especialistas (34,2%) e administrativos (42,1%) e um número significativo aufere 

rendimentos entre 500-749 euros (55,3%). É um grupo composto por 40 sujeitos 

(representa 10,05% do total), maioritariamente raparigas, mais habilitadas (82,5% 

têm diploma do ensino secundário ou superior) e ligeiramente mais novas (50% têm 

idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos). 

Encontrámos um outro grupo bastante significativo de jovens em que são 

muito nítidos os sinais de precariedade: mais de um terço exerce atividade sem 

contrato escrito e outro terço com contratos a termo. Referem receber rendimentos 

baixos (62,9% recebem menos de 500 euros mensais) e na sua maioria desconhecem 

promoções profissionais (83,8%). Trata-se de jovens com inserções precárias e 

vulneráveis, pois para além do referido, 65,2% apresentam uma escolaridade muito 

baixa (inferior ao 2º ciclo do ensino básico) que acentua a fragilidade das suas 

inserções laborais. Trata-se de um grupo relativamente numeroso, constituído por 

138 inquiridos que representam 34,67% do total. São sobretudo rapazes 65,2%) com 

idades compreendidas entre os 20 e os 34 anos.  

O último grupo que os dados permitiram formar, e que qualificamos de 

inserções em risco, assemelha-se, em termos sociográficos, ao que anteriormente 

delimitámos como sendo trajetórias desqualificadas. Trata-se de um grupo composto 

por 20 inquiridos (representa 5,03% do total) e é bastante equilibrado do ponto de 

vista da representação dos géneros; em termos da composição etária destacam-se os 

mais novos (15-19 anos), com quase metade dos efetivos aqui representados nesta 

variável. Apresentam uma escolaridade inferior ao 9º ano (75%) e a grande maioria 

abandonou a escola antes dos 18 anos (82,3%). Não estão atualmente inseridos no 
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mercado de trabalho mas todos manifestam ter experiência de trabalho não 

remunerado. Ainda que não possamos aqui falar de precariedade laboral pois estes 

jovens não estão atualmente inseridos no mercado de trabalho, poderemos falar de 

inserções socioprofissionais em risco pois reúnem as condições para uma potencial 

exclusão do mercado de trabalho ou protagonizarem inserções em condições muito 

precárias, do ponto de vista da situação contratual e remuneratória. 

Em suma, as características dos trajetos laborais dos nossos entrevistados 

evidenciam forte afinidade com as que descrevemos para outros contextos sociais e 

culturais na parte introdutória. Também em linha com os resultados de outras 

investigações, salienta-se a diversidade da condição juvenil perante o emprego, pois o 

cenário de precariedade laboral parece não ter o mesmo impacto neste universo, 

transparecendo aqui como principais princípios de desigualdade a escolaridade e o 

género. 
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Parte III - Desemprego e inatividade juvenil 

 

Introdução 

Um dos impactos estruturais mais profundos resultantes da crise económica 

de que falámos anteriormente é o desemprego, em geral, e o juvenil, em particular. A 

expressividade numérica deste desemprego juvenil, em especial a partir dos anos 80 

do século anterior, é muito elevada mas estes quantitativos adensam-se, na 

generalidade dos países europeus, com a crise económico-financeira, que se 

intensifica a partir de 2008, e com o tendencial prolongamento das trajetórias 

escolares. Em Portugal verifica-se um “ritmo de crescimento do desemprego dos 

jovens muito superior ao ritmo de crescimento do desemprego total” (Silva & Pereira, 

2012, p. 141). 

Mas quando perspetivamos os últimos desenvolvimentos das políticas públicas 

europeias na área da educação e formação percebemos que se insiste no pressuposto 

de que o combate dos “elevados níveis de desemprego” exige uma melhoria de 

“competências” (Comité Económico e Social Europeu, 2012), na linha das 

intervenções ensaiadas na crise dos anos 70/80 e que, na generalidade dos países 

europeus, consistiu na criação ou revitalização dos sistemas de formação profissional 

dos jovens, bem como na conceção de dispositivos públicos de inserção profissional, 

designadamente estágios e a formação em alternância (Alves, 2008). 

Ora o que a realidade nos tem demonstrado é que o desemprego jovem se tem 

instalado de forma massiva, atingindo sobretudo os menos qualificados, as mulheres, 

mas também os mais qualificados, e que tendem a permanecer no desemprego por 

períodos cada vez mais prolongados – desemprego de longa duração. Num estudo 

recente, que recorre à análise dos dados obtidos através do Inquérito ao Emprego do 
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Instituto Nacional de Estatística (INE), é possível observar que em 2001 se 

configurava um grupo de jovens em desemprego de inserção e que em 2010 este 

grupo de desempregados diplomados se mantém, mas agora numa situação de 

desemprego de longa duração (Amaro, 2012), revelando assim as dificuldades de 

inserção no mercado de trabalho deste grupo geracional e denunciando que pode 

estar a mudar o perfil-tipo dos desempregados de longa duração que, nos anos 80 do 

século XX, apontava para desempregados mais idosos e pouco escolarizados 

(Demazière, 1995). 

Como referimos noutro lugar (Palos, 2004) o desemprego de longa duração 

exemplifica bem as atuais lógicas de contração dos mercados de trabalho e o caráter 

estigmatizante da própria condição de desempregado, que justifica que uma parte 

muito significativa do desemprego de inserção e de transição profissional se esteja a 

transformar em desemprego de exclusão. Este desemprego dos jovens mais 

qualificados indicia também as tendências acrescidas de segmentação dos mercados 

de trabalho (Palos, 2014) em que, por um lado, a precariedade dos estatutos 

profissionais permite assegurar a flexibilidade numérica desta força de trabalho, 

ajustando-a às flutuações económicas, e, por outro lado, a exclusão dos jovens dos 

mercados internos de trabalho justifica-se pela ausência de qualificações específicas e 

experiências profissionais relevantes. 

O crescimento do desemprego jovem tem tido, muito provavelmente, 

consequências na evolução crescente do desemprego desprotegido, como referem 

Carmo e Cantante (2014), em grande medida pelo facto dos mais novos ocuparem 

empregos intermitentes, informais e de curta duração. O impacto desta situação nas 

dinâmicas familiares tem sido enfatizado, sustentando a emergência de 

solidariedades intergeracionais – que envolvem pais e avós no apoio aos processos de 

transição juvenil para a vida adulta – e “novas culturas familiares de relacionamento” 

(Papamikail, 2004, p. 92) que evidenciam um modelo de residência familiar 

composto por várias gerações. O que parece evidenciar-se, com maior intensidade a 

partir de 2008, é que as redes sociais locais e as solidariedades familiares se 

configuram como alternativa ou complemento a uma proteção estatal cada vez mais 

débil ou mesmo inexistente. 

Mas a vulnerabilidade social dos jovens também se evidencia quando temos 

em conta os que não se encontram empregados nem inseridos em sistemas de 
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educação e formação (NEEF) e estão referenciados como desempregados ou como 

inativos. Em Portugal o INE só em 2012 referencia este universo mas, no âmbito dos 

países da OCDE, deste o final dos anos 90 do século XX que esta proporção de jovens 

vem sendo estatisticamente sinalizada (Marshal, 2012) e estes quantitativos são 

particularmente expressivos nos países do sul da Europa. Com esta autora faz notar, 

esta designação não tem sido consensual pelo poder potencialmente estigmatizante 

que acarreta, dado que pode não significar no imediato inatividade por parte dos 

mais novos, uma vez que estes podem estar envolvidos em atividades não 

remuneradas, estarem a procurar ativamente emprego após a conclusão da formação 

ou estarem envolvidos em atividades expressivas ou de cariz mais hedonista (lazeres, 

viagens, entre outros).  

Furlong (2006) acentua a polissemia do termo em diferentes contextos 

culturais e enfatiza o facto de ele englobar sobretudo grupos de jovens altamente 

vulneráveis, com fraco controlo sobre a sua situação de exclusão, que resulta de 

graves constrangimentos financeiros, culturais e sociais. Segundo o autor isto é 

particularmente relevante no caso do Reino Unido, uma vez que o acréscimo 

percentual de jovens NEEF é concomitante com a fragilização dos regimes de 

proteção social, a partir dos anos 80 do século passado. No caso português, e apesar 

da forte probabilidade de aqui existirem jovens qualificados em situação de 

desemprego, tudo parece indicar que a baixa escolaridade seja particularmente 

responsável pelos elevados quantitativos registados em 2014 (Torres & Lima, 2014). 

Por outro lado é plausível considerar que entre estes jovens estejam alguns 

“inativos desencorajados” (INE), isto é, indivíduos que apesar de poderem estar 

disponíveis para trabalhar desistiram de procurar emprego pelas dificuldades que 

pressentem numa inserção laboral, por considerarem que não têm os atributos 

valorizados pelo mercado de trabalho, entre outras razões. 

Na presente parte pretendemos identificar, nas trajetórias profissionais dos 

jovens, os períodos de desemprego e a sua duração, caraterizar as redes de suporte 

dos desempregados e identificar os perfis dos desempregados e inativos.  

Começaremos por apreender as características sociográficas dos 

desempregados e identificar a frequência com que estas situações ocorrem na sua 

vida. Em seguida caraterizaremos os apoios com que podem contar nas situações em 

que se encontram privados de trabalho. Por último, apresentaremos os resultados da 
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análise multivariada efetuadas para apreender os perfis dos desempregados e 

inativos. 

1. O desemprego nas trajetórias dos jovens: períodos e duração 

Quando temos em conta a situação atual de desemprego ou inatividade, 

percebemos que 56 jovens estão desempregados – o que representa 8,8% do total de 

entrevistados- 25 são domésticas – 3,9% do total – e 20 se enquadram nos NEEF ou 

seja, 3,1% que não figuram entre os empregados nem estão inseridos em sistemas de 

educação e formação. 

Dos 56 indivíduos que na amostra em estudo se encontram atualmente 

desempregados temos um número equiparado de rapazes e de raparigas. 

Já quando perspetivamos as habilitações literárias percebemos que os menos 

qualificados são mais penalizados pelo desemprego, particularmente os que 

apresentam como habilitações o 1º e 2º ciclo do ensino básico. 

Gráfico 3.1. Jovens desempregados, por habilitações literárias, (%) 

 

Diferentes investigações realizadas sobre os percursos de inserção da 

juventude (Galland, 1996; Alves, 1998; Guerreiro, Cantante & Barroso, 2009) têm 

salientado a íntima relação entre o tipo de credencial escolar e o campo de 

possibilidades profissionais que se oferecem aos mais novos, demonstrando que as 
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maiores dificuldades de inserção profissional, e os “riscos de exclusão”, se 

concentram nos jovens que abandonam o sistema escolar com menores qualificações 

académicas. 

De facto, a representação de jovens desempregados com diplomas do ensino 

superior é praticamente residual nesta pequena amostra. Pensamos que esta fraca 

expressividade numérica pode traduzir, para além da maior permeabilidade destes 

jovens a eventuais processos de mobilidade geográfica, algumas alterações nas lógicas 

de recrutamento dos empregadores no sentido em que a flexibilização laboral possa 

estar a ser acompanhada por uma maior exigência em termos de qualificações e de 

competências.  

Por outro lado, e atendendo ao tecido empresarial da região, percebemos em 

função dos dados de que dispomos (Palos, 2014) que, apesar da retração do emprego 

assalariado na região, regista-se um acréscimo de unidades empresariais ligadas a 

setores da economia altamente consumidores de mão de obra qualificada como é o 

caso das “atividades de informação e comunicação” e das “atividades de consultoria, 

científicas e técnicas”, que entre 2008 e 2012 conhecerem um acréscimo muito 

significativo da taxa de alta qualificação. 

Quando perspetivamos a idade dos desempregados percebemos que a maior 

incidência se dá no grupo 20-24 anos, seguido do grupo 30-34 anos.  

Gráfico 3.2. Jovens desempregados, por grupos etários, (%) 

 

A situação dos jovens inseridos nestes 2 grupos etários mais vitimizados pelo 
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entre os 20 e os 24 anos traduz, em grande medida, o efeito das tensões criadas pela 

crise económica nos mercados de trabalho e em certa medida este desemprego pode 

constituir um ponto de passagem, uma situação transitória entre a conclusão dos 

estudos e a inserção laboral, constituindo o que alguns autores denominam de 

desemprego de “fila de espera” (Werquin, 1996, p. 121). Por seu turno, a situação de 

desemprego dos indivíduos inseridos na faixa etária dos 30-34 anos pode revelar 

mecanismos sociais bem mais complexos, não sendo de excluir que alguns sejam 

vítimas do desemprego de longa duração.  

As retomas económicas e as oscilações conjunturais na oferta de empregos 

parecem contribuir pouco para a diminuição dos contingentes deste tipo de 

desempregados, comparativamente com o que se verifica no desemprego de transição 

profissional (Werquin, 1996; Wuhl, 1996).  

Em certa medida, tal pode traduzir os comportamentos seletivos dos 

empregadores e uma discriminação relativa dos desempregados de longa duração, 

por estes se revelarem como aqueles que mais se distanciam dos critérios de 

“empregabilidade” que regem as normas de emprego (Palos, 2004). Ou mais 

precisamente, a durabilidade do desemprego é perspetivada como um problema da 

responsabilidade individual do desempregado, que desta forma manifesta ausência 

de competências de iniciativa, autonomia e responsabilidade que constituem alguns 

dos critérios que os empregadores valorizam e que serão competências que os 

indivíduos em estadia prolongada no desemprego não manifestam. 

Quando perspetivamos a recorrência das situações de desemprego nas 

trajetórias destes jovens percebemos a magnitude deste problema na população em 

estudo. 

Tabela 3.1. Número de situações de desemprego vivenciadas ao longo da 
trajetória profissional 

Número de situações de desemprego Freq. % 

Nunca 212 47,6 

1 vez 160 36,0 

2 vezes 44 9,9 

3 e mais vezes 29 6,5 

Total 445 100 
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De notar que aqui estamos a contemplar todos os jovens que têm ou já 

tiveram experiências laborais, independentemente da sua situação atual perante 

o emprego. 

Mais de metade dos entrevistados (52,4%) já experienciou situações de 

desemprego. Acresce que 16,4% destes viu o problema ocorrer na sua vida mais de 

duas vezes.  

Quais as características sociográficas destes jovens para quem o desemprego 

ocorre de forma mais frequente nos seus processos de inserção profissional? 

Atendamos, num primeiro momento, às características de género. 

Gráfico 3.3. Número de situações de desemprego, por sexo, (%) 

 

As raparigas parecem mais protegidas, do que os rapazes, de processos de 

reincidência do desemprego ainda que esta desigualdade não aconteça quando este é 

uma experiência isolada pois aqui as raparigas são mais penalizadas. 

No que à idade respeita, os jovens mais velhos parecem sentir mais a 

cumulatividade dos episódios de desemprego. 
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Gráfico 3.4. Número de situações de desemprego, por grupos etários, (%) 

 

Ora ainda que um diploma do ensino superior constitua cada vez menos uma 

proteção contra o desemprego, percebemos, pelos dados expostos no gráfico seguinte, 

que estes jovens se encontram relativamente mais protegidos da reincidência do 

desemprego do que os seus congéneres menos escolarizados. 

Gráfico 3.5. Número de situações de desemprego, por habilitações literárias, 
(%) 
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mercado, a par da contração das contratações no setor público e empresarial do 

estado, contribuirão para explicar a expressividade numérica da reincidência do 

desemprego entre os jovens que apresentam como escolaridade o 3º ciclo do ensino 

básico e o ensino secundário.  

Como Boufartigue, Lagree e Rose (1989) salientaram, esta situação resulta, 

num contexto de contração do emprego e de elevação das qualificações dos jovens, da 

enorme concorrência que se gera no mercado de emprego e das discriminações e 

clivagens que daqui resultam.  

Os jovens mais qualificados, e os que têm formações técnicas, ficam 

dependentes da valorização dos seus saberes no mercado de trabalho e as condições 

em que as suas socializações profissionais ocorrem são determinantes na definição 

dos seus futuros profissionais. Para os jovens que possuem diplomas de formação 

geral (neste caso ensino secundário) esta concorrência cria desvantagens relativas 

uma vez que não possuem qualquer tipo de qualificação específica; mas para os não 

escolarizados a concorrência no acesso a um emprego transforma-os nos primeiros e 

principais alvos da precariedade, uma vez que não possuindo qualquer certificação 

profissional apenas podem contar com a forma como o mercado de trabalho 

reconhece e valoriza os “saberes-fazer sociais” de que são portadores.  

Os resultados encontrados para esta amostra em estudo estão em 

conformidade com os dados disponibilizados para os Açores pelo SREA. 

Gráfico 3.6. Taxa de desemprego jovem (15-34 anos), por nível de escolaridade 
completo 
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O gráfico anterior permite perceber o impacto da crise económica junto dos 

jovens açorianos em geral, mas com repercussões particularmente gravosas junto dos 

que detêm menores qualificações escolares. O que os dados evidenciam é que em 

2008 parece não existir grande disparidade dos quantitativos do desemprego em 

função da escolaridade e ao longo dos anos em análise foi-se acentuando uma 

clivagem neste universo juvenil, onde a relativa vantagem dos mais qualificados 

parece aprofundar as desvantagens dos menos qualificados. De notar ainda que a 

desvantagem dos jovens menos escolarizados se acentua a partir de 2011 e agudiza-se 

no último ano em análise. 

Mas, vejamos agora os apoios de que estes jovens podem dispor quando 

confrontados com a condição de desempregados. 

2. As redes de suporte dos desempregados 

Uma das questões debatidas em Portugal na sequência da crise económica 

aponta para a degradação do estado social. No entanto, o estado do bem-estar em 

Portugal sempre apresentou enormes limitações, apresentando um regime 

subprotetor que sempre foi compensado por uma “sociedade-providência” mais forte 

(Santos, 1993), apesar das limitações que esta também tem manifestado nos últimos 

anos. 

Neste contexto, as famílias portuguesas protagonizaram sempre o suporte e os 

apoios necessários à transição dos jovens para a vida ativa e à gestão das situações de 

desemprego, ainda que Portugal seja o país do sul da Europa onde as famílias 

ganham, em média, menos e “onde mais de metade de população (53,5%) da 

população tem em média até 1000 euros mensais para fazer face às despesas 

familiares” (Torres, Brites, Mendes & Lapa, 2004, p. 33). 

 Assim, e como assumimos na introdução, será de prever que as solidariedades 

familiares e as redes sociais locais se substituam a uma proteção social muito débil ou 

mesmo inexistente.  
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Tabela 3.2. Apoios em situação de desemprego 

Apoios em situação de desemprego Freq. % 

Subsídio de desemprego 82 24,9 

Apoio em dinheiro da Segurança Social 35 10,6 

Apoio do Estado ou programa ocupacional 20 6,1 

Apoio em géneros de instituições sociais 7 2,1 

Apoio em dinheiro de uma instituição social 3 0,9 

Apoio em dinheiro dos pais 120 36,5 

Apoio em dinheiro dos sogros 6 1,8 

Refeições ou géneros por parte dos pais ou sogros 36 10,9 

Regresso / ida à / para a casa dos pais / sogros 20 6,1 

Total 329 100 

Os dados explanados na tabela anterior não deixam margem para dúvidas 

acerca da importância dos apoios familiares para sobreviver às situações de 

desemprego. Tendo em conta os dados desagregados, percebemos que 36,5% dos 

entrevistados contam com o apoio financeiro dos pais, mas se considerarmos o 

conjunto do apoio financeiro e logístico das famílias de origem (do jovem 

individualmente e em casal) compreendemos que a maioria (55,3%) depende destas 

solidariedades e proteção familiares para enfrentar as situações de desemprego.  

Os apoios sociais assegurados pelo Estado contemplam quer o subsídio de 

desemprego quer apoio em dinheiro pela segurança social e ainda a inclusão dos 

jovens em programas ocupacionais. 

Relativamente aos programas ocupacionais sabemos que estes se enquadram 

em políticas de inserção que procuram criar condições para articular os 

desempregados com o mundo da produção. No caso da amostra em estudo 

percebemos que 24 inquiridos estavam, à data da realização do inquérito por 

questionário, em programas ocupacionais mas que 54 assumiram ter estado, nalgum 

momento da sua trajetória de vida, inseridos nestas modalidades de inserção. 

Analisando especificamente este tipo de programas para o caso francês, Wuhl 

(1998) salienta que frequentemente se enquadram num modelo da “coordenação” 

que pressupõe a edificação da inserção sobre o funcionamento do mercado local de 

emprego, fazendo despontar as virtualidades dos “partenariados” locais como forma 
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de proceder a ajustamentos entre a procura e a oferta de trabalho assalariado; por 

outro lado, estes programas atuam sobre a promoção de competências valorizadas 

pelo mercado de trabalho, o que produz algum impacto na qualificação destes 

desempregados. No caso dos Açores, salienta-se como uma virtualidade destes 

programas o facto de permitirem aos mais desqualificados acederem a uma 

experiência de trabalho relativamente estável e que se configura, frequentemente, 

como a única a que têm oportunidade de ocupar ao longo da sua trajetória 

profissional (Diogo & Faria, 2014). 

No entanto, subsistem enormes dificuldades de perenização da integração 

profissional destes desempregados, na medida em que estes programas tendem a 

atuar sobre os indivíduos, mediante o desenvolvimento de ações de melhoria de 

qualificação e de adaptação da mão de obra ao posto de trabalho, mas não permitem 

agir sobre os processos de produção e organização subjacentes às organizações nem 

sobre a negociação das condições de recrutamento e de “reconhecimento salarial” dos 

desempregados envolvidos (p. 240). 

Por outro lado, e como refere o autor que estamos a seguir, as organizações 

envolvidas19, aderem a estes programas ocupacionais numa lógica de satisfação das 

necessidades pontuais de mão de obra a custos baixos20 e não numa perspetiva de 

construir, a longo prazo, um processo de inserção articulado e duradouro. No limite, 

podem contribuir para tornar estruturais problemas que pretendiam resolver: 

precarização no emprego e a exclusão social. 

Retornando à questão da rede de suporte dos desempregados importa ainda 

perceber o papel destas redes na procura de emprego. A questão não é, em termos de 

debate científico, atual pois já Granovetter (1974) tinha destacado a importância das 

redes familiares e sociais na provisão de emprego, como alternativa aos meios oficiais 

e formais de recrutamento, demonstrando as limitações, nesta matéria, das 

perspetivas económicas da escolha racional de que a teoria do capital humano 

constitui um dos expoentes. 

                                                             
19 O autor refere entre estas organizações o Estado, organizações sem fins lucrativos e empresas. No 
caso açoriano estas não são contempladas, excetuando o caso particular do Programa Berço de 
Emprego.  
20 No caso dos Açores estes programas são largamente subsidiados e os trabalhadores auferem 
rendimentos, regra geral, inferiores aos que são pagos no mercado de trabalho para funções 
equivalentes. 



Fernando Diogo (coord.), Ana Cristina Palos, Ana Matias Diogo, Licínio Tomás e Osvaldo Silva 

140   

   

Partindo deste pressuposto propusemos aos nossos entrevistados que nos 

indicassem, na situação de desemprego, quais os meios que acionam para procurar 

emprego. 

Tabela 3.3. Meios utilizados pelos desempregados para procurarem emprego 

Meios usados para procurar emprego Freq. % 

Através do centro de emprego 153 25,2 

Envio de currículos a empregadores 114 18,8 

Com a ajuda de amigos e conhecidos 107 17,6 

Com a ajuda de familiares 76 12,5 

Resposta a anúncios 68 11,2 

Colocação de anúncios 14 2,3 

Concurso oficial 15 2,5 

Na sequência de um estágio 14 2,3 

Criação de emprego próprio 12 2,0 

Nas empresas e nos patrões da minha área de residência 35 5,8 

Total de respostas 608 100 

Os itens de resposta explanados na tabela anterior reenviam para 2 grandes 

categorias de meios que podem ser mobilizados: os meios formais e oficiais (centro 

de emprego, envio de currículos, anúncios, concursos oficiais, estágios, criação de 

emprego), os meios informais (ajuda de amigos, conhecidos e familiares). Ora 

destaca-se a importância que estes jovens concedem aos meios mais formais e oficiais 

de procura de emprego, por contraponto com os meios informais, pois apenas 30,1% 

assumem mobilizar o seu capital social na procura de emprego. 

Atendendo a que o funcionamento do mercado de trabalho em Portugal é 

pouco regulado, muito permeável a situações de informalidade e com forte peso das 

vias informais no acesso a posições sociais, esperávamos encontrar, à semelhança do 

verificado para as redes de solidariedades familiares na situação de desemprego, forte 

peso das redes sociais informais na procura de emprego.  

Aliás, até em mercados de trabalho fortemente regulados, como o sueco, é 

possível perceber o peso dos meios informais no acesso ao mercado de trabalho. Num 

trabalho recente Behtoui (2015) analisa a procura de emprego por parte de uma 
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população específica: jovens recém-saídos dos sistemas de formação e que se 

preparam para transitar para o mundo do trabalho. O autor conclui que o uso dos 

meios informais na procura de emprego é mais utilizado pelos jovens com as mais 

elevadas e com as mais baixas qualificações escolares, mas que estes laços sociais não 

influenciam a qualidade do emprego encontrado nem as condições em que ele é 

exercido, em termos salariais e de prestígio social.  

No caso do acesso ao primeiro emprego, referido na Parte I, comprovou-se o 

peso das solidariedades familiares, seguido das iniciativas individuais e, em último 

lugar, a utilização dos meios formais e oficiais. 

Mas porque valorizam mais os jovens desempregados as redes formais e 

oficiais na procura de emprego? Demazière, Guimarães, Hirata & Sugita (2012) 

analisam esta questão em 3 cidades mundiais (Paris, S. Paulo e Tóquio) e concluem 

que socialmente a experiência de desemprego comporta uma dimensão avaliativa tão 

poderosa que transforma a procura formal e oficial de emprego num “imperativo 

comportamental” (p. 150); partindo do pressuposto que o desemprego é uma situação 

temporária e involuntária, este imperativo da procura ativa de emprego também 

permite distinguir simbolicamente a situação do desempregado da dos inativos.  

Esta normatividade institucional – muito distanciada da experiência subjetiva 

do desemprego – impõe também que o indivíduo em situação de desemprego se 

transforme num agente ativo da reconstrução do seu estatuto profissional, 

demonstrando que a categorização negativa que está associada à sua situação – “sem 

trabalho” – não corresponde em rigor à sua condição social que se exprime de uma 

forma positiva: “procura trabalho”.  

Atendamos agora aos jovens que neste momento se encontram em situação de 

inatividade e que na amostra estão representados por 25 domésticas e 20 indivíduos 

(9 rapazes e 11 raparigas) que não estão nem nos sistemas educativos e formativos 

nem se encontram a trabalhar (NEEF). E se entre as domésticas estão representadas 

raparigas com diferentes níveis de habilitações literárias (excetuando ensino 

secundário), entre os NEEF não há nenhum com um diploma de ensino superior. 

Mas, para entendermos melhor as posturas que se tornam salientes nas 

situações de desemprego e inatividade vamos também aqui apresentar os resultados 

da análise multivariada que nos permitiu encontrar agrupamentos compostos por 

sujeitos cuja situação revela similitudes assinaláveis. 
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3. Perfis dos desempregados e inativos 

Dos 635 jovens inquiridos, 101 encontram-se numa situação de desemprego e 

inatividade (os que estão desempregados, as domésticas e os que estão em casa sem 

ocupação definida), o que corresponde a 15.9% da amostra em estudo.  

Efetuámos a Análise de Correspondências Múltiplas (ACM), considerando 

como variáveis ativas as referentes a algumas características relacionadas com a 

forma como ocupam o tempo, a temporalidade da situação de desemprego, as 

estratégias desenvolvidas na procura de emprego, tipo de apoio que recebem e o 

número de vezes que estiveram na situação de desempregados ao longo da sua 

trajetória profissional. Foram ainda incluídos na análise os jovens que já estiveram 

em programas ocupacionais. Considerámos como variáveis suplementares as 

características sociodemográficas: sexo, idade, escolaridade e estado civil. 

A informação obtida sobre os jovens desempregados foi sintetizada em duas 

componentes ortogonais que explicam 47,7% da variância total das variáveis 

originais. Na Tabela 3.4., apresentam-se os pesos e as contribuições das variáveis 

para cada dimensão, a percentagem de variância explicada e os valores do coeficiente 

alfa de Cronbach.  

As variáveis relacionadas com os meios utilizados para a procura de emprego 

(como sejam com o envio de currículos, como a ajuda de familiares, através do centro 

de emprego, resposta a anúncios) e o número de vezes no desemprego são as 

variáveis que mais discriminam na dimensão 1, com contribuições para esta 

dimensão a variarem entre os 9,41% e os 17,94%. A variável que mais contribui para a 

dimensão 2 é a se “já esteve nalgum programa ocupacional” (31,40%), seguida do 

apoio de um organismo do estado para encontrar emprego (22,34%) e da ajuda de 

amigos e conhecidos (15,95%). 
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Tabela 3.4. Contribuições das variáveis em cada uma das dimensões 

Variáveis 
Dimensão 1 Dimensão 2 

Discriminação Contribuição Discriminação Contribuição 

Já esteve em algum programa 
ocupacional 

0,141 4,93% 0,597 31,40% 

Subsídio de desemprego 0,201 7,02% 0,185 9,73% 

Apoio de um organismo do Estado 
para encontrar emprego 

0,144 5,02% 0,425 22,34% 

Através do Centro de Emprego 0,333 11,63% 0,026 1,35% 

Auto-proposta junto dos 
empregadores (envio de currículos) 

0,514 17,94% 0,038 1,99% 

Com a ajuda de amigos e conhecidos 0,350 12,22% 0,299 15,75% 

Com a ajuda de familiares 0,382 13,32% 0,049 2,56% 

Resposta a anúncios 0,270 9,41% 0,042 2,22% 

Nº de vezes desemprego 0,325 11,36% 0,039 2,03% 

Se neste momento não está a estudar, 
não está a fazer formação, e não está 

a trabalhar, por favor, indique-nos 
como ocupa o seu tempo 

0,205 7,15% 0,202 10,60% 

Valor próprio 2,866  1,901  

Variância explicada 28,7  19,0  

alfa de Cronbach 0,723  0,526  

As quantificações das categorias das variáveis utilizadas são apresentadas na 

tabela seguinte. 

Tabela 3.5. Quantificação das categorias das variáveis nas dimensões 1 e 2 

Dimensão Variáveis Quantificações 
negativas 

Quantificações 
positivas 

1 

Através do Centro de Emprego Sim Não 

Auto-proposta junto dos empregadores 
(envio de currículos) 

Sim Não 

Com a ajuda de familiares Sim Não 

Resposta a anúncios Sim Não 

Nº de vezes desemprego Duas -- 
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2 

Já esteve em algum programa ocupacional Sim Não 

Subsídio de desemprego Sim Não 

Apoio de um organismo do Estado para 
encontrar emprego Sim Não 

Com a ajuda de amigos e conhecidos Não Sim 

Se neste momento não está a estudar, não 
está a fazer formação, e não está a 

trabalhar, por favor, indique-nos como 
ocupa o seu tempo 

Cuida familiares, 
Biscates 

Procura emprego 

Estas quantificações permitem projetar as categorias num gráfico 

bidimensional como o apresentado na Figura 3.1. A representação das categorias tem 

como objetivo facilitar a análise e a visualização das associações entre as categorias 

das variáveis. 

Figura 3.1. Medidas de discriminação (disposição das variáveis ativas e 
suplementares) 
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A Figura 3.2. representa o plano que cruza as duas primeiras dimensões, as 

quais explicam cerca de 47,7%% da variação dos dados. A primeira dimensão (28,7%) 

opõe, em geral, os jovens que têm uma atitude mais proactiva perante o desemprego 

aos que estão têm uma atitude mais reativa, enquanto a segunda (19%) opõe 

principalmente os jovens que estiveram num programa ocupacional, que receberam 

subsídio de desemprego e que receberam algum apoio de um organismo do Estado 

para encontrar emprego aos que não tiveram nessa situação e que procuram 

emprego. 

Figura 3.2. Mapa percetual 

 

Com base nas coordenadas dos indivíduos nas duas componentes principais 

retidas foi aplicada o método não hierárquico das k-médias (k-means), no âmbito da 

Análise de Clusters, com o intuito de agrupar os indivíduos em classes e de se 

confirmarem os perfis identificados na Análise de Correspondências Múltiplas 

(ACM). Assim, as principais características dos 101 indivíduos vão ser avaliadas para 

cada um dos três clusters encontrados.  

Cluster 1 

Cluster 
2 

Cluster 3 
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cluster 1 – desempregados desprotegidos 

Este grupo contém 60 jovens e representa 59,41% do total de desempregados e 

inativos. 

Trata-se de um grupo de configuração marcadamente feminina (63,3%) e com 

uma composição etária muito heterogénea, sendo que aqui estão menos 

representados (13,3%) os indivíduos com idades compreendidas entre 15-19 anos. A 

maioria é solteira (56,7%) e apresenta habilitações literárias inferiores ao 3º ciclo do 

ensino básico (90%). Alguns (30,8%) estão desempregados há mais de cinco anos. A 

maioria (73,5%) esteve desempregado pelo menos uma vez e 14,7% dos que aqui 

figuram são desempregados reincidentes. 

A situação de desemprego deixa esta população numa situação 

confrangedoramente desprotegida, pois apenas 23,3% contam com apoio monetário 

dos pais e 16,7% com apoio em dinheiro por parte da segurança social. São residuais 

os que declaram receber subsídio de desemprego, ou outro tipo de apoio do estado ou 

instituições, o que torna muito vulnerável a situação destes jovens. As estatísticas 

disponíveis confirmam que a partir de meados de 2010, e com o aumento do número 

de desempregados, a desproteção no desemprego conheceu um crescimento 

significativo, como referem Carmo & Cantante (2014), pois “entre o 4º trimestre de 

2008 (início da crise) e o período homólogo de 2013, verifica-se que o número de 

desempregados estimados pelo INE que não recebem qualquer subsídio de 

desemprego aumentou cerca de 157%, enquanto os números referentes ao 

desemprego registado apontam para um aumento de cerca de 133%”. 

Claro que o desemprego reincidente e de longa duração ajudam a 

compreender, pelo menos em parte, a evolução crescente do desemprego 

desprotegido, pois precipitam a prescrição do direito às prestações de desemprego. 

Concomitantemente os dados demonstram que outras prestações sociais 

(designadamente RSI) também têm diminuído, o que agrava a situação social destes 

jovens. 

Por outro lado, e provavelmente decorrente da enorme vulnerabilidade em que 

se encontram, a generalidade assume não ocupar o seu tempo a procurar emprego e 

apenas 26,7% declara recorrer ao centro de emprego para esse efeito, sendo muito 

residual o número dos que afirmam recorrer a outros meios. Ou seja, e atendendo à 

categorização proposta pelo INE, estaremos na presença de “inativos 
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desencorajados”, isto é, trabalhadores que desistem de procurar emprego porque 

interiorizam não ter condições adequadas (idade, género e/ou habilitações literárias) 

e assumem que a escassez de empregos acentua estas desvantagens iniciais e tornam 

estéreis as tentativas de procura ativa. Segundo o INE em 2012 o número potencial 

de “inativos desencorajados” rondaria os 13%. 

cluster 2 – desempregados beneficiários 

Este grupo integra 10 jovens e representa 9,9% do total. 

Verifica-se uma sobrerepresentação do sexo feminino (80%) e das idades 

compreendidas entre os 30-34 anos (70%). São jovens pouco escolarizados, pois 60% 

saíram da escola logo após a conclusão do 1º e do 2º ciclo. 

O que os carateriza primordialmente é o facto de terem beneficiado de um 

programa ocupacional, ainda que de momento estejam desempregados. Na situação 

de desemprego parecem saber aproveitar as condições criadas pelos sistemas de 

proteção social, dada a fraca capacidade demonstrada pelos sistemas de interajuda 

familiares: 60% contam com o apoio do subsídio de desemprego, 50% com apoios 

estatais para encontrar emprego ou programa ocupacional e 20% com apoio em 

dinheiro da segurança social. Contam essencialmente com o centro de emprego 

(70%) para arranjar uma ocupação remunerada e são menos (40%) os que assumem 

uma atitude mais ativa nesta procura de emprego enviando os seus currículos para os 

empregadores.  

O que nos parece caraterizar estes indivíduos é o facto de eles vivenciarem a 

situação de desemprego de uma forma mais institucionalizada, aproveitando as 

oportunidades que o cada vez mais débil estado social ainda lhe garante. 

cluster 3 – desempregados em moratória 

Aqui concentram-se 31 inquiridos em situação de desemprego, o que 

representa 30,69% do total.  

Este grupo apresenta algumas particularidades sociográficas diferentes dos 

anteriores. Regista-se um equilíbrio na distribuição de efetivos entre os géneros 

(41,9% de rapazes e 58,1% de raparigas) e uma população ligeiramente mais jovem, 

pois 51,6% têm entre 15 e 24 anos. São também um pouco mais escolarizados que os 
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seus congéneres, pois 29% completaram o ensino secundário, ainda que a maior 

representação seja dos que concluíram o 2º ciclo ou inferior. 

A experiência de desemprego atingiu 61,35% do universo em análise e 38,7% 

são reincidentes. Não recebem qualquer apoio institucional mas um número 

significativo (51,6%) assume contar com o apoio dos pais, quer em dinheiro (38,7%) 

quer em refeições ou géneros (12,9%).  

A avaliar pelas respostas que dão quando indagados acerca dos meios que 

mobilizam para procurar emprego, manifestam-se muito empenhados nesta procura 

quer através do centro de emprego ou do envio de currículos aos empregadores 

(67,7%) quer mobilizando os recursos sociais de que dispõem e solicitando ajuda a 

amigos e conhecidos (64,5%) ou a familiares (45,2%). 

Assumem aproveitar o tempo de inatividade para procurar emprego (27,6%) e 

também em atividades culturais e desportivas (34,5%). Por estas características 

pensamos que estes jovens, confrontados com a situação de desemprego, aproveitam 

a situação para desenvolver estas atividades mais expressivas, e num certo sentido 

com algum hedonismo, vivenciando esta fase como uma espécie de moratória 

psicossocial (Erikson, 1976), um período mais liberto de compromissos e de 

responsabilidades que permite prolongar a adolescência. E para alguns o apoio da 

família poderá permitir vivenciar este tempo como um “período de espera”, como 

uma possibilidade de ludicidade socialmente tolerada (p.157). 

Conclusão 

O desemprego e a inatividade tornaram-se hoje experiências iminentes na vida 

de qualquer jovem, na decorrência das situações de precariedade laboral em que 

muitos se encontram envolvidos, como referimos na parte anterior. 

As sucessivas oscilações e crises económicas que vêm assolando as economias 

mundiais, desde os anos 70 do século XX, tornam evidente a massificação deste 

desemprego e a sua seletividade social. A par dos trabalhadores mais velhos e menos 

qualificados, os jovens vão progressivamente figurando entre as categorias mais 

vulneráveis às situações de exclusão do mercado de emprego, sendo tal 
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particularmente evidente junto do género feminino, dos menores de 25 anos e dos 

menos escolarizados.  

Na amostra em estudo a incidência atual de desemprego situa-se nos 8,8%, 

abaixo da taxa média anual de 15,8% encontrada para os Açores em 2015 (para o 

grupo dos 25 aos 34 anos). A análise sociográfica torna evidente que os menos 

qualificados são mais penalizados pelo desemprego, particularmente os que 

apresentam como habilitações o 1º e o 2º ciclo do ensino básico. A pouca 

expressividade da incidência de desemprego entre diplomados do ensino superior, 

para além de traduzir a maior permeabilidade destes a eventuais processos de 

mobilidade geográfica, também pode significar que a flexibilização laboral possa ter 

algum impacto nas lógicas de recrutamento das empresas que podem estar a priorizar 

o acesso ao emprego dos mais qualificados. 

A composição etária dos desempregados faz destacar a situação de maior 

vulnerabilidade dos que estão incluídos nos grupos de 20-24 anos e o de 30-34 anos. 

Acreditamos estar em presença de situações substantivamente diferentes, 

configurando os primeiros um desemprego de inserção, transitório entre a saída da 

escola e a inserção laboral, e os segundos um potencial desemprego de longa duração, 

ou até, eventualmente, de matriz mais estrutural.  

E se a atual situação dos sujeitos incluídos nesta amostra parece não ser muito 

penalizada pelo desemprego, quando analisamos as suas trajetórias de inserção 

percebemos que, na longa duração, o desemprego é um fenómeno massivo (52,4% 

dos inquiridos tiveram experiências de emprego) e cumulativo (16,4% 

experimentaram de forma reincidente este desemprego).  
Esta reincidência do desemprego parece afetar mais os rapazes, ainda que esta 

desigualdade não aconteça quando este é uma experiência isolada, pois aqui as 

raparigas são mais penalizadas. Os mais diplomados parecem mais protegidos desta 

reincidência do desemprego, mas percebemos que esta cumulatividade dos episódios 

de desemprego afeta os mais velhos, o que se compreende na medida em que a 

longevidade laboral aumenta a probabilidade de reincidência. 

Num contexto de crise dos sistemas de proteção social percebe-se o papel 

insubstituível das solidariedades familiares no apoio aos jovens e que pode passar 

pelo apoio financeiro, apoio em géneros ou até o prolongamento ou o retorno à co-

residência familiar. Ainda assim, cerca de 41,6% dos inquiridos referem ter contado 
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com o apoio do Estado nestas situações de privação de emprego e de rendimentos, 

quer através do subsídio de desemprego (24,9%), do apoio em dinheiro da segurança 

social (10,9%), quer ainda mediante a sua inserção em programas ocupacionais 

(6,1%). 

Tomando por referência os desempregados e inativos (total de 101 indivíduos), 

a análise multivariada permitiu perceber a configuração de uma tipologia desenhada 

em função de variáveis sociográficas. 

Um primeiro grupo que os dados permitiram configurar são os 

desempregados desprotegidos. Evidenciam fracos apoios estatais na situação de 

desemprego – muito provavelmente porque uma parte significativa integra o 

desemprego de longa duração – e também não são muito significativos os apoios de 

familiares, ou outros. Estão aqui sobrerepresentadas as raparigas (63,3%) e os jovens 

com escolaridade inferior ao 3º ciclo do ensino básico (90%). A generalidade destes 

entrevistados assume não estar a procurar emprego pelo que estaremos em presença 

de “inativos desencorajados”. Este grupo agrega 60 inquiridos e representa 59,41% do 

total de desempregados e inativos. 

Outro grupo que destacamos assemelha-se com o anteriormente descrito pelo 

facto de partilharem a mesma situação face ao emprego mas distancia-se pelo facto 

de os que aqui estão inseridos aproveitarem as condições criadas pelos sistemas de 

proteção social para enfrentarem as adversidades resultantes da ausência de 

emprego. Recebem subsídio de desemprego, apoios estatais e estão integrados em 

programas ocupacionais, razões pelas quais os designamos por desempregados 

beneficiários. São maioritariamente mulheres (80%) mais velhas (70% têm entre 

30 e 34 anos) e são pouco escolarizados, pois 60% saíram da escola logo após a 

conclusão do 1º e do 2º ciclo. Este grupo integra 10 jovens e representa 9,9% do total 

desta população que estamos a analisar. 

Por último, encontrámos um grupo que parece depender mais das redes 

familiares para garantir a provisão dos recursos necessários: não recebem qualquer 

apoio institucional mas um número significativo (51,6%) de inquiridos assume contar 

com o apoio financeiro e logístico dos pais. Este apoio permite-lhes suportar um 

tempo de procura de emprego que os jovens assumem ocupar também com 

atividades desportivas e culturais (integrados em grupos recreativos), o que nos 

conduz a colocar a hipótese de que a situação de desemprego esteja a ser vivenciada 
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como uma moratória psicossocial, um período de prolongamento da liberdade 

adolescente e de adiamento das responsabilidades inerentes à adultez, garantido pelo 

apoio financeiro dos pais. Neste grupo figuram os entrevistados mais novos (51,6% 

têm entre 15 e 24 anos), ligeiramente mais escolarizados (29% com o ensino 

secundário) e regista-se uma repartição semelhante entre os géneros (41,9% de 

rapazes e 58,1% de raparigas). Aqui concentram-se 31 entrevistados em situação de 

desemprego o que representa 30,69% do total.  

Em jeito de conclusão, registamos três anotações que os dados apresentados 

nos sugerem e que estão em linha com as conclusões de outros estudos, 

designadamente muitos dos que aqui foram referenciados. 

Uma primeira anotação, para relevar a propalada intermitência ou a circulação 

incessante da juventude entre diversas situações perante o trabalho (emprego, 

desemprego, inatividade); também os dados ventilados aqui o comprovam, pois os 

episódios de desemprego abrangem um número muito significativo de inquiridos e 

acompanham de forma reincidente as suas trajetórias profissionais ainda que, no 

momento atual, sejam poucos os que assumem estar ainda desempregados. 

A segunda observação que os dados permitem sustentar regista a vantagem 

relativa que o diploma apresenta no acesso e na estabilização no mercado de 

trabalho, comparativamente com os menos escolarizados. De facto, nesta população 

estudada os diplomados do ensino superior estão subrepresentados entre os 

desempregados e inativos, ainda que na parte anterior tenhamos percebido que a 

obtenção deste título escolar, que parece ter maior valor de troca no mercado de 

trabalho, não evite a precariedade laboral. 

Uma última nota para enfatizar a importância do género. Como fomos 

salientando ao longo deste trabalho, abundam os estudos que demonstram que a 

variável género tem poder explicativo na diferenciação das condições e oportunidades 

de inserção profissional e também na probabilidade de enfrentar o desemprego. Os 

dados explicitados para esta amostra demonstram que as raparigas estão mais 

representadas em dois dos grupos que as análises multivariadas evidenciaram. Mas 

se elas figuram em maior número entre os que experienciam o desemprego uma 

única vez ao longo da sua trajetória (43,1% de rapazes e 56,9% de raparigas), parecem 

mais protegidas contra o desemprego reincidente. Consideramos que esta proteção 

relativa contra o desemprego reincidente pode justificar-se pelo facto de as raparigas 
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estarem mais representadas entre os jovens mais escolarizados, designadamente 

entre os diplomados do ensino superior.  
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Parte IV - Formação profissional e oportunidades juvenis 

 

Introdução 

Nesta parte analisa-se a relação que os jovens açorianos estabelecem com a 

formação profissional, quer a ligada ao sistema educativo, quer a que está mais ligada 

ao mercado de trabalho. Depois de uma introdução em que se situa teoricamente este 

tema e se identificam as questões em análise, nos dois primeiros pontos apresentam-

se os resultados relativos à formação profissional no âmbito do sistema educativo. 

Começa-se por caracterizar a procura de ensino profissional por parte dos jovens, 

analisando em que medida escolhem este tipo de formação e como o encaram. 

Procura-se, no segundo ponto, identificar os perfis dos jovens que optam pelo ensino 

profissional. Nos dois pontos seguintes apresentam-se os resultados referentes à 

formação profissional ligada ao mercado de trabalho. Assim, no terceiro ponto, 

analisa-se em que medida os jovens ativos realizam ações de formação em contexto 

de trabalho e como encaram este tipo de formação. E, por fim, procura-se traçar os 

perfis dos jovens ativos que fazem formação profissional ligada ao mercado de 

trabalho. 

Políticas de formação profissional e especificidades regionais 

A formação profissional dos jovens tem vindo a adquirir uma importância 

crescente nas políticas públicas da Região Autónoma dos Açores (RAA), como forma 

de aumentar as qualificações, reduzir o abandono escolar precoce e melhorar a 

empregabilidade, muito à semelhança do que sucede a nível nacional, fazendo eco da 
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agenda europeia, mas apresentando, no entanto, algumas especificidades ao abrigo 

da autonomia regional. 

O Desenvolvimento das Políticas de Formação Profissional em Portugal: Sistema Educativo 

e Mercado de Trabalho 

É no âmbito do sistema educativo que a formação profissional, enquanto 

sistema formal, inicialmente se desenvolve em Portugal, especialmente a partir do 

século XIX, com a criação do ensino técnico (Cardim, 1999), traduzindo a 

preocupação que começava a fazer-se sentir com a preparação de mão de obra para 

responder a novas necessidades dos sectores comercial e industrial (Silvestre, 2009). 

O ensino técnico cresce e conhece reestruturações ao longo da I República e do 

Estado Novo, constituindo-se como uma via de ensino secundário paralela ao ensino 

liceal, à qual estava, no entanto, vedado o acesso ao ensino universitário (Cardim, 

1999; Grácio, 1998). Será colocado em causa e suprimido após o 25 de Abril de 1974 

com a unificação do ensino, que procurava fazer cumprir “preceitos da Constituição 

de 1976 apontando para que o ensino superasse a sua função conservadora da divisão 

social do trabalho” (Grácio, 1998, p. 203). 

A década de 80 marca o início de uma nova ênfase dada à formação 

profissional no país (Azevedo, 2014; Cardim, 1999; Grácio, 1998; Ribeiro, 2014). O 

ensino profissionalizante é reintroduzido em 1983 no ensino secundário, com a 

criação do ensino técnico-profissional. A aposta na formação profissional ganha 

especial relevo com a integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia em 

1986. Na mesma data, a Lei de Base dos Sistema Educativo (LBSE) consagra uma 

nova estrutura para o sistema educativo, atribuindo ao ensino profissional um papel 

fundamental na qualificação dos jovens e no desenvolvimento económico, para fazer 

face aos desafios da integração europeia. 

Desde a aprovação da LBSE até à atualidade, o reforço do ensino 

profissionalizante tem estado presente na agenda dos diversos governos (Azevedo, 

2014; Ribeiro, 2014; Silvestre, 2009), destacando-se, nomeadamente: a criação de 

cursos tecnológicos nas escolas secundárias públicas e de escolas profissionais 

privadas em 1989; a introdução de cursos de educação e formação, em 2002, 

permitindo a dupla certificação no ensino básico e secundário; a extensão dos cursos 
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profissionais às escolas secundárias da rede pública, a partir de 2004; o ensino 

vocacional básico e secundário, em 2012. 

Por outro lado, em 2005 é lançada a Iniciativa Novas Oportunidades, 

destinada a jovens e adultos em idade ativa pouco escolarizados, com o fim de 

conferir uma qualificação de nível secundário, através da oferta de cursos de 

educação e formação, apostando fortemente no ensino profissionalizante, sob 

coordenação dos ministérios da educação e do trabalho e solidariedade social 

(Silvestre, 2009). 

Paralelamente à oferta de ensino profissionalizante no sistema educativo foi-se 

desenvolvendo um outro sistema de formação profissional ligado ao mercado de 

trabalho, dirigido à população em idade ativa, que se tem vindo a transformar 

profundamente, especialmente, ao abrigo das políticas da União Europeia (Cardim, 

1999; Silvestre, 2009).  

Embora durante o Estado Novo, na reforma de 1948, sejam já previstas 

algumas modalidades de formação para ativos, estas tiveram um reduzido impacto, 

como reconhecido por Cardim (1999, p. 44): “o regime tradicional de aprendizagem 

mantinha-se como processo essencial de formação para as profissões: assentando na 

transmissão de conhecimentos no local de trabalho”. 

Nos anos 60, a necessidade de mão de obra qualificada torna clara a ideia de 

que a formação profissional levada a cabo pelo sistema educativo não é suficiente, 

encetando-se um conjunto de iniciativas de reconversão de adultos desempregados e 

de formação profissional de trabalhadores e estabelecendo-se uma rede de centros de 

formação (Cardim, 1999). Com a criação Instituto do Emprego e Formação 

Profissional (IEFP) em 1979, este sistema de formação é reestruturado e relançado, 

desenvolvendo-se novas modalidades de formação, como a formação profissional em 

regime de alternância, em 1984, permitindo a dupla certificação. 

Por outro lado, com o acesso a financiamento do Fundo Social Europeu, a 

partir de 1986, verificou-se uma proliferação de novas iniciativas de formação 

profissional, que, desde então, têm sofrido sucessivas reestruturações em função das 

diretivas europeias (Cardim, 1999). Este sistema inserido no mercado de trabalho 

tem abrangido quer modalidades de formação inicial, quer de formação contínua. 

Com o objetivo de conferir qualificação profissional certificada e preparar para o 

mercado de trabalho, a formação inicial de jovens tem estado sob a responsabilidade 
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de várias entidades, destacando-se, no continente, o papel do IEFP (Cardim, 1999; 

Silvestre, 2009). Por seu turno, a formação contínua dirige-se, habitualmente a 

trabalhadores com o fim de aprofundar as suas competências, por meio de ações de 

formação de duração mais reduzida (Silvestre, 2009). 

Importa, ainda, realçar que este sistema tem-se caraterizado por uma elevada 

complexidade, superior à do sistema de ensino, pela grande diversidade de tipologias 

de oferta e de entidades, de estatuto público ou privado, envolvidas pelos vários 

programas de financiamento e dos públicos-alvo (Cardim, 1999). Por outro lado, não 

obstante o esforço de regular e justificar a existência de dois sistemas paralelos, nem 

sempre se torna fácil distinguir completamente o seu âmbito (cf. Decreto-Lei nº 

401/91, de 16 e outubro). 

Agenda europeia e subordinação da formação à economia: um paradigma em atualização 

A ênfase que vem sendo dada à formação profissional em Portugal tem vindo a 

fazer eco, em grande medida, das prioridades definidas no âmbito da União 

Europeia. A agenda de Lisboa, em 2000, lançou as bases para uma política educativa 

comum tendo como um pilar fundamental o investimento em capital humano, 

através do ensino e formação, de forma a alcançar o objetivo de transformar a Europa 

na economia mais dinâmica e competitiva do mundo até 2010, estabelecendo metas 

concretas a serem alcançadas pelos diversos estados membros (Alves, 2008; 

Margiotta et al., 2014; Ribeiro, 2014). 

A atualização da política europeia para o crescimento e o emprego, em 2010, 

através da estratégia Europa 2020, procurou reduzir o impacto da crise económica de 

2008 e insistiu na ideia de promover o desenvolvimento sustentável através de uma 

sociedade do conhecimento (Comissão Europeia, 2010). Entre as novas metas a 

atingir, até 2020, constam a redução da taxa de abandono escolar para 10%, o 

aumento da taxa de escolarização no ensino superior dos jovens com 30-34 anos para 

40% e o aumento da taxa de emprego para os indivíduos com 20-64 anos para 75% 

(Comissão Europeia, 2010). De forma a concretizar estes objetivos, a UE tem 

considerado como crucial alcançar um nível mais elevado de ensino e formação 

profissional, fazendo recomendações muito claras nesse sentido (CESE, 2012). 

O papel que vem sendo atribuído à formação profissional para o 

desenvolvimento económico nas políticas dos países europeus, desde os anos 80, 
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decorreu da necessidade de se encontrarem medidas para lidar com a inflexão do 

crescimento económico, verificado após os “30 anos gloriosos” que se seguiram à 

Segunda Guerra Mundial, e com o aumento do desemprego dos jovens, retomando as 

teses do capital humano (Alves, 2008). Mas contrariamente às teorias do capital 

humano dos anos 50 e 60, que defendiam a rendibilidade do investimento em 

educação em sentido lato, a ênfase passa a ser colocada na formação de caracter 

profissionalizante (Alves, 2008). Esta subordinação da educação e formação à 

economia representa um novo mandato para o sistema educativo designado por 

alguns autores como vocacionalismo (Alves, 2008; Stoer et al., 1990). E assenta na 

ideia de que a promoção da formação profissional se traduzirá num aumento dos 

recursos humanos qualificados, em maior competitividade e em mais riqueza, 

levando, assim, à redução do desemprego (Alves, 2008). 

No caso específico de Portugal, como referido por Stoer et al. (1990), o papel 

que foi atribuído à educação na modernização da economia, a partir dos anos 80, 

constituiu não só “uma subordinação da política educativa às preocupações das 

políticas industrial e económica”, como também o “abandono de preocupações 

democratizantes” que tinham sido inscritas na agenda educativa do pós 25 de Abril. 

À ideologia profissionalista dos anos 80, na aceção de Azevedo (2000), segue-

se uma nova versão de natureza mais liberal (neoprofissionalismo) que enfatiza o 

“desenvolvimento de capacidade de iniciativa e de empreendimento laboral” 

(Azevedo, 2000, p. 60), a partir dos anos 90. Trata-se agora de dotar os indivíduos 

com capacidades que lhes permitam adaptar-se a um futuro incerto, enfatizando a 

responsabilidade individual. O que implicou, ao nível da formação, a passagem do 

modelo de qualificação para o de competência, alicerçado no requisito da 

empregabilidade (Canário et al., 2012). A introdução do conceito de empregabilidade 

representa uma mudança de paradigma ao nível das políticas públicas, na medida em 

que este conceito radica numa “lógica de individualização e responsabilização 

individual e na tendência crescente para a privatização dos problemas sociais” (Alves, 

2007a, p. 60). 
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Especificidades da Formação profissional nos Açores: Diversificação da oferta e 

crescimento da procura 

Nos Açores, a formação profissional tem vindo a merecer um destaque 

acrescido no seio das políticas públicas, apresentando, no entanto, algumas 

especificidades, ao abrigo da autonomia regional. 

Este destaque está bem patente no programa do atual governo regional: 

“promover o ensino profissional e profissionalizante ganhará, nesta conjuntura, um 

papel de relevo bastante considerável” (Programa do XI Governo Regional, 2012, p. 

97). Tal desiderato é operacionalizado a partir de um conjunto de objetivos e 

respetivas medidas, em que se enfatiza o reforço do ensino profissional e da formação 

profissional inicial como forma de responder às exigências do mercado de trabalho, 

bem como de combater o insucesso e abandono escolares; e, por outro lado, se 

defende a qualificação profissional de ativos e desempregados pouco qualificados 

(Programa do XI Governo Regional, 2012). 

O baixo nível de qualificações da população em geral e os elevados índices de 

insucesso e abandono escolar na Região que continuam a registar-se (CNE, 2014), 

comparativamente com o restante território nacional, têm justificado a definição de 

medidas e a atribuição de verbas com o intuito de melhorar infraestruturas e a 

qualidade do ensino e formação (Cardim, 1999). 

A criação de escolas profissionais tem constituído um elemento essencial na 

política de formação do Governo Regional (Cardim, 1999), existindo atualmente 18 

escolas repartidas por 6 ilhas (SREC, 2014). A oferta de modalidades e cursos de 

formação profissionalizante tem vindo a aumentar na Região, manifestando algumas 

especificidades face ao continente. 

Para além dos ensinos tecnológicos, profissional e artístico, existentes ao nível 

nacional, a Região oferece, também, outras modalidades de formação 

profissionalizante, que atribuem dupla certificação, nomeadamente, as que se 

inserem no âmbito do Programa Formativo de Inserção de Jovens (PROFIJ) e do 

Programa REATIVAR (SREC, 2014). Os cursos PROFIJ foram criados em 1997 e 

inserem-se numa lógica de formação em alternância (entre a escola e os contextos de 

trabalho), aproximando-se do modelo formativo dos cursos de educação e formação 

de jovens e dos cursos de aprendizagem existentes no continente (SREC, 2014). 

Ministrados tanto na rede de escolas públicas como nas escolas profissionais, 
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conferem habilitação académica correspondente ao 3.º ciclo do ensino básico ou ao 

ensino secundário e um nível de qualificação II ou IV. 

O Programa REATIVAR constitui uma outra oferta formativa criada na Região, 

em 2003, aproxima-se dos cursos de educação e formação de adultos do continente, 

mas mantém especificidades próprias. Permite quer a dupla certificação (nível I, II ou 

III, com equivalência ao 2.º e ao 3.º ciclos do ensino básico ou ao ensino secundário), 

quer simples certificação escolar (1º, 2º, 3º ciclos do ensino básico e o ensino 

secundário) ou certificação profissional. 

A formação profissional abrange, ainda, na Região, um Sistema de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências que tem vindo a 

desenvolver-se, desde 2009, diferenciado do sistema nacional, com a designação de 

Rede Valorizar (CNE, 2014). Destina-se a indivíduos maiores de 18 anos e permite a 

validação e certificação de competências a nível do ensino básico, secundário e/ou 

profissional, bem como o encaminhamento para uma formação académica ou 

profissional (Resolução do Conselho do Governo nº 86/2009 de 21 de Maio). Este 

sistema encontra-se na dependência simultaneamente das direções regionais 

competentes em matéria de educação e de trabalho, integrando o Programa 

REATIVAR (Portaria n.º107/2009, de 28 de Dezembro). 

Gráfico 4.1. Alunos matriculados no ensino secundário profissionalizante na 
RAA, por modalidade de ensino (2003/04 - 2013/14) 

 

Fonte: SREC (2014). 

A ênfase dada à formação profissional pelas políticas públicas tem vindo a ser 

correspondida na Região, especialmente ao nível do ensino secundário, por um 

aumento da procura de cursos profissionalizantes (cursos tecnológicos, profissionais 

0

1000

2000

3000

4000

20
0

3/
0

4

20
0

4/
0

5

20
0

5/
0

6

20
0

6
/0

7

20
0

7/
0

8

20
0

8
/0

9

20
0

9
/1

0

20
10

/1
1

20
11

/1
2

20
12

/1
3

20
13

/1
4

C. Tecnológicos C. Profissionais PROFIJ



Fernando Diogo (coord.), Ana Cristina Palos, Ana Matias Diogo, Licínio Tomás e Osvaldo Silva 

161   

   

e PROFIJ) nos últimos anos: entre 2003/04 e 2013/14 o quantitativo de jovens 

matriculados nestes cursos passou de um total de 2501 para 4016, o que representa 

um aumento de 38% (Gráfico 4.1.). 

Este crescimento contrasta com o que se passa ao nível da procura de cursos 

especificamente orientados para o prosseguimento dos estudos (científico-

humanísticos), cuja procura descreu 6% (SREC, 2014). Deste modo, a procura dos 

cursos profissionalizantes tem vindo a aproximar-se da procura dos cursos científico-

humanísticos que há alguns anos atrás concentravam a maior parte dos estudantes 

do ensino secundário: em 2003/04 a proporção dos dois tipos de cursos era de 28,1% 

e 64,5%, respetivamente, passando em 2013/14 para 41,5% e 55,9%.21  

No que respeita às várias modalidades de ensino secundário profissionalizante, 

é o ensino profissional o que regista uma maior procura por parte dos jovens, 

mantendo uma evolução positiva ao longo deste período (ver Gráfico 4.1.). Esta 

procura concentra-se sobretudo na rede privada: em 2013/14 a rede pública abrangeu 

apenas 36% do ensino profissional (SREC, 2014). 

Formação profissional e melhoria das oportunidades dos jovens: questões em 

análise 

Entre as principais justificações para reforçar a formação profissional 

encontram-se (i) o combate ao desemprego dos jovens, assente no desenvolvimento 

económico, bem como (ii) o contributo de uma oferta mais diversificada para fazer 

face aos problemas do insucesso e abandono escolar, oferecendo maiores 

oportunidades educacionais aos jovens que são mais atraídos pelo mundo do trabalho 

e pela formação não académica. Investigação nacional e internacional tem apontado, 

no entanto, para as dificuldades que as políticas de formação profissional enfrentam 

no cumprimento destes desígnios. 

Relativamente ao primeiro desígnio, a análise dos fenómenos em causa não 

tem corroborado as correlações que se encontram aí subentendidas. Com efeito, o 

vasto conjunto de estudos que se tem debruçado sobre o impacto da educação (cf. 

Baudelot & Leclerq, 2005; Grácio, 1997) ou da formação (cf. Alves, 2008) sobre o 

                                                             
21 Cálculos realizados a partir dos dados absolutos disponibilizados em SREC (2014). 
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crescimento económico não tem permitido chegar a resultados consistentes sobre a 

existência de um efeito positivo. Por outro lado, no que se refere ao impacto da 

formação profissional nos indivíduos, comparativamente com a educação em geral, 

não têm sido encontradas diferenças significativas na taxa de desemprego, nem nos 

rendimentos, como refere Alves (2008), com base em dados da OCDE. 

No que respeita a Portugal, não obstante as políticas de formação se terem 

vindo a traduzir num aumento da oferta e da procura de modalidades de formação 

profissional, não se tem verificado um correspondente decréscimo do desemprego, 

nem dos indicadores de produtividade (Silvestre, 2009). Também na Região, o 

aumento da oferta de formação profissionalizante parece não estar a traduzir-se 

numa melhoria nas oportunidades de emprego dos jovens (Palos, 2012). 

Quanto ao segundo desígnio, se é verdade que a diversificação da oferta de 

educação e formação tem sido acompanhada por uma redução do abandono escolar 

(Margiotta et al., 2014; CNE, 2014), por outro lado, existe hoje um conjunto 

consistente de evidência empírica que contraria a ideia de que a oferta de vias 

profissionalizantes concorre para uma efetiva democratização do ensino (cf. Alves, 

2008; Margiotta et al., 2014; Mendes, 2009). Os estudos mostram que esta oferta 

conduz a uma “democratização seletiva por via da manutenção das hierarquias de 

status internas”, introduzindo “formas de exclusão doce” (Canário et al., 2012, p. 9). 

Efetivamente, a opção pelo ensino profissional parece constituir uma “escolha 

forçada” ou uma “via de segunda oportunidade” realizada por jovens 

fundamentalmente das classes desfavorecidas e com percursos escolares marcados 

pelo insucesso e abandono (Guerreiro & Abrantes, 2007; Mendes, 2009). 

No caso dos Açores, a evolução da taxa de retenção e desistência no ensino 

secundário dos últimos dez anos revela uma tendência de decréscimo nos primeiros 

anos da década de 2000-2010 e agravamento posterior: os valores decrescem de 

31,2%, em 2003/04, para 19,7% em 2007/08 e voltam novamente a subir a partir 

dessa data, registando 29,0% em 2011/12 e 26,0% em 2013/14 (SREC, 2014). Uma 

tendência semelhante é observada por Palos (2012) para a taxa de retenção no 

período 2000-2010. 

Mas se as fileiras profissionalizantes poderão afigurar-se como uma alternativa 

para alguns jovens açorianos, por outro lado, os indicadores apontam de forma clara 

que a opção por este tipo de ensino surge como uma “alternativa provável a 
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trajetórias escolares incertas e frequentemente mal sucedidas no ensino regular” 

(Palos, 2012). Com efeito, como nota Palos (2012, p. 9): “A grande maioria dos jovens 

que frequenta as escolas profissionais nos Açores tem mais de 18 anos e destes, uma 

parte muito significativa, tem mais de 20 anos. Os alunos que, entre 2000 e 2010, 

estão numa escola profissional em idade ideal de frequência do ensino secundário são 

relativamente minoritários (entre os 17% e os 35%).”. 

Se os estudos nacionais e internacionais apontam para as dificuldades que as 

políticas de formação têm enfrentado no cumprimento dos seus objetivos, havendo 

alguns indícios de se verificarem limitações semelhantes na Região, conhece-se pouco 

sobre esta realidade nos Açores. Importa, assim, perceber qual o impacto que a 

formação profissional tem nos percursos dos jovens açorianos, nomeadamente, ao 

nível das suas oportunidades educacionais e de emprego.  

É com este objetivo central que o estudo Juventude açoriana e mundo do 

trabalho: Formação, trajetórias e aspirações contempla um eixo relativo à formação 

profissional, que se desdobra em dois sub-eixos, um relativo ao ensino profissional e 

um outro à formação profissional ligada ao mercado de trabalho, com o objetivo de 

responder às seguintes questões: 

A: Sub-eixo Ensino Profissional 

1. Como se carateriza a procura de ensino profissional por parte dos jovens?  

1.1. Em que medida os jovens escolhem o ensino profissional (qual a procura 

de ensino profissional; quais as escolhas que fazem e como escolhem)? 

1.2. Como encaram o ensino profissional (quais as motivações para optar pelo 

ensino profissional; quais as motivações dos que não optam; e como avaliam o 

impacto da formação realizada)? 

2. Quais os perfis dos jovens que procuram o ensino profissional? 

2.1. Quem são os jovens que optam pelo ensino profissional do ponto de vista 

do seu perfil social, do seu percurso académico e da sua relação com o 

trabalho? 

2.2. Qual o lugar que o ensino profissional na configuração de perfis sociais, 

formativos e ocupacionais dos jovens açorianos? 
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B: Sub-eixo Formação Profissional em Contexto de Trabalho 

1. Como se carateriza a procura de formação profissional ligada ao mercado de 

trabalho por parte dos jovens?  

1.1. Em que medida os jovens escolhem a formação profissional em contexto de 

trabalho (qual a procura de ensino profissional; quais as escolhas que fazem e 

como escolhem)? 

1.2. Como encaram a formação profissional em contexto de trabalho (quais as 

motivações para optarem pela formação profissional; quais as motivações dos 

que não optam; e como é que avaliam o impacto da formação realizada)? 

2. Quais os perfis dos jovens que procuram formação profissional em contexto de 

trabalho? 

2.1. Quem são os jovens que fazem formação profissional em contexto de 

trabalho do ponto de vista do seu perfil social, do seu percurso académico e da 

sua relação com o trabalho? 

2.2. Qual o lugar da formação profissional em contexto de trabalho na 

configuração de perfis sociais, formativos e ocupacionais dos jovens açorianos? 

1. Caraterização da procura de ensino profissional 

Começamos por traçar algumas tendências da procura do ensino profissional 

por parte dos jovens inquiridos, caraterizando (i) as escolhas realizadas e o processo 

de escolha; (ii) e as representações em relação ao ensino profissional (motivações e 

impacto). 

Escolhas realizadas e processo de escolha 

Apesar do papel que vem sendo atribuído, desde os anos 80, à formação 

profissional pelas políticas públicas, e da evolução positiva que o ensino profissional 

conheceu nos últimos anos na RAA, apenas 27,6% dos jovens açorianos inquiridos 
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com idade entre 15 e 34 anos frequentam ou frequentaram o ensino profissional 

(Gráfico 4.2.). 

Gráfico 4.2. Jovens que frequentam(ram) o ensino profissional (N = 635), (%) 

 

Na sua maioria, os jovens optaram por frequentar este tipo de ensino numa 

escola profissional (77,3%), tendo escolhido um curso de 3 anos (70,3%), de nível 4 

(57,1%) e já completaram o curso (62,4%) (Gráfico 4.3.). Quanto aos que não 

completaram o curso, a grande maioria ainda se encontra a estudar (81,5%). 

Gráfico 4.3. Caraterização dos tipos de curso de ensino profissional realizados 
(N= 175), (%) 
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A opção pelo ensino profissional implica um processo de decisão no qual se 

socorrem de uma diversidade de fontes de informação e intervenientes. É sobretudo 

através dos amigos (34,3%) e dos serviços de orientação da escola (30,9%) que se 

informam sobre as escolhas que podem fazer no âmbito do ensino profissional 

(Gráfico 4.4.). Muitos reconhecem, por outro lado, que a sua decisão foi influenciada 

por outras pessoas, destacando-se especialmente a mãe (38,9%), e, em menor 

medida, os amigos (24,0%) e o pai (21,7%) (Gráfico 4.5.).  

Gráfico 4.4. Fontes de informação acerca do curso de ensino profissional, (%) 

 

Gráfico 4.5. Pessoas que influenciaram a decisão do jovem de frequentar um 
curso de ensino profissional, na sua perspetiva, (%) 
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Representações em relação ao ensino profissional: motivações e impacto 

Entre as razões apontadas pelos jovens que justificaram a sua opção pelo 

ensino profissional destacam-se argumentos relacionados com a preparação 

(formação) profissional e oportunidades de emprego proporcionadas por essa 

modalidade de ensino: “para aprender uma profissão” (39,4%); “para ficar melhor 

preparado para o mundo do trabalho” (33,7%) e “para conseguir arranjar trabalho 

com mais facilidade” (26,9%) (Gráfico 4.6.).  

Apesar do ensino profissional tender a ser visto como uma alternativa de 

segunda oportunidade para os jovens em situação de desvantagem (social e/ou 

escolar), a verdade é que os próprios jovens que escolhem o ensino profissional 

parecem minimizar razões que apontariam para esta perspetiva. Assim, surgem com 

bastante menos peso as razões relacionadas com a ideia de que o ensino profissional 

constitui uma alternativa à escola mais fácil, mais prática, quando há insucesso 

escolar, por não se gostar da escola ou por não se pretender prosseguir os estudos no 

ensino superior. 

Gráfico 4.6. Razões apontadas pelos jovens para justificar a sua opção pelo 
ensino profissional (%) (N =175), (%) 
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4.7. mostra que entre as afirmações apresentadas, aquelas com as quais os jovens 

concordaram em grau mais elevado (média ≥ 3) incidem em argumentos que 

encaram o ensino profissional como “uma via de segunda oportunidade”: “Por 

desejar seguir outro tipo de percurso que ofereça mais oportunidades de futuro” (3,3) 

e “por querer seguir os estudos no ensino superior” (3,0). Estes jovens parecem, deste 

modo, partilhar as representações sociais depreciativas existentes acerca do ensino 

profissional, as quais parecem, no entanto, não se refletir nas justificações dos 

próprios jovens que optam por este tipo de ensino, como notámos anteriormente. 

Gráfico 4.7. Razões dadas pelos jovens para não escolherem o ensino 
profissional (médias) (N=457), (%) 

 

Nota: médias obtidas a partir de uma escala de likert de 5 valores, na qual 1 significava “discordo 
totalmente” e 5 “concordo totalmente”. 
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Gráfico 4.8. Opinião dos jovens sobre o curso de ensino profissional 
frequentado (N =175), (%) 
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conjunto de variáveis referentes ao perfil social (idade, sexo, escolaridade e categoria 

socioprofissional dos pais e rendimento familiar), ao percurso académico (nível de 

escolaridade e número de reprovações) e à relação com o trabalho dos jovens 

(ocupação e modo de aprendizagem da atividade profissional). 

Perfil social 

A procura de ensino profissional varia sensivelmente por grupo etário (Gráfico 

4.9.): os jovens com 25-29 anos são os que mais optaram por fazer um curso de 

ensino profissional (34,4%), em contraste com os mais velhos (30-34 anos) que são 

os que menos frequentaram (19,4%). Isto parece refletir a evolução da procura do 

ensino profissional na Região que, como referido anteriormente, só recentemente 

passou atrair mais os jovens. 

Gráfico 4.9. Opção pelo ensino profissional por sexo e grupo etário (N = 635), 
(%) 

 

* Associação estatisticamente significativa com base no teste de independência qui-quadrado 
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Os dados do Gráfico 4.10. revelam, por outro lado, que os jovens com pais 

detentores de uma escolaridade entre o 2º e o 3º ciclo frequentam mais o ensino 

profissional, do que os jovens cujos pais têm uma escolaridade mais baixa (igual ou 

inferior ao 1º ciclo) ou mais elevada (ensino secundário ou superior), sendo esta 

tendência mais clara em relação à escolaridade da mãe (qui-quadrado significativo). 

A opção pelo ensino profissional depende também do rendimento familiar. Os jovens 

que se situam nas categorias intermédias de rendimento familiar (500-999 euros e 

1000- 1499 euros) tendem a aderir mais ao ensino profissional (32,7% e 34,9%, 

respetivamente), comparativamente com as categorias mais extremadas (18,8% e 

19,6%, respetivamente, quando os rendimentos são inferiores a 500 euros ou de 1500 

euros ou mais). No que respeita à categoria socioprofissional dos pais, não se detetam 

variações estatisticamente significativas na procura de ensino profissional por parte 

dos jovens. 

Gráfico 4.10. Percentagem de jovens que frequentam(ram) o ensino 
profissional, por nível de instrução e categoria socioprofissional dos pais e 

rendimento familiar (N = 635), (%) 

 

* Associação estatisticamente significativa com base no teste de independência qui-quadrado 
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Em suma, os jovens pertencentes a famílias com maior capital escolar e 

económico tendem a optar menos pelo ensino profissional, em conformidade com 

outros estudos (Alves, 2008; Guerreiro & Abrantes, 2007; Margiotta et al., 2014; 

Mateus, 2002; Mendes, 2009), contrariando a ideia de que a oferta de vias 

profissionalizantes concorre para uma efetiva democratização do ensino.  

Por outro lado, os dados revelam também que os jovens das famílias mais 

despossuídas de capital escolar e económico apresentam menores níveis de adesão. O 

Gráfico 4.11. permite observar que esta tendência se mantém sensivelmente quer nos 

grupos etários mais jovens quer nos mais velhos, quando se considera o nível de 

rendimento familiar. A pertença a famílias com rendimentos mais baixos parece, por 

conseguinte, limitar a procura de ensino profissional por parte dos jovens, 

independentemente da sua geração. 

Gráfico 4.11. Percentagem de jovens que frequentam(ram) o ensino 
profissional, por nível de rendimento familiar, em cada grupo etário (N = 635), 

(%) 

 

* Associação estatisticamente significativa com base no teste de independência qui-quadrado 
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baixos (4,2% dos que têm até ao 1º ciclo), quer mais elevados (13,8% dos que têm o 

ensino superior). Para além de ser pouco escolhido pelos jovens que prosseguem os 

estudos no ensino superior, o ensino profissional é, ainda, uma escolha que tende a 

ser feita em maior medida pelos que apresentam insucesso no seu percurso escolar. 

Estes dados apontam para a tendência, constatada por outros estudos, de os cursos 

profissionalizantes constituírem vias de “segunda oportunidade” para jovens com 

percursos escolares marcados pelo insucesso e interessados em formações 

direcionadas para uma entrada mais rápida no mercado de trabalho, afastando-os 

dos percursos escolares longos, contribuindo, assim, para a reprodução das 

desigualdades sociais (Guerreiro et al., 2009) ou formas “doces” de exclusão (Alves, 

2007a). 

Gráfico 4.12. Percentagem de jovens que frequentam(ram) o ensino 
profissional, por nível de escolaridade e ocorrência de reprovações no percurso 

escolar (N = 635), (%) 

 

* Relação estatisticamente significativa (qui-quadrado). 

Relação com o trabalho 

O Gráfico 4.13. mostra como a opção pelo ensino profissional varia segundo a 

principal ocupação dos jovens açorianos. Pode-se verificar que estar a frequentar ou 

ter frequentado o ensino profissional é mais frequente entre os que se inserem em 

4,2

12,1

40,2

46,5

13,8

31

20,7

95,8

87,9

59,8

53,5

86,2

69

79,3

1ºCEB 

2ºCEB

3ºCEB

E. Sec.

E. Sup.

Reprovou

Não reprovou

N
ív

el
 d

e 
es

co
la

ri
d

ad
e 

d
o 

jo
ve

m
*

R
ep

ro
va

çõ
es

 
n

o 
p

er
cu

rs
o 

es
co

la
r*

Frequenta/ou Não frequenta/ou



Fernando Diogo (coord.), Ana Cristina Palos, Ana Matias Diogo, Licínio Tomás e Osvaldo Silva 

174   

   

formas atípicas de transição escola-trabalho: frequentam um programa ocupacional 

(45,8%); têm um trabalho ocasional ou esporádico (42,9%); estão a estagiar (40,9%); 

não têm uma ocupação definida (35,0%). Em contrapartida, é no caso dos 

trabalhadores-estudantes (13,6%) e das domésticas (16,0%) que há menos jovens que 

frequentaram o ensino profissional. No que respeita aos jovens que trabalham, não se 

verifica uma diferença significativa do quantitativo que frequenta o ensino 

profissional (29,6%), comparativamente com o valor para a totalidade dos jovens 

(recorde-se, 27,6%). Deste modo, o ensino profissional parece não ter constituído o 

fator promotor do emprego dos jovens. Além disso, o ensino profissional não parece 

proteger particularmente os jovens açorianos relativamente ao desemprego, na 

medida em que a percentagem destes jovens que frequentaram o ensino profissional 

(26,8%) distancia-se pouco do valor relativo ao conjunto dos jovens. Em suma, o 

ensino profissional surge, assim, associado à complexidade das formas ocupacionais 

que têm vindo a marcar os percursos de transição escola-trabalho dos jovens nas 

sociedades contemporâneas (Alves, 2007b). 

Gráfico 4.13. Percentagem de jovens que frequentam(ram) o ensino 
profissional, por ocupação e modo de aprendizagem profissional, (%) 

 

* Associação estatisticamente significativa (qui-quadrado) 
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No que respeita ao modo de aprendizagem da atividade profissional exercida 

pelos jovens, destaca-se o papel da formação profissional no caso dos que 

frequentaram o ensino profissional: 70,2% dos jovens que optaram por fazer um 

curso de ensino profissional indicam que foi através da formação profissional que 

aprenderam a atividade profissional que desenvolvem. Todos os restantes modos de 

aprendizagem surgem com uma menor expressão entre estes jovens. 

O lugar do ensino profissional nos perfis dos jovens açorianos 

Procurámos compreender melhor o lugar que o ensino profissional ocupa nos 

perfis sociais, formativos e ocupacionais dos jovens inquiridos, através de uma 

abordagem mais vocacionada para dar conta da complexidade do tema em estudo, 

apreendendo as interdependências entre as múltiplas variáveis em questão, como é o 

caso da Análise de Correspondências Múltiplas (ACM), complementada com a análise 

de clusters. A partir da ACM22, e tendo por objetivo analisar o lugar do ensino 

profissional nos perfis dos jovens, identificámos duas dimensões essenciais na 

estruturação dos dados (Tabela 4.1.)23. 

Tabela 4.1. Medidas de discriminação e contribuições (ACM) 

Variáveis 
Dimensão 1 Dimensão 3 

Discriminação Contribuição Discriminação Contribuição 

Nível de Escolaridade 0,127 0,045 0,350 0,177 

Idade 0,650 0,231 0,063 0,032 

Frequenta(ou) ensino profissional 0,002 0,001 0,435 0,220 

Ocupação principal 0,534 0,189 0,098 0,049 

Modo de aprendizagem profissional 0,544 0,193 0,321 0,162 

Nº Reprovações 0,065 0,023 0,079 0,040 

                                                             
22 Foram selecionadas como variáveis ativas: escolaridade; idade; ocupação principal; frequência do 
ensino profissional; modo de aprendizagem da profissão; número de reprovações ao longo do percurso 
escolar; rendimento familiar; escolaridade do pai; escolaridade da mãe. 
23 Na identificação do número de dimensões pertinentes a interpretar analisámos o decréscimo dos 
valores da inércia da totalidade das dimensões, bem como as medidas de discriminação (Carvalho, 
2008). Com base nestes diversos elementos, considerámos que as dimensões 1 e 3 são as que melhor 
permitem caracterizar os perfis dos jovens tendo em conta o lugar do ensino profissional. 
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Nível de escolaridade do pai 0,439 0,156 0,297 0,150 

Nível de escolaridade da mãe 0,429 0,152 0,259 0,131 

Rendimento familiar 0,029 0,010 0,079 0,040 

Alpha de Cronbach 0,726 0,557 

Valores próprios 2,817 1,981 

Inércia 0,313 0,220 

Nota: indicam-se a bold as medidas de discriminação com maior peso na definição das 
dimensões e as contribuições superiores à média (média da contribuição das variáveis 

= 0,111). 

A primeira dimensão é, fundamentalmente, de ordem geracional, dizendo 

respeito a aspetos relativos ao perfil social e ocupacional dos jovens: opõe os 

mais jovens (15-19 anos), estudantes e com pais detentores de uma escolaridade 

média (especialmente com o secundário); aos jovens com idades mais avançadas (30-

34 anos), que trabalham e aprenderam a sua profissão com os pais, vendo outros ou 

através da própria prática, sendo oriundos de famílias pouco escolarizadas (os pais 

têm o 1º ciclo ou menos) (ver Tabela 4.2.).  

A outra dimensão retida refere-se ao perfil formativo, e mais 

especificamente ao investimento em formação profissional: opõe um polo que 

é definido pelos jovens que nunca optaram por fazer o ensino profissional, que 

possuem uma escolaridade muito baixa (até ao 1º ciclo) ou elevada (ensino superior) 

e que referem que aprenderam a profissão que exercem na escola, a um polo que diz 

respeito aos jovens que optaram pelo ensino profissional, têm uma escolaridade ao 

nível do ensino secundário e indicam que aprenderam a profissão que exercem 

através do ensino profissional. 

Tabela 4.2. Quantificações e contribuições das categorias (ACM) 

Dimensão Variáveis Quantificações 
negativas 

Quantificações 
positivas 

1 

Idade 15-19; 20-24 anos 25-29; 30-34 anos 

Ocupação principal Estudante; Trabalhador-
estudante; Estágio 

Trabalha; Trabalho 
ocasional; Prog. 

Ocupacional; 
Desempregado; 

Doméstica; Sem ocupação 

Modo de aprendizagem 
profissional 

Sem atividade 
profissional 

Pai/mãe ensinou; 
Prática/vendo; Mestre; 

Curso F.P.; Escola 
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Nível de escolaridade do 
pai 

2ºCEB; 3ºCEB; E. Sec.; 
E. Sup. 

≤1ºCEB 

Nível de escolaridade da 
mãe 

2ºCEB; 3º CEB; E. Sec.; 
E. Sup. 

≤1ºCEB 

3 

Nível de Escolaridade ≤1ºCEB; 2ºCEB; E. Sup. 3ºCEB; E. Sec. 

Frequenta(ou) ensino 
profissional 

Não freq. Frequenta(ou) 

Modo de aprendizagem 
profissional 

Escola; Pai/mãe ensinou; 
mestre; S/Atividade Prof. 

Curso F.P.; 
Prática/vendo 

Nota: as categorias a bold têm contribuições acima da média (média das contribuições das 

categorias = 0,023). 

Com base nestas duas dimensões, realizámos uma análise de clusters, através da 

qual se identificaram 3 perfis de jovens (ver Figura 4.1.) que surgem distintamente 

caraterizados (ver Tabela 4.3.). 

Figura 4.1. Configuração dos perfis sociais, formativos e ocupacionais dos 
jovens açorianos: projeção das variáveis e dos clusters nos planos fatoriais 

(ACM) 

 

Localizado no quadrante inferior esquerdo dos planos fatoriais, o cluster 2 diz 

respeito ao perfil de Investimento na formação escolar (25,1%). Abrange 

sobretudo os mais jovens (72,6% têm 15-19 anos), que ainda se encontram no sistema 
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educativo (77,1% são estudantes) ou, em menor medida, estão a fazer um estágio 

(6,4%) e que não optaram pelo ensino profissional (90,4%). No que toca à 

escolaridade, destacam-se os que possuem o 3º ciclo (41,4%) e têm percursos 

escolares bem sucedidos (47,4% sem nenhuma reprovação). Para os que trabalham 

(ou já trabalharam), e que neste perfil estão sub-representados, evidencia-se a escola 

como o modo de aprendizagem da atividade profissional, confirmando a centralidade 

da formação escolar neste perfil. É o grupo que tem uma inserção sociofamiliar mais 

favorecida: pertencem às famílias com níveis mais elevados de capital escolar 

(destacam-se os que têm pais detentores do ensino secundário e superior) e 

económico (salientam-se os rendimentos familiares de 1500 euros ou mais). 

Tabela 4.3. Caraterização dos perfis sociais, formativos e ocupacionais dos 
jovens (análise de clusters) 

 

Perfil 1 
(33,8%) 

Perfil 2 
(25,15%) 

Perfil 3 
(41,1%) 

Transição formação 
profissional - trabalho 

Investimento na 
formação escolar 

 

Instalação tradicional 
na vida adulta 

Idade 
20-24 anos (39,8%); 
25-29 anos (30,3%) 15-19 anos (72,6%) 

25-29 anos (29,6%); 
30-34 anos (52,5%) 

Ocupação 
principal 

Está a trabalhar 
(44,5%); Está num 

programa 
ocupacional (8,5%) 

É 
estudante/formando 

(77,1%); Está a 
estagiar (6,4%) 

Está a trabalhar 
(53,7%); Está 

desempregado 
(11,7%); É doméstica 

(8,6%) 

Modo de 
aprendizagem 

da profissão 

Prática/vendo 
(37,6%); Curso 

profissional (32,4%) 

Escola (11,0%). Sem 
atividade 

profissional (77,3%) 

Pai/mãe ensinou 
(20,8%); 

Prática/vendo 
(42,0%) 

Frequência do 
ensino 

profissional 

Frequenta(ou) 
ensino profissional 

(67,3%) 

Não frequenta(ou) 
ensino profissional 

(90,4%) 

Não frequenta(ou) 
ensino profissional 

(94,6%) 

Escolaridade 
3º CEB. (44,1%); E. 

Sec. (40,3%) 
3º CEB (41,4%) 

≤ 1º CEB. (22,2%); 
2º CEB. (31,5%); E. 
Pós-S./Sup. (19,8%) 

Número de 
reprovações 

1 Reprovação 
(32,9%) 

0 Reprovações 
(47,4%) 

3 Ou mais 
reprovações (19,4%) 

Rendimento 
familiar 

1000 a 1499 euros 
(32,0%) 

Superior ou igual a 
1500 euros (37,6%) 

- 
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Escolaridade 
do pai 2º CEB (38,5%) 

2º CEB.  (29,8%); 3º 
CEB. (17,9%); E. 

Sec. (23,25); E. Sup. 
(4,0%) 

≤ 1ºCEB (85,9%) 

Escolaridade da 
mãe 

2º CEB (39,7%); 3º 
CEB (19,1%) 

E. Sec. (26,5%); E. 
Sup. (14,8%) ≤ 1ºCEB (75,0%) 

Nota: Apresentam-se apenas as categorias que têm resíduos ajustados estandardizados 

superiores a 2 ou inferiores a -2. 

No quadrante inferior direito dos planos fatoriais, o cluster 3 (41,1%) 

corresponde a um perfil de Instalação tradicional na vida adulta. É 

constituído fundamentalmente pelos jovens com idade mais elevada (29,6% têm 25-

29 anos e 52,5% 30-34 anos) e que, em termos ocupacionais, trabalham (53,7%), são 

domésticas (8,6%, encontrando-se as domésticas quase todas neste perfil: 88,0%) ou 

estão desempregados (11,7%). Distinguem-se por se inscreverem em modos 

tradicionais de formação profissional, indicando que aprenderam a sua atividade 

profissional na prática ou vendo (42%) e através do pai ou da mãe (são 20,8% no 

perfil, mas 85,5% dos que indicaram este modo de aprendizagem encontram-se neste 

perfil). A centralidade dos modos tradicionais de aprendizagem profissional na 

caraterização deste perfil surge reforçada com outros indicadores: além de não terem 

optado por frequentar o ensino profissional (94,6%), têm percursos escolares 

marcados especialmente pela baixa escolaridade (estão sobrerrepresentados aqueles 

que têm o 1º ciclo ou menos e, em menor grau, os que têm o 2º ciclo, 22,2% e 31,5%) 

com insucesso escolar (destacam-se os casos com três ou mais reprovações). Por 

outro lado, neste perfil também estão sobrerrepresentados os que têm uma 

escolaridade mais elevada (19,8% têm o ensino pós-secundário ou o ensino superior). 

Muito embora estes jovens não correspondam a um perfil de aprendizagem 

profissional tradicional, o facto de já terem saído da escola (distinguindo-os do perfil 

2) e de não terem feito formação profissional (diferenciando-se, assim, do perfil 1) 

aproxima-os deste perfil que, de qualquer modo, surge mais caracterizado pelos que 

investiram pouco na escolaridade. Observando a figura 4.1, é possível perceber que a 

categoria relativa ao ensino pós-secundário/superior se situa na proximidade do 

perfil 2, ao lado da escola como modo de aprendizagem da profissão, e que o 1º ciclo 

(ou menos) que se encontra mais próximo do cluster 3. A origem social dos jovens 

vem confirmar a ideia anterior, na medida em que estão especialmente concentrados 
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neste cluster os que têm pais muito pouco escolarizados (85,9% têm mães com o 1º 

ciclo ou menos e 75% pais com o mesmo nível de escolaridade). O cruzamento com 

outras variáveis permite confirmar que estamos perante um perfil caracterizado por 

um maior grau de instalação na vida adulta: encontram-se sobrerrepresentados os 

que são casados ou divorciados (e sub-representados os solteiros), bem como aqueles 

que têm vínculos laborais permanentes e com termo superior a 1 ano. 

Situado nos quadrantes superiores dos planos fatoriais, o cluster 1 (33,8%) 

corresponde a um perfil de transição entre formação profissional e 

trabalho. O perfil social e ocupacional destes jovens (dimensão 1 da ACM) 

encontra-se na transição dos dois perfis anteriores. Abrange os jovens que têm uma 

idade entre 20 e 29 anos (70,1%), estando particularmente sobrerrepresentados os 

que estão na faixa etária 20-24 anos (39,8%), e que trabalham (esta categoria 

caracteriza em alguma medida este perfil, mas não de forma tão acentuada como o 

perfil 3) ou estão num programa ocupacional (embora englobe um quantitativo 

relativamente pequeno de jovens, 8,5%, surge bastante sobrerrepresentada neste 

perfil, pois 75% dos que têm esta ocupação estão neste perfil). Se, por um lado, os 

estudantes estão pouco representados neste perfil, à semelhança do perfil 3, por 

outro, estes jovens não se definem tanto por terem ocupações tradicionalmente 

atribuídas à idade adulta: estar a trabalhar ou ser doméstica, como no perfil 3. É 

também entre os dois perfis anteriores, que este cluster se caracteriza, em relação ao 

percurso escolar e à sua condição social da família: destacam-se os que têm uma 

escolaridade ao nível do 3º ciclo e, sobretudo, do ensino secundário; apresentam 

algum insucesso escolar (uma reprovação) e pertencem a contextos familiares com 

um nível médio de capitais escolares (os pais têm o 2º ou 3º ciclo) e económicos (com 

um rendimento familiar entre 1000 e 1499 euros). 

Este cluster surge ainda definido pelo perfil formativo (dimensão 3 da ACM), 

distinguindo-se dos restantes clusters pela centralidade que o ensino profissional 

ocupa aqui: 67,3% frequentaram o ensino profissional, encontrando-se bastante 

sobrerrepresentados (83% do total de jovens que frequentaram o ensino profissional 

estão neste cluster), e salientam-se, especialmente, os que indicam que aprenderam a 

sua profissão através de um curso de formação profissional (80,1% dos jovens que 

indicam este modo de aprendizagem estão neste perfil; representando 32,4% no 

perfil). 
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3. Caraterização da procura de formação em contexto de trabalho 

Para além da formação profissional ligada ao sistema educativo nos perfis dos 

jovens, analisa-se, neste terceiro ponto, o Sub-eixo Formação Profissional em 

Contexto de Trabalho (ações/cursos de formação realizados enquanto trabalhador 

ou à procura de emprego), e mais especificamente a procura desta modalidade de 

formação por parte dos jovens ativos, isto é, a trabalhar ou à procura de emprego24. 

Começamos por traçar algumas tendências dessa procura, caraterizando (i) as 

escolhas realizadas e o processo de escolha; (ii) e as representações em relação a este 

tipo de formação (motivações e impacto). 

Escolhas realizadas e processo de escolha 

A frequência de ações/cursos de formação profissional enquanto trabalhador 

ou à procura de emprego abrange apenas uma minoria dos jovens ativos: menos de 

dois terços (30,1%) dos casos (Gráfico 4.14.).  

Gráfico 4.14. Percentagem de jovens ações/cursos de formação profissional 
enquanto trabalhador ou à procura de emprego (N = 501) 

 

                                                             
24 Analisam-se como ativos os jovens que estão ou já estiveram nessa condição, como trabalhadores ou 
à procura de emprego. 

30,1

69,9

Sim, frequenta(ou) Não, frequenta(ou)
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As ações ou cursos de formação profissional realizados pelos jovens abrangem 

uma duração bastante variável (ver Gráfico 4.15.). Assim, 39% frequentaram ações 

com uma duração mais curta (até 25 horas), mas as ações/cursos com durações mais 

elevadas registam também quantitativos significativos: mais de 50 horas (37,7%) e 

26-50 horas (21,4%). 

Gráfico 4.15. Duração das ações/cursos de formação profissional, (%) 

 

Foi, sobretudo, no local de trabalho que os jovens tomaram conhecimento das 

ações de formação que realizaram (53,6%). A sua rede de relações pessoais constituiu, 

ainda, a principal fonte de informação para cerca de ¼ dos casos (25,8%). O centro 

de emprego, a internet, a família, os jornais e a escola são também apontados por 

uma parcela de jovens, porém, quantitativamente bastante menos expressiva (Gráfico 

4.16.). 

Gráfico 4.16. Fontes de informação acerca das ações/cursos de formação 
profissional, (%) 
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A decisão de frequentar ações ou cursos de formação profissional resulta da 

iniciativa dos próprios jovens, em cerca de 2/3 dos casos (68,2%). De destacar, no 

entanto, que quase metade dos jovens (45,7%) indica que a decisão de realizar estas 

formações se deveu à iniciativa da entidade empregadora. As agências de emprego 

parecem ter menos importância nesta decisão dos jovens, na medida em que a 

iniciativa foi tomada por estas apenas em 11,9% dos casos (Gráfico 4.17.)25. 

Gráfico 4.17. Tomada de decisão para frequentar as ações/cursos de formação 
profissional. (%) 

 

Representações em relação ao ensino profissional: motivações e impacto 

Como se verificou anteriormente, o quantitativo de jovens ativos que 

investiram em formação profissional ligada ao mercado de trabalho abrange apenas 

uma minoria. O Gráfico 4.18. mostra que as justificações dadas para não se fazer esse 

investimento residem, antes de mais, na não valorização ou reconhecimento da 

necessidade dessa formação: “Não é uma prioridade para mim (39,1%)”; “Não tem 

utilidade para mim” (18,1%). Nas razões invocadas pelos jovens destacam-se, 

também, obstáculos de natureza diversa, nomeadamente, de tempo (“As minhas 

ocupações não o permitem” - 28,6%); de acesso a informação (“Não tive 

conhecimento de nenhuma” – 27,4%); e, em menor grau, financeiros (“Falta de 

condições financeiras” – 12,3%). 

                                                             
25 Cada jovem pôde indicar mais do que uma fonte para a iniciativa de fazer o curso ou cursos que 
frequentou. 

68,2

45,7

11,9

Iniciativa própria Iniciativa da entidade 
empregadora
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Emprego
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Gráfico 4.18. Razões dadas pelos jovens para não terem frequentado 
ações/cursos de formação profissional, (%) 

 

Os jovens que nunca realizaram ações/cursos de formação profissional no 

âmbito do mercado de trabalho manifestam um interesse moderado em vir a fazê-lo 

no futuro: numa escala de 1 a 10, em que 1 é nada interessado e 10 é totalmente 

interessado, o grau de interesse é em média de 5,3. O Gráfico 4.19. revela, além disso, 

uma concentração de casos semelhante nos valores abaixo de 5 valores (38,2%) e 

acima deste valor (40,3%).  

Gráfico 4.19. Grau de interesse em frequentar um curso/ação de formação 
profissional durante o próximo ano, numa escala de 1 a 10, por parte dos jovens 

ativos que nunca realizaram este tipo de formação, (%) 
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Não obstante a formação profissional em contexto de trabalho ser alvo de uma 

valorização moderada pelos que nunca realizaram este tipo de formações, os jovens 

que já as realizaram reconhecem esmagadoramente o seu contributo positivo, na 

medida em que permitiram atualizar conhecimentos (81,5%) e melhorar 

competências profissionais (69,5%). Em contrapartida, as ações de formação 

profissional parecem contribuir pouco para progredir na carreira profissional, 

melhorar a situação salarial ou contratual, ou, ainda, para obter um emprego (Gráfico 

4.20.). 

Gráfico 4.20. Opinião dos jovens sobre os contributos das ações/cursos de 
formação profissional realizadas, (%) 

 

A maioria dos jovens que frequentaram ações de formação profissional 

reconhece que estas se encontravam relacionadas ou muito relacionadas com a sua 

atividade profissional (num total de 78,6%), reforçando a ideia de que partilham uma 

perspetiva positiva sobre o contributo deste tipo de formação (Gráfico 4.21.). 
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Gráfico 4.21. Opinião dos jovens sobre a relação das ações/cursos de formação 
profissional realizadas e a atividade profissional exercida, (%) 

 

4. Perfis sociais, formativos e ocupacionais da procura de formação em 

contexto de trabalho 

Neste último ponto, à semelhança do procedimento seguido em relação ao 

ensino profissional, pretende-se conhecer os perfis dos jovens ativos, isto é, a 

trabalhar ou à procura de emprego, que fazem formação profissional ligada ao 

mercado de trabalho, analisando (i) quem são os jovens que optam por este tipo de 

formação do ponto de vista do seu perfil social, do seu percurso académico e da sua 

relação com o trabalho; (ii) o lugar da formação profissional em contexto de trabalho 

na configuração de perfis sociais, formativos e ocupacionais dos jovens açorianos, 

através de uma abordagem multivariada. 

Caracterização dos perfis 

Começa-se por analisar quem são os jovens que procuram formação em 

contexto de trabalho, cruzando a opção por fazer ações/cursos de formação com um 

conjunto de variáveis referentes ao perfil social (idade, sexo, escolaridade e categoria 
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socioprofissional dos pais e rendimento familiar), ao percurso académico (nível de 

escolaridade e número de reprovações) e à relação com o trabalho (ocupação, modo 

de aprendizagem da atividade profissional, rendimento mensal individual e vínculo 

laboral). 

Perfil social 

O Gráfico 4.22. permite observar que a adesão a esta modalidade de formação 

profissional varia com a idade e com o sexo: são as raparigas (36,1%) e os jovens com 

idades entre os 30 e 34 anos (42,7%) os que mais optaram por realizar ações/cursos 

de formação profissional. 

Gráfico 4.22. Percentagem de jovens que frequentam(ram) ações/cursos de 
formação profissional enquanto trabalhador ou à procura de emprego, por sexo 

e grupo etário (N=501), (%) 

 

*Associação estatisticamente significativa com base no teste de independência qui-quadrado 

A procura de formação profissional em contexto de trabalho varia também 

com a condição social. As ações de formação são mais procuradas pelos jovens de 

famílias com maior capital económico e com pais mais qualificados (Gráfico 4.23.): 

43,4% dos jovens pertencentes a famílias com rendimentos mensais de 1500 euros ou 

mais (apenas 18,8%, quando o rendimento é inferior a 500 euros); 50,0% dos que 

jovens com pais que exercem uma profissão inserida nas categorias socioprofissionais 

mais qualificadas - quadros superiores e dirigentes; especialistas das profissões 
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intelectuais e científicas; técnicos intermédios -; quando o pai é um trabalhador não 

qualificado o valor é de apenas 26,6% e quando não é indicada profissão é de 14,3%. 

Gráfico 4.23. Percentagem de jovens que frequentam(ram) ações/cursos de 
formação, por nível de instrução e categoria socioprofissional dos pais e 

rendimento familiar, (%) 

 

* Associação estatisticamente significativa (qui-quadrado) 
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frequentaram ações de formação. O que contrasta fortemente com os jovens menos 

escolarizados (1º e 2º ciclo): apenas 5% frequentam ou já frequentaram. Além disso, 

são os que apresentam percursos escolares melhor sucedidos que mais aderem a 

estas modalidades de formação profissional (37%). De modo semelhante, outros 

estudos têm mostrado que “Os jovens mais escolarizados integrados em empresas de 

maior dimensão são os que tendencialmente beneficiam deste investimento e o 

valorizam, enquanto os menos escolarizados – nomeadamente os que trabalham em 

atividades industriais, muito pouco expostos a este tipo de formação – têm maior 

propensão para desvalorizar tais ensinamentos e a destacar a importância da 

aprendizagem das competências profissionais no local de trabalho.” (Guerreiro et al., 

2009). 

Gráfico 4.24. Percentagem de jovens que frequentam(ram) ações/cursos de 
formação profissional enquanto trabalhador ou à procura de emprego, por 

nível de escolaridade e número de reprovações no percurso escolar, (%) 

 

* Associação estatisticamente significativa (qui-quadrado) 
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individual. No que respeita à ocupação, são os jovens que se encontram a trabalhar os 

que mais procuraram este tipo de formação profissional (Gráfico 4.25.): 46,6%. Os 

que menos aderiram a ações/cursos de formação profissional são os jovens sem 

ocupação (0,0%), os estudantes26 (9,6%), os desempregados/à procura de emprego 

(14,8%) e as domésticas (15,8%). Quanto ao modo de aprendizagem da atividade 

profissional exercida, observa-se uma maior procura de ações de formação pelos que 

reconhecem que aprenderam a sua profissão através de formação (51,3%) ou da 

escola (48,8%), e, em contrapartida, uma menor procura pelos que indicam que 

foram os pais que os ensinaram (20%) ou que aprenderam “vendo os outros” (26,1%).  

Gráfico 4.25. Percentagem de jovens que frequentam(ram) ações/cursos de 
formação, por ocupação e modo de aprendizagem profissional, (%) 

 

* Associação estatisticamente significativa (qui-quadrado) 

                                                             
26 Analisa-se a ocupação dos jovens no momento do inquérito. A existência de jovens que indicam 
como ocupação principal “estudante” não invalida que tivessem sido anteriormente ativos, isto é, no 
momento em que procuraram formação profissional em contexto de trabalho. 
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Relativamente ao vínculo laboral, o Gráfico 4.26. mostra que as ações de 

formação são mais procuradas pelos jovens na situação de “recibos verdes” (55,6%) 

ou com contratos permanentes (48,1%), sendo menor entre os que trabalham à tarefa 

ou são trabalhadores familiares (13,5%), estão a fazer estágios (22,6%) ou estão em 

programas ocupacionais (23,7%). 

Gráfico 4.26. Percentagem de jovens que frequentam(ram) ações/cursos de 
formação, por rendimento mensal individual e vínculo laboral, (%) 

 

* Associação estatisticamente significativa (qui-quadrado) 
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O lugar da formação profissional ligada ao mercado de trabalho nos perfis dos 

jovens açorianos 

Aprofunda-se, por fim, o lugar que a formação ligada ao mercado de trabalho 

ocupa nos perfis sociais, formativos e ocupacionais dos jovens ativos (a trabalhar ou à 

procura de emprego), através de uma abordagem multivariada, de modo a dar melhor 

conta das interdependências das múltiplas variáveis em análise. Para o efeito, à 

semelhança do procedimento seguido para o ensino profissional, realizámos uma 

ACM, complementada por uma análise de clusters, tendo em consideração a adesão à 

realização de ações de formação profissional no âmbito do mercado de trabalho, 

conjuntamente com outras variáveis de caracterização do perfil social, ocupacional e 

formativo27. Esta análise evidenciou a existência de duas dimensões essenciais na 

estruturação destes perfis (Tabela 4.4.). 

Tabela 4.4. Medidas de discriminação e contribuições (ACM) 

Variáveis 
Dimensão 1 Dimensão 2 

Discriminação Contribuição Discriminação Contribuição 

Escolaridade 0,679 0,173 0,057 0,022 

Modo de aprendizagem profissional 0,388 0,099 0,201 0,075 

Vínculo 0,119 0,030 0,448 0,169 

Rendimento do jovem 0,510 0,130 0,148 0,055 

Frequenta(ou) ações/cursos de FP 0,252 0,064 0,063 0,023 

Ocupação 0,332 0,085 0,471 0,176 

Idade 0,062 0,016 0,376 0,142 

Nº Reprovações 0,196 0,050 0,004 0,002 

Rendimento familiar 0,316 0,081 0,047 0,017 

CSP do pai 0,234 0,060 0,027 0,010 

CSP da mãe 0,212 0,054 0,172 0,064 

Escolaridade do pai 0,290 0,074 0,300 0,113 

                                                             
27 Foram selecionadas como variáveis ativas: sexo, escolaridade; idade; rendimento mensal individual; 
vínculo laboral; ocupação principal; frequência de ações de formação enquanto trabalhador ou à 
procura de emprego; modo de aprendizagem da profissão; número de reprovações ao longo do 
percurso escolar; rendimento familiar; escolaridade do pai e da mãe; categoria socioprofissional do pai 
e da mãe. 
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Escolaridade da mãe 0,322 0,082 0,317 0,120 

Sexo 0,014 0,004 0,028 0,011 

Alpha de Cronbach 0,803 0,672 

Valores próprios 3,926 2,660 

Inércia 0,280 0,190 

Nota: indicam-se a bold as medidas de discriminação com maior peso na definição das 

dimensões e as contribuições superiores à média (média da contribuição das variáveis = 

0,071). 

A primeira dimensão diz respeito ao perfil formativo e social. A 

escolaridade e o rendimento mensal do jovem são as variáveis que têm maior peso na 

definição desta dimensão. Concorrem, ainda, para a sua definição o modo de 

aprendizagem da profissão, a realização de ações de formação, o aproveitamento 

escolar e a condição social da família. Num dos polos desta dimensão encontram-se 

os jovens que têm uma baixa escolaridade (até ao 2º ciclo), com um baixo ou 

inexistente rendimento mensal individual (inferior a 500 euros), são jovens que não 

se encontram a trabalhar, não frequentaram ações de formação, com um percurso 

escolar marcado por diversas reprovações, pertencem a famílias com baixo 

rendimento mensal (< 1000 euros), sendo os pais trabalhadores não qualificados com 

o 1º ciclo ou menos (Tabela 4.5.). No outro polo encontram-se os jovens que que têm 

uma escolaridade elevada (ensino superior), com o rendimento mensal individual 

mais elevado da amostra (superior a 750 euros), são jovens que reconhecem o papel 

da escola e da formação profissional como modos de aprendizagem da profissão que 

exercem, e frequentaram ações de formação, com um percurso escolar bem sucedido 

(sem reprovações), pertencem a famílias com elevado rendimento mensal (≥ 1500 

euros), sendo os pais quadros superiores, dirigentes, especialistas das profissões 

intelectuais e científicas ou técnicos intermédios, com uma escolaridade ao nível dos 

ensinos secundário ou superior.  

A segunda dimensão corresponde ao perfil ocupacional. A ocupação e o 

vínculo laboral são as variáveis com maior peso na definição desta dimensão, 

seguidas da idade. Um dos polos desta dimensão diz respeito aos jovens que 

trabalham e têm um vínculo permanente (duração indeterminada), com 30 a 34 

anos. O outro polo diz respeito a ocupações que abrangem situações como trabalho 



Fernando Diogo (coord.), Ana Cristina Palos, Ana Matias Diogo, Licínio Tomás e Osvaldo Silva 

194   

   

ocasional/esporádico, a programas ocupacionais, a estágios ou a estar sem ocupação, 

que em termos de vínculos laborais corresponde a programas ocupacionais e estágios, 

com idades mais jovens (entre 15-19 anos e 20-24 anos). 

Tabela 4.5. Quantificações e contribuições das categorias (ACM) 

Dimensão Variáveis Quantificações 
negativas 

Quantificações 
positivas 

1 

Escolaridade ≤1ºCEB; 2ºCEB; 
3ºCEB 

E. Sec.; E. Sup. 

Modo de aprendizagem 
profissional 

N. trabalha; Pai/mãe 
ensinou; Prática/vendo 

Escola; Curso F.P. 

Rendimento do jovem <500 euros ≥750 euros, 500-749 
euros 

Frequenta(ou) 
acções/cursos de FP N. freq. A.F. Freq. A.F. 

Nº Reprovações 0 Rep.; 1 Rep. 2 Rep.; 3 ou + Rep. 

Rendimento familiar <1000 euros ≥1500; 1000-1499 
euros 

CSP do pai N. Qualificados, 
Agric., Operários 

Dirigentes, 
Especialistas e 

Técnicos; P. Admin. e 
Serviços 

CSP da mãe 
N. Qualificados; Agr.; 
Operários; N. Classif. 

Dirigentes, 
Especialistas e 

Técnicos; P. Admin. e 
Serviços 

Escolaridade do pai ≤1ºCEB 2ºCEB; 3ºCEB; E. 
Sec.; E.Sup. 

Escolaridade da mãe ≤1ºCEB 2ºCEB; 3ºCEB; E. 
Sec.; E. Sup. 

2 

Vínculo 

Permanente; A 
termo ≥ 1 ano; Sem 
contrato, Recibos 
verdes, Trab. fam. 

Prog. Ocup., 
Estágio; A termo < 1 

ano 

Ocupação Trabalha, Est.-trab. 

Trab. Ocas., Prog. 
Ocup., Estágio; Sem 

ocupação; 
Desempregado; 

Doméstica 
Idade 25-29; 30-34 anos 15-19; 20-24 anos 

Nota: as categorias a bold têm contribuições acima da média (média das contribuições das 

categorias = 0,017). 
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Com base nestas duas dimensões foi realizada uma análise de clusters, através 

da qual se identificaram 4 clusters que correspondem a perfis de jovens distintos 

(Figura 4.2.). 

Figura 4.2. Configuração dos perfis sociais, formativos e ocupacionais dos 
jovens ativos: projeção das variáveis e dos clusters nos planos fatoriais (ACM) 

 

No quadrante superior esquerdo, o cluster 1 (21,7%) constitui um perfil de 

fragilidade profissional. Concentra os mais jovens (23,7% têm 15-19 anos e 

45,2% 20-24 anos), com uma escolaridade média (96,8% têm uma escolaridade entre 

o 2º ciclo e o ensino secundário, encontrando-se sobrerrepresentados os que têm o 

ensino secundário, 38,7%) e um rendimento mensal individual baixo (71,7% recebem 

menos de 500 euros) (ver Tabela 4.6.). Abrange jovens que se distribuem por uma 

diversidade de ocupações, com destaque para os que estão em programas 

ocupacionais, a fazer estágios ou têm trabalhos ocasionais (32,3%)28, bem como para 

os que declaram não ter ocupação (18,3%) e para os que estão desempregados 

(22,6%), sendo, por outro lado, o perfil em que há menos trabalhadores. 
                                                             
28 Estas ocupações foram analisadas de forma agregada, contudo numa análise mais desagregada, é 
possível perceber que se encontram sobrerrepresentados os jovens em programas ocupacionais 
(19,5%; resíduo ajustado estandardizado = 6,2) e os que estão a fazer estágios (12,6%; resíduo ajustado 
estandardizado = 3,6), não sendo o caso dos que têm trabalhos ocasionais (2,3%; resíduo ajustado 
estandardizado = -0,5). 
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Tabela 4.6. Caracterização dos perfis sociais, formativos e ocupacionais dos 
jovens ativos (análise de clusters) 

 

Perfil 1 
(21,7%) 

Perfil 2 
(35,9%) 

Perfil 3 
(13,5%) 

Perfil 4 
(28,9%) 

Fragilidade 
profissional 

Estabilidade 
profissional 

Investimento na 
formação 

Aprendizagem 
tradicional 

Nível de 
Escolaridade 

E. Sec. (38,7%) 
3º CEB (37,7%); 
E. Sup. (27,3%) 

E. Sec (41,4%); 
E. Sup.(55,2%) 

≤ 1ºCEB 
(29,8%); 

2º CEB (42,7%) 

Ocupação 
principal 

T. Ocasional 
/Prog. 

Ocupacional/ 
Estágio (32,3%); 
Desempregado 
(22,6%); Sem 

ocupação 
(18,3%) 

Trabalha 
(98,7%) 

T. 
Ocasional/Prog. 
Ocupacional/Est

ágio (36,2%) 

Desempregado 
(24,2%); 

Doméstica 
(16,9%) 

Vencimento 
mensal ind. 

< 500 euros 
(71,7%) 

500 a 749 euros 
(49,3%); 

≥ 750 euros 
(44,6%) 

500 a 749 euros 
(53,8%); 

≥ 750 euros 
(32,7%) 

< 500 euros 
(82,5%) 

Vínculo laboral 
Prog. 

Ocupacional/ 
Estágio (55,6%) 

Permanente 
(63,2%) 

Prog. 
Ocupacional/Est

ágio (36,5%) 

Sem 
contrato/Recibos 

verdes/T. 
familiar (43,8%) 

Modo de 
aprendizagem 

da atividade 
profissional 

Não tem 
atividade 

profissional 
(21,7%) 

Curso de 
formação 

profissional 
(24,0%) 

Curso de 
formação 

profissional 
(34,5%); 

Escola (29,3%) 

Pai/mãe ensinou 
(25,2%) 

Frequenta(ou) 
ações de 

formação 
Não (90,5%) Sim (55,3%) Sim (61,8%) Não (87,6%) 

Nº de 
reprovações - 

0 Reprovações 
(39,0%) 

0 Reprovações 
(43,1%) 

≥ 3 Reprovações 
(33,9%) 

Grupo etário 

15 - 19 anos 
(23,7%); 

20 - 24 anos 
(45,2%) 

30 - 34 anos 
(55,8%) 

25 - 29 anos 
(43,1%) - 

Sexo - 
Masculino 

(59,1%) 
Feminino 
(65,5%) 

- 

Nível de 
escolaridade do 

pai 

2º CEB (39,8%); 
3º CEB (19,3%) 

S. Esc./1º CEB 
(74,8%) 

3º CEB (24,1%); 
E. Sec. (25,9%); 
E. Sup. (8,6%) 

S. Esc./1º CEB 
(91,5%) 

Nível de 
escolaridade da 

mãe 

2º CEB (33,0%); 
3ºCEB (27,3%); 
E. Sec. (13,6%) 

S. Esc./1º CEB 
(60,5%) 

E. Sec. (25,9%); 
E. Sup. (27,6%) 

S. Esc./1º CEB 
(84,9%) 
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CSP pai 
Operários e 
operadores 

(27,3%) 
- 

Q. Sup., Dirig., 
Especialistas e 

Técnicos (42,1%) 

Trab. não 
qualificados 

(55,3%) 

CSP mãe 
P. Admin. e 

Serviços (41,9%) 
N. Classificados 

(52,6%) 

Q. Sup., Dirig., 
Especialistas e 

Técnicos (43,1%) 

N. Classificados 
(64,5%) 

Rendimento 
familiar 

< 1000 euros 
(67,5%) 

1000 a 1499 
euros (44,1%) 

≥ 1500 euros 
(50,0%) 

< 1000 euros 
(75,0%) 

Nota: apresentam-se apenas as categorias com frequências sobrerrepresentadas em cada grupo 
(resíduos ajustados estandardizados > 2); percentagens calculadas em relação total de casos de 

cada grupo. 

Este perfil caracteriza-se por uma adesão quase nula à formação profissional 

ligada ao mercado de trabalho: 90,5% nunca frequentaram ações de formação 

enquanto trabalhadores ou à procura de emprego. 

O contexto familiar é tendencialmente desfavorecido, especialmente no que 

concerne ao rendimento familiar e à ocupação dos pais, embora apresentem um nível 

de escolaridade intermédio, comparativamente com os restantes perfis: destacam-se 

os que têm mães com um nível de escolaridade entre o 2º ciclo e o ensino secundário 

(num total de 73,9%, embora o 2º e o 3º ciclos sejam os predominantes); os que têm 

um rendimento familiar mensal de menos de 1000 euros (67,5%), os pais operários 

(27,3%) e as mães que se enquadram na categoria pessoal administrativo ou dos 

serviços (41,9%). 

No quadrante inferior direito, o cluster 2 (35,9%) corresponde a um perfil de 

estabilidade profissional. Caracteriza-se por uma elevada concentração de 

jovens com uma escolaridade média ou elevada (37,7% com o 3º ciclo, 27,3% com o 

ensino superior; embora não sobrerrepresentado, o ensino secundário apresenta 

24,7%), que trabalham (98,7%), tendo vínculos laborais estáveis (63,2% com 

contratos permanentes) e um rendimento mensal individual médio ou elevado 

(49,3% têm um rendimento entre 500 e 749 euros e 44,6% 750 euros ou mais). 

Em contraste com o perfil 1, este perfil concentra os mais velhos (55,8% têm 

30-34 anos) e regista uma baixa presença dos mais jovens (apenas 9,7% têm uma 

idade abaixo dos 25 anos). Apresenta uma ligeira sobrerrepresentação de rapazes 

(59,1%), destacando-se também os que não reprovaram ao longo da escolaridade 

(39%). É um dos perfis que apresenta maior adesão à formação profissional no 

contexto do mercado de trabalho (55,3% já frequentaram ações de formação), 
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salientando-se, além disso, aqueles que indicam a formação profissional como o 

modo de aprendizagem da atividade profissional que exercem (24%). No que respeita 

ao contexto familiar, este perfil aproxima-se do perfil mais desfavorecido (perfil 4, 

como se verá), mas apenas parcialmente. Aproximam-se do perfil 4, na medida em 

que têm pais com baixa escolaridade e mães sem ocupação profissional. Distinguem-

se, no entanto, pois usufruem de um rendimento familiar mensal médio (44,1% têm 

1000 a 1499 euros) e os pais têm ocupações que não se concentram em nenhuma 

categoria, havendo uma sub-representação de casos de filhos de trabalhadores não 

qualificados, ao contrário do que sucede no perfil 4.  

No quadrante superior direito, o cluster 3 (13,5%) diz respeito a um perfil de 

Investimento na formação. É o mais escolarizado (41,4% dos jovens têm o 

ensino secundário e 55,2% o ensino superior), salientando-se os que têm trabalhos 

ocasionais, estão em programas ocupacionais ou a fazer estágios (36,2%), embora 

também haja um largo quantitativo de trabalhadores (56,9%). Apesar de haver um 

menor peso de indivíduos com vínculos laborais estáveis, o que os aproxima mais do 

perfil 1, têm um rendimento mensal individual mais elevado (53,8% têm um 

rendimento entre 500 e 749 euros e 32,7% 750 euros ou mais).  

Esta discrepância poderá ser explicada pela condição social das suas famílias: 

encontram-se sobrerrepresentados os que têm um rendimento familiar mensal 

elevado (igual ou superior a 1500 euros, 50%), pais com o ensino secundário ou 

superior (25,9% dos pais têm o ensino secundário; 27,6% das mães têm o ensino 

superior) e pais quadros superiores, dirigentes, especialistas das profissões 

intelectuais e científicas ou técnicos intermédios (42,1% dos pais e 43,1% das mães). 

Este conjunto de traços configura este perfil como aquele que se caracteriza por um 

contexto familiar socialmente mais privilegiado. 

No perfil 3, tal como no perfil 2, estão ausentes os mais jovens, havendo uma 

sobrerrepresentação das idades 25-29 anos (43,1%). Este é o grupo que concentra 

mais raparigas (65,5%). Destacam-se os que não têm insucesso escolar, de forma 

semelhante ao perfil 2, mas com um valor ligeiramente mais elevado (43,1%); sendo 

que a percentagem de casos de 2 ou mais reprovações é também aqui menor (20,6% 

contra 30,5% no perfil 2). 

É o conjunto onde os jovens mais aderem à formação profissional no contexto 

do mercado de trabalho (61,8% já frequentaram ações de formação enquanto 
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trabalhadores ou à procura de emprego). Paralelamente é também neste perfil que há 

uma maior concentração de jovens que indicam modos de aprendizagem da sua 

atividade profissional que incidem em contexto formais de formação, 

nomeadamente, a formação profissional (34,5%) e a escola (29,3%). 

No quadrante inferior esquerdo, o cluster 4 (28,9%) constitui um perfil de 

Aprendizagem tradicional. É o menos escolarizado (72,5% têm até ao 2º ciclo do 

ensino básico) e aquele em que os desempregados (24,2%) e as domésticas (16,9%), 

em termos de ocupação, e os que não têm contrato de trabalho (43,8% trabalham à 

tarefa ou à peça; a recibos verdes ou são trabalhadores familiares), em termos de 

vínculo laboral se encontram-se mais sobrerrepresentados. Contudo há também um 

número ainda considerável de jovens que trabalham (43,5%). Tal como no perfil 1, 

têm um rendimento mensal individual baixo (< 500 euros). 

Salientam-se os modos de aprendizagem profissional tradicionais (25,2% 

indicam que foi o pai ou a mãe que lhes ensinou a atividade profissional que 

exercem). Este modo de aprendizagem tem valores substancialmente mais baixos ou 

está mesmo ausente nos outros perfis. O que não será de estranhar atendendo a que, 

como se viu, detêm um nível de escolarização baixo, bem como ao facto de revelarem 

uma débil adesão à formação profissional em contexto de trabalho: 87,6% indicam 

que nunca frequentaram ações de formação enquanto trabalhadores ou à procura de 

emprego. 

O perfil 4, tal como nos perfis 2 e 3, têm menos peso dos mais jovens (apenas 

2,4% têm 15-19 anos), distribuindo-se pelos restantes grupos etários. Este perfil surge 

bastante marcado pela existência de insucesso ao longo do percurso escolar 

(destacam-se os que reprovaram 3 ou mais vezes; apenas 17,4% nunca reprovaram). 

Em contraste com o perfil 3, este grupo constitui o mais desfavorecido no que 

se refere aos contextos familiares, na medida em que concentra os que têm 

rendimentos mensais familiares mais baixos (75% têm menos de 1000 euros), pais 

com escolaridades muito baixas (91,5% dos pais e 84,9% das mães têm o 1º ciclo do 

ensino básico ou não têm qualquer nível de escolaridade), pais com ocupações 

profissionais sem qualificação ou sem ocupação profissional (55,3% são 

trabalhadores não qualificados e 64,5% das mães não têm ocupação profissional). 
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Conclusão 

No quadro das políticas públicas europeias, a formação profissional tem vindo 

a merecer uma elevada relevância, com o objetivo de combater o insucesso e 

abandono no sistema educativo, bem como de melhorar a empregabilidade dos 

jovens. Na Região, o baixo nível de qualificações da população em geral e os elevados 

índices de insucesso e abandono escolar, que continuam a registar-se, parecem 

justificar de forma acrescida o investimento na formação profissional. Conhecendo-se 

pouco sobre a realidade da formação profissional nos Açores e sobre o seu impacto 

nas oportunidades educacionais e de emprego dos jovens, procurou-se ao longo desta 

parte dar um contributo nesse sentido, analisando a relação dos jovens açorianos com 

a formação profissional no âmbito quer sistema de ensino, quer do mercado de 

trabalho. 

Apesar da referida priorização política, a procura de formação profissional em 

ambos os subsistemas surge relativamente diluída no conjunto dos jovens inquiridos. 

Este resultado deve ser lido com alguma relatividade, na medida em que se 

contempla um leque de idades bastante alargado (15-34 anos). Com efeito, os dados 

revelam uma adesão à formação profissional, em ambos os subsistemas, diferenciada 

em função do grupo etário. Além disso, se considerarmos o ensino profissional de 

nível secundário, as estatísticas oficiais regionais apontam para o crescimento desta 

procura nos últimos anos. Não é de estranhar, assim, que tenhamos observado uma 

menor procura de ensino profissional por parte dos mais velhos (30-34 anos). 

Relativamente à formação profissional ligada ao mercado de trabalho, não foi 

possível fazer o mesmo tipo de leitura, por ausência de dados sobre as suas 

tendências evolutivas, notando-se, contrariamente, uma adesão bastante mais 

expressiva nos grupos etários mais velhos, o que surge associado a percursos 

escolares mais longos e uma maior estabilidade profissional. 

De forma geral, os resultados apresentados sobre os dois subsistemas de 

formação profissional apontam para duas realidades bastante distintas, do ponto de 

vista da procura. 

No que respeita ao ensino profissional, a procura incide sobretudo em 

cursos de nível IV, ou seja, com equivalência ao ensino secundário, oferecidos em 

escolas profissionais, o que resultará de a oferta de cursos profissionais nas escolas 
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secundárias ser uma realidade relativamente recente. De notar, no entanto, que nos 

últimos anos a procura de cursos profissionais das escolas secundárias tem vindo a 

crescer substancialmente (cf. Lemos, 2015, para uma comparação da procura do 

ensino profissional nas escolas profissionais e nas escolas secundárias na ilha de S. 

Miguel, durante o período entre 2005/06 e 2014/15).  

A qualificação profissional e as oportunidades de emprego proporcionadas 

pelo ensino profissional são as principais razões que parecem convencer os jovens a 

optar por este tipo de ensino, fazendo eco das aspirações e objetivos das próprias 

políticas de formação profissional. Esses parecem, assim, não comungar das 

representações sociais depreciativas acerca do ensino profissional, de acordo com as 

quais este tende a ser visto como uma alternativa de segunda oportunidade para os 

jovens em situação de desvantagem (social e/ou escolar), verificadas quer entre os 

jovens inquiridos que não optaram por este percurso, quer através das conclusões de 

outros estudos. A concretização desses desideratos de qualificação profissional e de 

oportunidades de acesso a emprego são reiterados pelos jovens quando avaliam o 

impacto da formação frequentada, ainda que apenas uma ínfima percentagem 

manifeste que o curso realizado lhe deu acesso a um emprego logo no final da 

formação. 

Foi, ainda, possível perceber que a procura de ensino profissional varia 

sensivelmente com as características dos jovens. Mais procurado pelos que estão nos 

escalões etários intermédios, com o 3º ciclo ou ensino secundário e acusando 

insucesso escolar. Como já se referiu, a menor procura pelos mais velhos reflete o 

próprio contexto de evolução da procura e a oferta do ensino profissional na Região. 

Quanto à menor procura por parte dos mais jovens surge associada à tendência para 

a opção por este tipo de percurso ser feita após a existência de problemas de 

escolarização, traduzidos, nomeadamente, em insucesso escolar, apesar de essa razão 

ser pouco reconhecida pelos próprios jovens. 

Em termos de condição social, a procura é maior por parte dos que pertencem 

a famílias com níveis de capital escolar e económico intermédios, embora 

relativamente baixos (recorde-se que se trata de escolaridades entre o 2º e o 3º ciclo e 

de rendimentos familiares entre 500 e 1499 euros). A procura consideravelmente 

menor por parte dos jovens pertencentes a famílias com maior volume de capital 

escolar e económico, em conjugação com a menor adesão por parte dos jovens com 
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percursos de sucesso escolar, concorrem para confirmar a ideia de que o ensino 

profissional tende a funcionar como uma via de “segunda oportunidade”, 

contribuindo, para a reprodução das desigualdades sociais (Guerreiro et al., 2009) ou 

formas “doces” de exclusão (Alves, 2007a). Mas, por outro lado, não obstante o 

ensino profissional ser mais procurado por jovens de famílias com uma condição 

social não favorecida, verifica-se que esses não são os mais desfavorecidos de todos. 

Com efeito, observa-se simultaneamente que pertencer às famílias mais despossuídas 

de recursos limita a procura de ensino profissional por parte dos jovens. 

Tendo em consideração o percurso profissional dos jovens, o papel do ensino 

profissional é valorizado, na medida em que há uma maior procura por parte dos que 

reconhecem a escola e a formação profissional como modo de aprendizagem da 

profissão exercida. Porém, este papel parece ser relativamente limitado, dado que os 

que mais aderiram ao ensino profissional têm ocupações que se inserem em formas 

atípicas de transição escola-trabalho (programa ocupacional; trabalho ocasional ou 

esporádico; estágio; sem ocupação definida) e, além disso, o ensino profissional não 

se evidencia como um fator especialmente promotor do emprego ou protetor em 

relação ao desemprego dos jovens. 

A análise do lugar do ensino profissional na configuração de perfis sociais, 

formativos e ocupacionais dos jovens inquiridos, a partir de uma perspetiva 

multivariada, permitiu confirmar as tendências anteriores e verificar de uma forma 

mais integrada que a procura de ensino profissional surge associada a um perfil de 

jovens que se destaca relativamente a dois outros perfis: (i) um perfil de investimento 

na formação escolar - abrangendo os mais jovens, que se encontram a estudar e não 

optaram pelo ensino profissional, possuindo uma pertença social mais favorecida - e 

(ii) um perfil de instalação tradicional na vida adulta – correspondente aos mais 

velhos, que trabalham, são domésticas ou desempregados, pouco escolarizados, 

aprenderam a sua atividade profissional com os pais ou vendo outros a fazer e 

pertencem aos contextos sociais mais desfavorecidos. Distinguindo-se destes dois 

perfis, os jovens que aderem ao ensino profissional e valorizam a formação 

profissional apresentam um perfil social e ocupacional que situa entre os dois 

anteriores, em termos etários, ocupacionais, de percurso escolar, bem como de 

condição social. 
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Os resultados obtidos contrariam a ideia de que a oferta de vias 

profissionalizantes está associada linearmente a uma melhoria das oportunidades 

educativas e de emprego dos jovens. O ensino profissional constitui-se, assim, como 

um modo de transição escola-trabalho assente em contextos formais de formação 

para um segmento de jovens, em contraste com os modos tradicionais de transição 

para o trabalho ou vida adulta, que marcam os mais velhos, nos quais se destacam 

modos de aprendizagem profissional tradicional (nomeadamente a aprendizagem 

com os pais e outros). Mas distancia-se também do perfil de investimento na escola, 

relativo aos mais jovens, com percursos escolares de maior sucesso escolar, que 

prosseguem os estudos no ensino superior e têm uma condição social mais 

favorecida. Além disso, o ensino profissional parece não ser um fator promotor de 

emprego estável, nem proteger particularmente os jovens açorianos relativamente ao 

desemprego, surgindo associado a formas atípicas de transição escola-trabalho. 

Comparativamente com o subsistema ligado ao sistema de ensino, a procura 

de formação profissional no âmbito do mercado de trabalho, pelos jovens 

inquiridos enquanto trabalhadores ou à procura de emprego, embora sendo também 

minoritária, apresenta-se bastante distinta.  

Dispersa-se por ações/cursos com características bastante diversificadas, 

abrangendo quer ações de formação de curta duração, quer cursos de duração mais 

longa, resultando tanto da iniciativa dos próprios jovens como da iniciativa da 

entidade empregadora, e sendo o local de trabalho a principal fonte de informação 

onde os jovens tomam conhecimento das ações ou dos cursos realizados. 

As ações ou os cursos de formação realizados são alvo de uma avaliação 

positiva por parte dos jovens que os realizaram, reconhecendo-se o seu contributo na 

atualização de conhecimentos e na melhoraria de competências profissionais; e a sua 

relação com a atividade profissional exercida. Não obstante, parecem contribuir 

pouco para se progredir na carreira profissional, melhorar a situação salarial ou 

contratual, ou, ainda, para obter um emprego, de acordo com a perceção dos jovens. 

Por outro lado, a maioria dos jovens inquiridos enquanto trabalhadores ou à procura 

de emprego, além de não ter realizado formação profissional, parece valorizá-la 

pouco ou moderadamente. 

É sobretudo quando se caracteriza o perfil dos jovens que fazem formação em 

contexto de trabalho que surgem as grandes diferenças relativamente ao ensino 
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profissional. Os que optaram por realizar ações/cursos de formação profissional 

tendem, maioritariamente, a: ser raparigas; ter idades entre os 20 e 24 anos; 

apresentar percursos escolares bem sucedidos; pertencer a contextos familiares mais 

favorecidos (maior nível de capital económico e com pais mais qualificados); ser 

qualificados; ser trabalhadores (em contraponto aos jovens sem atividade 

profissional - sem ocupação, estudantes, desempregados/à procura de emprego e 

domésticas), com “recibos verdes” ou com contratos permanentes; situar-se em 

escalões de rendimento mensal individual mais elevados; e reconhecer que 

aprenderam a sua profissão através de formação ou escola (em oposição aos que 

aprenderam com os pais ou “vendo os outros”). Trata-se de um perfil que contrasta 

largamente com aquele que caracteriza os jovens que optaram pelo ensino 

profissional, aproximando-se mais do perfil de investimento na formação escolar, no 

que respeita aos perfis identificados na análise da relação dos jovens com o ensino 

profissional. 

Tal como em relação ao ensino profissional, com a análise multivariada foi 

possível confirmar as tendências verificadas anteriormente e apreender o lugar da 

formação profissional em contexto de trabalho na configuração de perfis sociais, 

formativos e ocupacionais dos jovens ativos. Deste modo, a adesão a este tipo de 

formação surge associada a dois perfis de jovens: um perfil de investimento na 

formação – investimento longo na escolaridade; formas difusas de transição escola-

trabalho; raparigas; condição social mais favorecida - e um perfil de estabilidade 

profissional – investimento médio ou longo na escolaridade; trabalho estável, grupo 

etário mais velho; origem social desfavorecida. 

A procura de formação profissional em contexto de trabalho caracteriza-se não 

só pelos perfis associados, como também por se demarcar de dois outros perfis de 

jovens ativos: um perfil de fragilidade profissional – investimento médio na 

escolaridade; formas difusas de transição escola-trabalho ou sem ocupação 

profissional; grupo etário mais jovem; condição social tendencialmente desfavorecida 

– e um perfil de aprendizagem tradicional – reduzido investimento na escolaridade; 

modo de aprendizagem tradicional da atividade profissional; sem atividade 

profissional ou formas precárias de trabalho; condição social marcadamente 

desfavorecida. 
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Estes resultados sugerem que a formação profissional ligada ao mercado de 

trabalho surge confinada a perfis específicos de jovens, os que apresentam percursos 

de maior estabilidade profissional e maior investimento na escolaridade. Parece, 

assim, não constituir uma “segunda oportunidade” (Observatoire des inégalités, 

2012) para a melhoria dos que têm situações ocupacionais mais frágeis e 

qualificações mais baixas, na medida em que, por um lado, os que se encontram neste 

tipo de perfil valorizam pouco a formação profissional e, por outro lado, poucos dos 

que fizeram formação profissional têm a perceção de que essa serviu para progredir 

na carreira profissional, melhorar a situação salarial ou contratual ou obter um 

emprego. De um modo diferente do ensino profissional, a formação profissional no 

âmbito do mercado de trabalho parece também não contribuir para uma 

democratização das oportunidades de qualificação e de emprego dos jovens. 
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Parte V - Atitudes e aspirações face ao trabalho 

 

Introdução 

Objetivos de estudo na presente parte 

A juventude enquanto categoria social terá sido, até hoje, alvo de análises sob 

múltiplas perspetivas e diferentes formas de abordagem. Porém, não obstante a 

imperatividade de outras dimensões, é no plano laboral e da relação com o trabalho 

que adquire uma particular expressão em termos de afirmação social de sentido dada 

a função que o trabalho desempenha na decomposição do ciclo vital (Attias-Donfut, 

1989). Perante a pluralidade de modos de vida e de situações, persiste a dúvida de 

saber se não deveríamos falar antes em “juventudes”, resultando, esta diversidade, 

em grande medida, da relação variável com a atividade e com o emprego ou mesmo 

com o trabalho remunerado, em sentido restrito. Entre jovens que desenvolvem 

atividades na lavoura com os pais ou com familiares e os que só estudam ou 

conseguem uma colocação remunerada num posto de trabalho, existem assinaláveis 

variações de condição de vida e de sentido do que é ser-se jovem na 

contemporaneidade. A forma de expressão do nível de satisfação de cada um é, como 

não podia deixar de ser, condicionado pela situação de inserção familiar, ocupacional 

e laboral. Este será, pois, o enfoque que recairá sobre a presente parte, privilegiando a 

vertente da satisfação distintos aspetos do plano concreto das vivências. 

As vivências, preferências e aspirações da juventude transmitem muito do que 

é o seu estilo de vida ou dos modos plurais que tendem a caracterizá-la. Atualmente, 

qualquer que seja a vertente ou dimensão considerada, os quotidianos da juventude 
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revelam uma assincronia acentuada face às categorias dos adultos ou das crianças, 

diferenciando-se muito em função quer do estilo de vida adotado (Pais, culturas 

juvenis) quer do uso do tempo no seu percurso próprio (Almeida, et ali, 2011:87). 

Efetivamente, a forma como se usa o tempo, se desenvolvem as atividades e se 

consome o lazer caracteriza muito daquilo que é a nossa condição social (Fernandes, 

2001). Contudo, esta diferenciação de modos de vida não significa uma menor 

interdependência inter-geracional. Parece, precisamente, ter sido a 

institucionalização do processo de partilha global do trabalho entre as gerações a 

criar o fosso de demarcação onde a juventude emerge como uma categoria de 

charneira entre o mundo da escola e do trabalho, como as partes anteriores já 

salientaram. 

A realidade da categoria juventude fica porém, certamente, diminuída quando 

perspetivada apenas através da análise estatística, mesmo considerando que se 

produzem sobre ela estudos em diferentes áreas. Não poderia ser de outro modo dado 

que qualquer abordagem é, por natureza, redutora ao decompor o seu objeto e o seu 

campo (Campenhout, 1998). Por falta de outro referente operatório, como se viu, 

delimitamos a juventude fundamentalmente com base nas idades contidas entre os 

limites que vão dos 15 aos 34 anos, mesmo sabendo que não é uma idade que a define 

visto reunir várias gerações e que não correspondem a um limite etário preciso 

(Attias-Donfut, 1991) mas resulta de um vasto conjunto de fatores imbricados e 

implicados no jogo das classificações sociais (Lenoir, 1976). Como em qualquer outro 

domínio ou em qualquer outra categoria social, várias dimensões se entrecruzam 

dando corpo às manifestações plurais da categoria social que é a juventude.  

A natureza da atividade dos jovens é, pois, bastante contrastada tal como o são 

as modalidades de relação com o trabalho e de vínculos que se supõe enquadrarem 

esta relação. Disso não temos dúvidas. A dimensão de análise que aqui retivemos, 

circunscreve-se essencialmente à atividade laboriosa, ou ainda, à sua ausência dado 

que a falta de trabalho ou de atividade atesta igualmente formas de relação com o 

trabalho e não é de todo desprovida de sentido. Bem pelo contrário, a ausência de 

uma relação privilegiada com o trabalho, nos jovens que inquirimos, é uma manifesta 

falta de oportunidade ou a continuação dos estudos, mantendo-se no sistema 

educativo ou em formação. 
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Preocupações de estudo e metodologia 

Independentemente da modalidade de trabalho, a presente investigação 

procura levantar as modalidades de atitude e de entendimento do trabalho segundo a 

noção que os próprios inquiridos apresentam. Um projeto de investigação assenta, 

antes de mais, numa definição ou redefinição conceptual das dimensões do estudo 

(Kerlinger, 2003) e na operacionalização das variáveis implicadas (Ghiglione & 

Matalon, 1992). Muitas das noções a que a investigação recorre, tais como trajetos e 

aspirações ou representações carecem de uma depuração conceptual ou de uma 

redefinição operatória para serem usadas na análise empreendida e na interpretação 

contextual dos resultados. Procuraremos, neste ponto, dar conta das preocupações de 

estudo e do sentido de orientação metodológico seguido em matéria de 

representações e aspirações dos jovens face ao trabalho e ao emprego.  

É algo corrente admitir-se que a satisfação sentida em relação ao trabalho e ao 

emprego constituiu um domínio relevante para a investigação que se debruçou sobre 

a organização do trabalho até aos anos noventa do século passado, mostrando as 

tendências atuais uma apetência especial para um desvendar dos projetos de vida 

onde se incluem os projetos laborais e as aspirações profissionais; estas 

particularmente úteis quando as análises incidem sobre a população de jovens e as 

políticas sobre o trabalho e o emprego em vigor (Touraine, 1988). Neste sentido, 

também, as instâncias europeias têm procurado conhecer as atitudes sociais em 

diferentes planos sempre com o intuito de garantir aos jovens o exercício de uma 

cidadania ativa (Cabral, Vala & Freire, 2000) assim como a integração e participação 

social de todos os indivíduos (Eurobarometer, 2010).  

Desde a construção do nosso instrumento de inquirição, em que foi 

privilegiado o questionário estandardizado, aplicado por entrevista direta, houve a 

preocupação em integrar alguns indicadores relativos às atitudes e à situação dos 

jovens inquiridos sondando, pela mesma ocasião, as suas perspetivas futuras de 

atividade ou de mudanças na situação de trabalho. A mudança é uma realidade 

constante mas a consciência dessa – ou o sentido da mesma – podem escapar (e 
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frequentemente, escapam) ao ator social em situação29 no seu modus vivendi 

quotidiano (Goffman, 2007). 

Nesse sentido, os objetivos de estudo e de sondagem sobre a forma como os 

jovens encaram a sua atual situação de trabalho e perspetivam as mudanças que se 

avizinham, sempre inevitáveis em termos de relação laboral ou face aos outros atores 

intervenientes, afigura-se-nos fundar a temática central que necessita de ser 

equacionada para ser conhecida. Procurou-se, por isso, inventariar um conjunto de 

indicadores que tivemos de acomodar dentro da extensão geral do questionário, 

incluindo itens específicos na estrutura do mesmo.  

Efetivamente, a ponderação da já longa e exaustiva recolha não possibilitou o 

grau de aprofundamento desejado nesta precisa vertente da satisfação e aspirações 

sentidas. Do mesmo modo, as representações e valores conotados com o trabalho e a 

atividade foram também eles sintetizados ao máximo e reduzidos à sua expressão 

mais esquemática e depurada para ser viável a sua inclusão. Não obstante todas as 

restrições de ordem material e técnica, num esforço de configurarem-se indicadores 

viáveis, o empreendorismo foi medido apenas com uma pergunta que foi validada no 

conjunto do inquérito mas a perceção da situação do trabalho e do emprego fora da 

localidade do inquirido estão, também elas, confinadas a questões de posicionamento 

e de concordância de que poderemos inferir o sentido sem grande margem para 

aprofundamento temático. 

Conscientes das limitações, empreendeu-se uma análise orientada sobretudo 

por indicadores de síntese mais do que por um exaustivo diagnóstico heurístico das 

representações e valores a que os entrevistados liguem o trabalho e às situações do 

emprego na atualidade. Sem prejuízo das significações plurais que tais realidades 

recobrem, foi principalmente a necessidade de indicadores posicionais que mais fixou 

a nossa atenção. 

1. Jovens, atividades e realidade laboriosa 

As múltiplas e diversificadas atividades a que os jovens se dedicam podem ser 

consideradas sob diferentes pontos de vista, quer em função do tempo que ocupam 
                                                             
29 No caso concreto, são atores sociais todos os atores intervenientes na configuração da situação, o que remeterá 
para cada jovem açoriano e para as instâncias administrativas que efetuam a gestão da formação ou da relação 
laboral ou do desemprego. 
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no seu quotidiano quer em função da possibilidade da emancipação mediante a 

obtenção de um rendimento continuado. Contudo, as atividades de carácter regular 

que exercem são principalmente de natureza formativa e, essas, nem sempre 

permitem auferir um rendimento. Entre as preocupações de ocupação do tempo 

encontra-se a conciliação da formação, do lazer e do trabalho dos jovens nas suas 

diferentes modalidades. Entre as aspirações de acesso ao mercado de trabalho 

remunerado e as perspetivas do primeiro emprego, paira a esperança de 

emancipação, mas também o desencanto e a ameaça constante da precariedade se 

arrastar, instalando-se por tempo indeterminado (Montelh, 2000). 

Perseguidos por uma situação de impacto negativo, logo desde a procura do 

primeiro emprego, os jovens que experimentam a situação de desemprego sentem a 

estigmatização (Schehr, 1999) de quem não pertence, ainda, ao mundo dos ativos 

adultos (Lapassade, 1979). Perante esta situação, a relação e o entendimento que 

fazem acerca da atividade laboriosa constitui uma temática incontornável para 

compreender como é que os jovens se posicionam face ao desenvolvimento de uma 

atividade e à sua inserção no mercado de trabalho porque o seu lugar na sociedade 

depende da centralidade que a atividade laboriosa desempenha na sua vida. 

Em comunidade, ninguém sobrevive sem orientação. A necessidade de se 

adquirirem perspetivas de vida é inerente a toda a vivência social do indivíduo no seu 

percurso biográfico e na constituição de uma identidade entre as etapas de vida ou na 

procura da sua própria identidade social (Pais, 2005). Neste sentido, os trajetos dos 

indivíduos consolidam-se ao longo das sucessivas vivências e nos desempenhos de 

papéis estruturados em situações variáveis e relações previamente fixadas no espaço 

social de atuação. 

Sabemos que muitos dos jovens de hoje encaram o futuro com perplexidade e 

falta de um rumo definido, situação já constatada em estudos sobre vários contextos 

dados os itinerários incertos de transição entre escolaridade/formação e vida ativa 

(Guerreiro & Abrantes, 2004). Desenhando-se trajetórias de aparência variável – 

frequentemente em círculos erráticos ou em yô-yô –, entrecortadas por experiências 

de trabalho intermitente e sem configuração definida (Pais, 2003), a apreensão é 

justificada perante uma condição de quase mendicidade do emprego (idem, 2003: 

221) mesmo se, por norma, este é temporário para a larga maioria. A diversidade de 

percursos tece biografias tipológicas na modernidade que culminam ou no alcançar 
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de uma carreira ou se dispersam em experiências singulares na escola da vida 

(Abrantes, 2013). 

Uma tal realidade, instalada nos nossos dias – principalmente desde as três 

últimas décadas do século passado – não poderia deixar de assombrar, em grande 

medida, uma parte substancial da adolescência na sua passagem para a fase adulta 

(Avanzini, 1980), coincidindo com o culminar do período formativo e a procura ativa 

de um emprego. Ainda que a nossa época se desenrole sob a égide de uma infância e 

adolescência protegidas (aspeto constatável sob diferentes vertentes da atuação 

sociopolítica na pós-modernidade ocidental), o que é facto é que o feixe de problemas 

expressos no concreto do vivido concorre, também ele, para configurar a própria 

categoria de origem etária e geracional que é a juventude (Lenoir, 1990; Thévenot, 

1979).  

Quer na avaliação pontual de uma situação de procura ativa quer no 

desempenho de trabalho remunerado, as projeções sobre o futuro apresentam-se 

periclitantes e fluidas numa modernidade, ela própria, fluida também por natureza 

(Alves et ali, 2011). É natural que o traçado de vida futura ainda não esteja delineado 

para a maioria dos jovens. Contudo, no labirinto da adolescência e encruzilhada de 

caminhos, na transição para a fase adulta, os projetos de vida despontam com a saída 

da casa dos pais, com o casamento ou, claro está, com a obtenção do primeiro 

emprego. Enfim, com inúmeras situações que são relativas às suas vivências e 

oportunidades. Este aspeto faz com que se tenham em conta as respostas na sua 

globalidade e não apenas esta vertente pontual de aspirações, propriamente ditas, 

passíveis de serem verbalizadas ou concretamente definidas. Mesmo a própria 

satisfação no trabalho não é algo perfeitamente explícito e percebido (Francès, 1984). 

2. Jovens e suas representações sobre a vida ativa e o futuro 

As representações constituem um universo muito apetecível para o estudo 

porque nos elucidam sobre formas de entendimento do mundo. Há representações 

sobre tudo e atitudes inscritas nos comportamentos correntes do dia-a-dia. A 

especificidade de uma categoria como a da juventude também se pode perspetivar em 

função das atitudes e representações. 
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Atitudes, aspirações e representações são importantes elementos que nos 

permitem configurar os projetos de vida e explicitar os percursos ou a caminhada ao 

longo da idade, nas diferentes fases Attias-Donfut, C. (1991). Nesta fase precisa, como 

já o dissemos, a indefinição ou a indecisão podem ser uma realidade. 

As representações sociais mesmo individuais têm uma vertente coletiva na sua 

génese. A sua principal função é tornar familiar o não familiar aos atores. Em Serge 

Moscovici representações sociais remetem para “um conjunto de conceitos, 

preposições e explicações criado na vida quotidiana no decurso da comunicação 

inter individual. São o equivalente, na nossa sociedade, dos mitos e sistemas de 

crenças das sociedades tradicionais, podem ainda ser vistas como a versão 

contemporânea do senso comum” (Moscovici, 1981: 181). Trata-se, pois, de 

construções psicossociais da realidade compartilhadas pelos grupos sociais com 

dimensão ideológica na medida em que enformam os sistemas comuns de 

pensamento acerca de um tema dado o qual é objeto de avaliação social (Jodelet, 

2005). 

No âmbito do presente trabalho será necessário retomar, a breve trecho, o que 

podemos entender por representações e atitudes. As representações e valores 

fundamentam as atitudes, as quais se apresentam como um fenómeno 

simultaneamente complexo e central na compreensão dos processos psicossociais 

(Attuel, J. 1993). As atitudes são mensuráveis mas apenas indiretamente acessíveis à 

observação, refletindo as opções de postura mais comum perante determinadas 

situações e objetos da vida quotidiana (Thomas & Alaphilippe, 1983: 89). Podemos 

definir a atitude como uma predisposição mental adquirida para agir, uma força ou 

valência que impele o indivíduo a comportar-se de uma determinada maneira e que 

se encontra condicionada pelas influências do meio que atuam nos desejos e 

potenciam ou inibem as capacidades de agir perante a presença real ou simbólica de 

objetos, situações ou comportamentos significantes (Idem, 1983:5). Com o avanço 

das pesquisas psicossociais, desenvolveram-se amplamente as escalas de atitudes que 

constituem instrumentos de medida eficazes perante necessidades de sondagem de 

opinião face a temas precisos. 

Por mais de uma razão objetiva, cremos que as atitudes remetem para 

representações que emergem dos sistemas de crenças tradicionais ou das condutas 

mais comuns que gerem a quotidianidade do agir social. As atitudes foram 
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frequentemente convertidas em objeto de estudo por serem um indicador 

comportamental mensurável com relativa fiabilidade em posições verbalizáveis ou 

por intervalos sucessivos de concordância com indicadores implícitos (Dunlap, & Van 

Liere, 2000). 

As conceções de futuro nem sempre estão clarificadas, em todos os 

respondentes, de igual modo. Será que os jovens já conceberam o que pretendem do 

futuro próximo ou longínquo? Planear o futuro é uma ação intencional. Planear, 

pensava Henri Fayol, é “calcular o futuro e empregá-lo”, isto é, uma premeditação no 

emprego do tempo futuro. Para Jean Guichard (1993:72), os projetos são 

“representações antecipativas de um futuro desejado que deve transformar a 

situação presente. Esses põem em relação os vários tempos do indivíduo, o seu 

passado, o seu presente e o seu futuro”. Não raramente, os jovens adolescentes têm 

de si ou do mundo que os rodeia uma imagem negativa (Gallatin, 1978). A seriedade 

deste problema em termos das suas consequências não deixa dúvidas. A utilidade de 

diagnosticar a sua situação familiar, social e face à atividade está latente na 

necessidade de lidar com estas questões permitindo proceder, eventualmente, a uma 

intervenção. 

Procuraremos, pois, conhecer e interpretar as atitudes juvenis, tendo por 

referência a relação com a atividade enquanto um projeto pessoal em perspetiva ou 

um desempenho efetivo que configura uma situação de que se pode medir a relativa 

satisfação na categoria da juventude. Porém, a satisfação é mais um sentimento que 

se manifesta e expressa por atitudes concretas ou passíveis de serem observadas e 

medidas. 

Não obstante a manifesta influência dos valores e das representações, é em 

grande parte sobre as atitudes que indagamos entendidas como um conjunto 

relativamente estável de sentimentos e predisposições ou intenções comportamentais 

face a um objeto em avaliação ou, se preferirmos, “afirmações avaliativas relativas a 

objetos, pessoas ou acontecimentos” (Robbins, 1996) “Atitude é um estado de 

preparação mental ou neural, organizado através da experiência e exercendo uma 

influência dinâmica sobre as respostas individuais a todos os objetos ou situações 

com que se relaciona” (Allport citado por Schwarz, 2001). Atendendo aos diferentes 

contributos, cremos que os pontos em comum das diversas posições sobre as atitudes 

consistirão: i) No facto das atitudes se referirem a experiências subjetivas – as 
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atitudes expressam o posicionamento de um indivíduo ou de um grupo, construído a 

partir da sua história e, portanto, com um carácter aprendido; ii) As atitudes são 

sempre referidas a um objeto – quando se fala de uma atitude, refere-se sempre essa 

atitude relativamente a algo; iii) As atitudes incluem sempre uma dimensão avaliativa 

– uma atitude traduz sempre uma posição que, face a um determinado objeto social 

pode ser expressa por, gosto /não gosto, concordo/discordo (Lima, 1993 in Vala & 

Monteiro).  

Já a satisfação no trabalho, no seio de uma organização, de um ofício ou de 

uma profissão, é um conceito mais geral, e refere “um conjunto de sentimentos 

favoráveis ou desfavoráveis pelos quais os empregados avaliam o seu trabalho que 

se exprime individualmente mas pode dizer respeito a um nível mais geral das 

atitudes dentro de um grupo” (Oliveira, 1999:196). Sem esquecer que existe uma 

relação subjetiva das pessoas com o trabalho, procurámos levantar alguns 

indicadores de a conhecer. Mas indagar sobre esta dimensão obriga a fixar alguns 

valores de referência porque como assevera Vala (2000:71) “uma das formas de 

entender a relação subjetiva das pessoas com o trabalho e as consequências 

pessoais, organizacionais e sociais dessa relação consiste em estudar as associações 

entre trabalho e os valores sociais”. 

Por conseguinte, a articulação constitutiva da categoria dos jovens com a sua 

situação laboral não estaria completa sem se considerarem as atitudes, aspirações e 

valores da juventude face ao trabalho e ao emprego. A obtenção de um trabalho 

estável desenvolvido com alguma regularidade e económica e juridicamente 

enquadrado é um objetivo perseguido, implícita ou explicitamente, por uma larga 

maioria que não concebe outra forma de acesso a um modo de vida autónomo e capaz 

de garantir o seu sustento. O lugar do trabalho e a forma como este é representado, 

afigura-se pois, uma questão incontornável na compreensão da situação juvenil. Mas 

não surpreenderá se considerarmos que ser-se jovem é entrar numa classificação 

fluida (Bourdieu, 1998) sobretudo, em virtude do hiato entre frequência do sistema 

de educação/formação e a integração plena na estrutura laboral. No dizer de alguns 

estudiosos, foi precisamente o acréscimo das dificuldades no processo de captação e 

inserção sócio-laboral que levaram a que a fase de juventude se tenha prolongado no 

tempo (Pais, 1990; Lima, 1992; Ferreira, 1999). 
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Porém, também não o ignoramos, o quadro de situações que é nesta fase 

configurado, remete para significações plurais não isentas de multidimensionalidade, 

como já foi anteriormente evidenciado. A profusão e proliferação de situações 

atípicas de vínculo e de modalidade horária ou de prestação de trabalho obriga-nos a 

constantes reclassificações segundo os diferentes itens de estudo, sendo certo que a 

ocupação do tempo, por escolha ou por imposição, nem sempre remete para 

contextos de laboração efetiva mas para outras formas de atividade extra trabalho.  

O sumariado das atitudes e das aspirações dos jovens que aqui empreendemos 

é bastante circunscrito e limitado apenas a algumas facetas das suas perceções 

relativamente à sua situação de trabalho e evolução da mesma.  

3. Grau de satisfação dos jovens com o emprego atual 

Apesar, das repentinas modificações ocorridas na estrutura económica, 

particularmente vincadas ao nível regional, os dados apresentados sobre a atividade 

alteraram-se em termos de valores mas não em termos de tendência ou da sua 

expressão de distribuição fundamental pelo que pode ser tomada como um ponto de 

partida para o posicionamento das situações de inquirição que efetuamos. Na 

amostra estudada, são 51% os jovens (319 inquiridos) que tem uma qualquer 

atividade remunerada de alguma forma (43,3% mulheres; 57,7% homens), os quais 

apresentam uma média de idade de 27,6 anos de idade, indiciando que é sobretudo 

nas gerações de mais idade que se configura uma situação de jovens trabalhadores 

social e juridicamente enquadrados na estrutura económica. Efetivamente, antes dos 

25 anos, só cerca de um quarto dos jovens (23,9%) conseguiu obter este tipo de 

posicionamento laboral indicando que a atividade desenvolvida é sobretudo de 

âmbito não laborioso. 

 Designaremos esta parcela por jovens trabalhadores remunerados e iremos 

utilizá-la em vários dos cruzamentos posteriores. Com efeito, muito do que nos é 

dado a observar em termos de variações de sentido de respostas prende-se com o 

facto de se ter ou não um trabalho remunerado.  
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Tabela 5.1. Trabalho Remunerado, por sexos e idades (em função do tempo de 
contrato, (%) 

 
Tem trab. remunerado Não tem trab. remunerado  

H M H M Total 

Menos de 
25 anos 

7,9 5,8 15,9 18,6 48,2 

25 e mais 
anos 20,6 16,4 5,8 9,0 51,8 

Total 28,5 22,2 21,7 27,6 100 

No entanto, também o sabemos, pode-se ter trabalho sem que seja 

forçosamente trabalho remunerado. Nesse sentido, diferente do anterior, o quadro 

5.4, regista os que de todo não têm qualquer tipo de trabalho, remunerado ou não. Já 

o tínhamos dito antes mas podemos agora confirmar que uma primeira constatação 

que se impõe quando se abordam os dados estatísticos sobre as situações de trabalho 

é a disparidade de situações e de formas de relação com a atividade. No quadro 

seguinte, tentamos expurgar o vínculo contratual aferindo a continuidade ou a 

regularidade no trabalho. Ao todo, são cerca de 21,5% aqueles que têm um contrato 

permanente ou que são efetivos numa empresa (incluindo aqui os que trabalham por 

conta própria) e 50,9% os que apenas conseguiram um contrato a termo certo inferior 

(6%) ou superior a um ano (9,6%) ou se encontram em qualquer outra modalidade de 

vínculo precário (restantes 35,2%, representando 48,7% dos que trabalham). 

Tabela 5.2. Trabalho em função do tempo de contrato, por sexos e Grandes 
Grupos de idades, (%) 

 

Contrato 
permanente 

Contrato a termo 
certo 

Não tem trab. de 
qualquer espécie 

 

H M H M H M Total 

Menos de 
25 anos 

1,7 1,1 10,9 10,2 11,2 13,1 48,2 

25 e mais 
anos 

11,7 7,1 14,0 15,8 0,8 2,5 51,8 

Total 13,4 8,2 24,9 26,0 12,0 15,6 100 

Não surpreenderá a diferença entre géneros sempre marcante nestes quadros 

e um traço característico da nossa realidade laboral nacional. Acontece, porém que 
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onde essa diferença é mais cavada é nas situações de vínculo permanente, em que as 

mulheres estão francamente sub-representas por comparação com o sexo oposto, isto 

é, com os homens entrevistados. 

Sumariarmos deste modo os dados, sem o aprofundamento destas diferenças 

estatutárias para não repetir o que foi feito em partes anteriores e na justa medida em 

que nos parece importante fixar estas variáveis para o tratamento a empreender com 

a satisfação sentida. 

Expressão de sentimentos, a satisfação sentida e expressa canaliza perceções 

de diversa ordem, resumindo, como anteriormente se salientou, todo um vasto 

conjunto de constrangimentos percetivos. Como tal, e por ser largamente 

condicionados pelos aspetos contextuais e evolutivos, o indicador de satisfação 

expressa, como nenhum outro, as formas de sentir orientadas pelo estado dos 

entrevistados. 

Apurando o grau de satisfação sentido perante a realização das suas atividades 

no local de trabalho, os inquiridos deixam, por conseguinte, refletida a sua visão do 

estado da situação. Para estes, o sentimento de satisfação é muito claro. O 

entendimento de que ter um qualquer trabalho numa conjuntura difícil constitui algo 

apreciável e revela-se uma constatação que se impõe referir desde logo. O valor muito 

significativo de 90,6% (Satisfeito, com 52% e Muito Satisfeito, com 38,6%) que 

expressam a sua satisfação com o que fazem, atualmente, no seu local de trabalho, 

sem variação entre homens e mulheres é indicativo de um entendimento auto 

convicto de bem-estar situacional no contexto de atividade.  

Tabela 5.3. Satisfação com o que faz atualmente30 no seu local de trabalho, por 
sexo, (%) 

 
Muito 

satisfeito Satisfeito Indiferente Insatisfeito 
Muito 

insatisfeito 

M 38,1 51,9 7,2 1,1 1,7 

H 39,0 51,8 3,5 2,8 2,8 

Total 38,5 51,9 5,6 1,9 2,2 

                                                             
30 Aqui, será importante referir que o valor dos respondentes não corresponde nem aos ativos nem aos 
que apenas têm trabalho remunerado. Isto porque nos ativos, não responderam os desempregados que 
logicamente, salvo raras exceções, nada fazem e não responderam apenas os que tem trabalho 
remunerado porque os que trabalham por sua iniciativa ou em trabalhos familiares assinalaram um 
grau de satisfação. No conjunto, este item, obteve um volume de 322 respondentes para os quais que a 
pergunta se aplica e faz sentido. 
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Aspeto curioso, é que são residuais as categorias da insatisfação que, em 

conjunto, somam 4,1%, valor menor do que o sentimento de indiferença 5,6%. Sinal 

de êxito nas intenções de procura ativa e de ter-se conseguido entrar no mercado de 

trabalho, a obtenção de um trabalho remunerado, por si só, parece bastar às 

aspirações pouco exigentes? Como interpretar estes resultados? 

Um elevado grau de satisfação pode encobrir uma manifesta falta de 

expetativas emergentes nas gerações de jovens inquiridos, o qual não parece 

apresentar também variações com o género nem com a idade, ainda que esta última 

introduza relativamente maior diferença (Quadro 5.6). Tudo leva a crer que o acesso 

a um trabalho remunerado seja, por si só, motivo de satisfação pelo que os jovens que 

o conseguem se dizem visivelmente satisfeito com o facto. Os índices de satisfação no 

local de trabalho seriam assim mais condicionados pela oportunidade de 

desempenhar trabalho do que por variáveis ambientais, relacionais ou mesmo 

situacionais como o salário e o tipo de tarefas desenvolvidas. 

Tabela 5.4. Satisfação com o que faz atualmente no seu local de trabalho, por 
Grandes Grupos de idade, (%) 

 
Muito 

satisfeito 
Satisfeito Indiferente Insatisfeito 

Muito 
Insatisfeito 

Menos de 25 anos 32,2 55,2 8,0 2,3 2,3 

25 anos e mais 40,9 50,6 4,7 1,7 2,1 

Total 38,5 51,9 5,6 1,9 2,2 

A ligeira maior satisfação das gerações mais velhas, em termos comparativos, 

poderá ficar a dever-se a uma maior estabilidade nas formas dos vínculos laborais, e 

logo, um enquadramento mais consistente, conseguido por parte daqueles que 

apresentam um percurso relativamente mais longo de trabalho e, por conseguinte, 

uma maior possibilidade de afirmação profissional. Numa prospeção de cruzamento 

entre variáveis influentes, é ainda de notar que o grau de satisfação sentido se 

apresenta moderada e diretamente correlacionado com o nível educacional dos 

inquiridos, excetuando o 1º ciclo, isto é, concretamente, à medida que aumenta o 

nível de escolaridade, aumenta o valor da categoria dos “muitos satisfeitos” e 

decrescem os “indiferentes”. 
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Tabela 5.5. Satisfação com o que faz atualmente no seu local de trabalho, por 
Níveis de escolaridade, (%) 

 Muito 
satisfeito 

Satisfeito Indiferente Insatisfeito Muito 
insatisfeito 

1º ciclo / sem 36,8 47,4 10,5 5,3 0,0 

2º ciclo 30,6 57,1 6,1 4,1 2,0 

3º ciclo 37,2 53,2 8,5 2,0 1,1 

Ensino 
secundário 40,5 52,4 3,6 2,0 3,6 

Ensino pós 
secundário ou 

superior 
43,4 47,4 2,6 3,9 2,6 

Total 38,5 51,9 5,6 1,9 2,2 

O indicador de escolaridade é talvez dos mais relevante e explicativos tanto nas 

variações comportamentais como nas mundividências. O nível de escolaridade 

alcançado constitui tradicionalmente um fator de diferenciação social que participa 

fortemente no escalonamento pela esfera social dos indivíduos mas não parece 

introduzir grande variabilidade dos valores no caso presente. No entanto, numa 

análise mais geral, apesar de ser no primeiro ciclo que se registam os valores de 

satisfação mais baixos em termos comparativos (84,2%), estes representam elevados 

graus de satisfação, não se podendo inferir a partir daqui que com valores desta 

ordem de grandeza haja insatisfação ou indiferença que seja. Contudo, no conjunto, a 

escolaridade não se revela um fator muito discriminante pelas insignificantes 

variações que introduz de um escalão de habilitação para outro. Apesar da necessária 

variação, que sempre existe, a diferença estatística testada de uma categoria de 

satisfação para outra não revela significância suficiente para se concluir no sentido de 

uma diferença efetiva e real31. Estas observações significam, pois, que, dada a 

concentração de respostas nas categorias de satisfação mais elevadas, não há grande 

margem para se aferirem dissonâncias em relação à tendência geral qualquer que seja 

a variável que se utilize para aferir as diferenças. 

Certas categorias de jovens apresentam pontualmente algum tipo de 

insatisfação face ao trabalho que realizam e isso é compreensivelmente decorrente de 

                                                             
31 O teste de significância aplicado à diferença de médias revela um nível superior a 0.05, o que nos 
permite dizer com a segurança necessária (ou confiança a 95%, pelo menos) que estas diferenças 
observadas não são estatisticamente significativas e apenas se devem flutuações aleatórias. 
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uma entrada mais precoce ou até prematura na vida ativa, uma falta de escolaridade e 

de formação que não os habilita para obterem um trabalho compatível com as suas 

aspirações. Realidade insanável visto existir sempre em qualquer conjuntura, ainda 

que seja confinada a uma categoria bastante residual. As formas de motivação mais 

duradouras ao trabalho são mais estruturais do que conjunturais e consolidadas na 

longa duração ainda que seja pelos seus reflexos induzidos à escala pessoal (Francès, 

1984). Em termos genéricos, há na parcela da juventude estudada uma relativamente 

maior satisfação com o trabalho do que na população portuguesa em geral 

comparando com certos valores de estudos anteriores (Vala, 2000). 

À luz destas constatações, como perspetivam os jovens trabalhadores o evoluir 

da sua situação? Poderemos dizer que as alterações perspetivadas não serão 

independentes do grau de satisfação e da situação presentemente sentida, uma vez 

que esta condiciona a forma de avaliação que se faz da mudança ou do devir pessoal 

para os próximos tempos que se avizinham. Ao questionarem-se os jovens sobre o 

quadro geral de evolução do emprego e do trabalho ou em termos de remuneração e 

de perspetivas de futuro, notamos que as expectativas de manutenção do estado atual 

constituem a nota dominante.  

Tabela 5.6. Perspetivas de evolução na situação de trabalho, (%) 

 
Bastante 
melhor Melhor 

Semelhante 
ou igual à 

atual 

Pior que a 
atual Ns / Nr 

No geral 6,3 32,3 45,5 12,1 3,8 

Face à 
remuneração 

5,3 27,5 51,2 12,3 3,8 

Perspetivas 
de futuro 

10,4 31,5 42,4 12,6 3,1 

Assim, em função da satisfação sentida, decorrente do estado de possibilidades 

vividas no presente, o entendimento antecipativo do futuro não vislumbra 

significativas alterações atendendo, à verbalização dos respondentes. No entanto, 

espera-se, contudo, regra geral, uma melhoria em cerca de 42% dos inquiridos. A 

situação será semelhante em termos de remuneração e no geral do contexto laboral 

para cerca de metade dos respondentes e 42,4% acreditam que as perspetivas de 

futuro permanecerão as mesmas que atualmente. Também não existem variações 
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significativas de resposta face aos itens questionados. Como interpretar estes 

resultados?   

Na realidade, quando o grau de satisfação já é elevado, poucas perspetivas 

haverá de se alcançarem melhorias e deverão ser interpretados nesse sentido os 

valores dos que creem na manutenção, ou seja, de que tudo permanecerá igual, cuja 

expressão ronda os 45,5%, 51,2% e 42,4%.  

Na verdade, os valores são consonantes com uma estabilidade de perspetivas 

que dizem respeito quer à situação presentemente vivida no local de trabalho quer na 

conjuntura em geral, ou seja, as perspetivas de melhoria são escassas mas existem no 

geral para cerca de 38,6%. Um valor semelhante de otimismo é projetado para a 

envolvente conjuntural depreendido dos que creem na melhoria das condições 

futuras 41,9% (10,4% mais 31,5%). Em contrapartida, tem menor expressão o 

conjunto dos que acreditam numa melhoria da remuneração (32,8%). 

De acordo, com este quadro é legítimo perguntar quais serão as categoriais 

mais otimistas e mais pessimistas? Por outras palavras, qual será a variável que 

introduz maior variação nos resultados observados? 

Ao testarmos as variáveis habituais de caracterização elementar, como o sexo e 

a idade, o estado civil e a escolaridade, é notória uma relativa estabilidade de 

avaliações quanto as valores das categorias mais pessimistas. Em termos genéricos, é 

sobretudo verificável a tendência das mulheres serem menos otimistas que os 

homens e das gerações mais novas depositarem mais esperanças na evolução da sua 

situação de trabalho. 

Tendencialmente, são os homens que têm melhores perspetivas para o futuro, 

afirmando uma diferença entre sexos estatisticamente muito significativa32. É, ainda 

de notar, que mais de 55% dos inquiridos consideram que a situação permanecerá 

igual, isto, se não vier a piorar mesmo. Uma visão pessimista quanto à evolução num 

futuro, a médio prazo, é o que parece transparece do quadro de dados que aqui 

reportamos na tabela 5.7 no qual também constitui uma regularidade que as 

mulheres veiculam expectativas mais depreciativas que os homens.  

                                                             
32 Aplicou-se, aos diferentes itens, o Teste t para aferir a significância das diferenças de proporções. 
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Tabela 5.7. Perspetivas de evolução na situação de trabalho no geral, face à 
remuneração e perspetivas de futuro, por Sexos33, (%) 

 
Bastante 
melhor 

Melhor 
Semelhante 

ou Igual à 
atual 

Pior que a 
atual 

No geral 

H 8,1 34,7 43,9 13,3 

M 4,5 32,1 52,2 11,2 

HM 6,5 33,6 47,6 12,4 

Face à 
remuneração 

H 5,7 32,2 46,6 15,5 

M 5,2 23,9 61,9 9,0 

HM 5,5 28,6 53,2 12,7 

Perspetivas 
de futuro 

H 13,3 34,7 39,3 12,7 

M 8,3 30,3 47,7 13,6 

HM 11,1 32,8 43,0 13,1 

O sentimento geral é de que a situação se deverá manter sensivelmente 

idêntica, nos três próximos anos. No conjunto, só as perspetivas de futuro 

apresentam melhorias, intuídas em cerca de 60% dos homens, sendo que a 

remuneração é sempre tida por mais de metade dos inquiridos como não devendo vir 

a melhorar. A visão do futuro que condiciona a situações de trabalho é perspetivada 

de forma relativamente mais negativa pelas mulheres que em 61,9% dos casos 

acreditam que a situação permanecerá igual ao que é ou regredirá, valor que 

representa 40,3% no sexo oposto. Onde a sua visão do futuro é mais pessimista é 

quanto ao salário que se acredita, em 69,3% das mulheres, que irá ficar igual ou até 

diminuir.  

No que se refere às perspetivas de futuro, as quais incluem globalmente toda a 

envolvência percetiva dos sujeitos, quanto ao que anteveem vir a ser a evolução 

conjuntural, a correlação com os itens anteriores é elevada. Não poderia ser de outro 

modo visto incluir a situação laboral que é mais diretamente responsável pela 

situação pessoal de cada entrevistado. Os homens, mais que as mulheres, manifestam 

o seu otimismo moderado, sendo ainda muito acentuada a noção de que tudo se 

manterá inalterável (cerca de 40% nos homens e de 47% nas mulheres, como se pode 

depreender do quadro 5.7.). 

                                                             
33 Não se entrou em linha de conta, nos cruzamentos, com o número de não respostas mas apenas com 
os valores de respondentes.  
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Tabela 5.8. Perspetivas de evolução na situação de trabalho no geral, face à 
remuneração e perspetivas de futuro, por Grupos de idades, (%) 

  
Bastante 
melhor 

Melhor 
Semelhante

ou igual à 
atual 

Pior que 
a atual 

No geral 

Menos 25 8,8 42,5 40,0 8,8 

Mais de 25 5,7 30,4 50,2 13,7 

Total 6,5 33,6 47,6 12,4 

Face à 
remuneração 

Menos 25 8,4 34,9 43,4 13,3 

Mais de 25 4,4 26,2 56,9 12,4 

Total 5,5 28,6 53,2 12,7 

Perspetivas 
de futuro 

Menos 25 14,6 45,1 29,3 11,0 

Mais de 25 9,9 28,3 48,0 13,9 

Total 11,1 32,8 43,0 13,1 

As gerações mais novas tendem a ser mais otimistas, sendo também estas que 

geralmente se encontram no início de carreira, ou procurando por um trabalho 

desenvolvido em moldes mais regulares e, frequentemente, sujeitas a situações mais 

desfavoráveis. No entanto, também estas categorias têm as maiores reservas quanto à 

evolução geral e da remuneração do trabalho, pois só cerca de 34% acredita que irá 

melhora mas mesmo aqui com uma diferença a favor das gerações mais novas (43,3% 

face a um valor de 30,6% nas gerações acima dos 25 anos). 

O grau de escolaridade dá forma às expetativas, sendo um fator que contribui 

decisivamente para o distanciamento sobre os diferentes temas e visões do mundo. 

No que diz respeito às expetativas de evolução no futuro próximo da situação de 

trabalho o gráfico 5.1. é muito elucidativo. 

A nível das perspetivas de evolução futura dos sujeitos inquiridos, o nível de 

escolaridade apresenta uma influência categórica, ainda que não sendo linear é clara 

e inequívoca deixando perceber que os habilitados ao nível do 3º ciclo são de todos os 

que depositam mais esperanças numa melhoria da situação, inversamente ao que 

acontece com o grupo dos habilitados com o 1º ciclo que objetivamente não anteveem 

melhorias. Até no plano remuneratório – que é o menos auspicioso –, os habilitados 

com o 3º ciclo esperam uma melhoria em 40,4% dos casos.  
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Gráfico 5.1. Perspetivas de evolução nos próximos 3 anos por nível de 
escolaridade, (%) 

 

Posicionados perante uma evolução geral da situação de trabalho, estes 

resultados são essencialmente compreensíveis dentro de um quadro de normalidade 

em que as gerações mais novas – que se encontram em posições mais precárias –

esperam vir a singrar nas suas diligências de procura ativa de melhoria da qualidade 

de vida, a começarem pelo vivido na esfera produtiva. Para as possibilidades de êxito 

contribuem, a seu modo, as qualificações dos sujeitos que, tendencialmente, mais 

fazem fé nas suas mais-valias futuras. No entanto, existe um certo contraste atestável 

entre escalões habilitacionais que indicam uma ausência de linearidade na relação 

entre as duas variáveis. Os habilitados com o 3º ciclo e o ensino pós-secundário ou 

superior esperam mais melhorarias para a sua situação enquanto que a nível do 2º 

ciclo e secundário grassa a apatia e indiferença. Os menos habilitados anteveem como 

muito problemático alterar a sua situação, a qual pode inclusive, no geral, vir a piorar 

para cerca de 28% dos inquiridos. 

A progressão do fator remuneratório, sendo o principal indicador e motivador 

de melhoria liga-se a toda a nossa condição de vida em sociedade (Freire, 1993) é 

também aquele que mais marca as perspetivas de futuro, quer no sentido da sua 

dissuasão quer no sentido do fomento de um grau de otimismo variável. Foram, como 

sabemos, as variações do salário, na sua forma e valor, que moldaram em boa medida 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

1º
 C

ic
lo

-

2º
 C

ic
lo

3º
 C

ic
lo

E
n

s_
Se

c

Su
p

.

1º
 C

ic
lo

-

2º
 C

ic
lo

3º
 C

ic
lo

E
n

s_
Se

c

Su
p

.

1º
 C

ic
lo

-

2º
 C

ic
lo

3º
 C

ic
lo

E
n

s_
Se

c

Su
p

.

No geral Remuneração Perspetivas futuro

Pior do que a atual Semelhante ou igual à atual

Melhor do que a atual Bastante melhor do que a atual



Fernando Diogo (coord.), Ana Cristina Palos, Ana Matias Diogo, Licínio Tomás e Osvaldo Silva 

227   

   

as classes socais – tal como hoje existem – pois permitiram a instauração de uma 

forma de vida baseada no retorno monetarizado do trabalho (Castel, 1995). 

Não saberemos talvez qual a regra de repartição mais equitativa do 

rendimento do trabalho, mas o entendimento que fazemos da remuneração do 

mesmo encontra-se diretamente relacionado com o seu estatuto na esfera produtiva e 

no mercado de emprego da mão-de-obra. Ora, precisamente, por se encontrar 

fortemente ligada à evolução do mercado, a evolução remunerativa é uma incógnita 

que leva frequentemente a perspetivar a sua manutenção, no cenário mais otimista. 

Assim, as expetativas de uma remuneração do trabalho semelhante ou igual a que se 

possui no momento presente, salientam bem, em nosso entender, a perceção de uma 

conjuntura de incerteza particularmente mais presente nas respostas femininas 

(61,4%). Apesar da já conhecida posição de desigualdade remuneratória que penaliza 

mais as mulheres, confirma-se que são elas que menos esperanças depositam nas 

alterações futuras. 

Em virtude do seu baixo salário é compreensível que sejam as gerações mais 

jovens a esperar uma melhoria remuneratória (43,2%), perspetivando alterações da 

evolução com consequências abonatórias. A desqualificação escolar e formativa joga 

negativamente nas perceções dos sujeitos (quadro 5.10), pelo que cerca de 39% dos 

habilitados com o 1º ciclo, entende que a sua remuneração virá futuramente a piorar.  

As perspetivas de futuro são mais modestas para os que já se sente limitados 

pela falta de habilitações escolares e formativas. Também aqui o grau de 

escolarização introduz uma forte variação nos resultados, sem que, todavia, as 

perspetivas sejam muito diferenciadas. Porém, é curioso notar que nos dois extremos 

do espectro das categorias de escolaridade, se registam os valores que denotam mais 

pessimismo, considerando que a evolução carrega perspetivas situacionais piores que 

as atuais (ensino pós secundário ou Superior com 14,7% e 1º ciclo o sem escolaridade 

com 16,7% de respostas considerando que a situação será pior na sua evolução 

futura). De ambos os lados, o futuro apresenta-se relativamente sombrio, para estas 

categorias de respondentes, deixando possibilidades reduzidas mesmo se cerca de 

40% habilitados com o pós-secundário ou superior acredita em melhorias, como se 

viu. 

Existem fortes receios quanto à situação do emprego quer na Região que a 

nível do país. O entendimento de que a época presente defronta dificuldades 
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singulares parece claramente instalado nos respondentes – qualquer que seja o nível 

geográfico considerado de referência ou de pertença. Apenas cerca de um em cada 

cinco dos inquiridos percecionam a situação como satisfatória ou muito satisfatória e 

nem o sexo nem a idade introduzem qualquer diferença significativa nestes 

resultados.  

Numa visão de conjunto, no universo total dos inquiridos e não só para os que 

têm um trabalho remunerado, podemos afirmar que as visões do trabalho e do 

emprego quer na localidade, na região ou país são francamente depreciativas, pois só 

cerca de 22% dos inquiridos as considera satisfatória ou bastante satisfatória. As 

atitudes face às evoluções verificadas no quadro europeu são, comparativamente, 

menos sombrias apesar de 51% as avaliarem com insatisfatórias.  

Tabela 5.9. Perceção da situação de trabalho na localidade, na Região, no país e 
na Europa34, por sexo, (%) 

 
Bastante 

satisfatória 
Satisfatória 

Relativamente 
insatisfatória 

Bastante 
insatisfatória 

Localidade 

H 2,2 19,6 42,1 36,1 

M 2,2 18,5 41,4 37,9 

Total 2,2 19,0 41,7 37,0 

Região 

H 0,6 21,6 50,2 27,6 

M 3,2 21,9 41,3 33,7 

Total 1,9 21,7 45,7 30,6 

País 

H 1,6 16,0 43,3 39,1 

M 2,9 18,8 39,0 39,3 

Total 2,2 17,4 41,1 39,2 

Europa 

H 6,9 43,1 32,9 17,1 

M 10,7 37,3 34,4 17,5 

Total 8,8 40,2 33,7 17,3 

No global, a dicotomização das respostas permite evidenciar que a avaliação 

que se faz quer a nível local, regional, nacional e europeu é semelhante, indiciando 

                                                             
34 Contrariamente às questões anteriores, esta pergunta dirige-se a todos os indivíduos e não apenas 
àqueles que se encontram num posto de trabalho remunerado. 
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atitudes muito apreensivas face ao evoluir da conjuntura do emprego, e isto, 

independentemente de se tratar de ativos empregados ou não. A ventilação das 

respostas segundo o sexo não demostra diferenças estatisticamente significativas. Já 

perante os grandes grupos geracionais, podemos dizer que as gerações com mais de 

25 anos tendem a ser mais otimistas e isto é particularmente mais evidente em 

termos da avaliação face à situação na Europa em que 56,4% dos menos de 25 anos 

acredita que a situação é satisfatória ou muito satisfatória a nível europeu e apenas 

42,1% dos indivíduos entrevistados com mais de 25 anos partilha essa opinião. Mas 

perante este indicador, as respostas só contêm realmente afastamentos significativos 

face a este último item, ou seja, qual pensa ser a evolução a nível europeu. 

Gráfico 5.2. A perceção da situação do trabalho e do emprego na localidade, 
região, pais e europa segundo os grandes grupos de idade, (%) 

 

As gerações mais jovens são quem mais faz fé na situação europeia para em 

termos da evolução num futuro a curto prazo do trabalho e emprego. Existe a 

perceção que quer a nível local, a nível da região ou do país, a situação é insatisfatória 

ou muito insatisfatória para cerca de quase 80% dos inquiridos independentemente 

da idade. A noção de que algo vai mal e de que isso ultrapassa o nível da localidade e 

de residência é um dado muito consistente entre os valores expressos. 
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Gráfico 5.3. A perceção da situação do trabalho e do emprego na localidade, 
região, pais e europa segundo o nível de escolaridade, (%) 

 

Uma vez mais, o nível de escolaridade revelou-se uma variável bastante 

discriminante na variabilidade dos resultados obtidos. A constatação que se impõe 

salientar-se é de que os indivíduos menos habilitados avaliam como bastante 

insatisfatória a situação quer localmente, quer da região, quer do país ou da Europa 

em contraste notório com a expressão da avaliação situacional dos habilitados com o 

3º ciclo ou com o ensino secundário em que a insatisfação relativa aponta a sua 

menor expressão. Continua, porém a ser a nível europeu que se revela uma avaliação 

menos insatisfatória sobretudo aprontada pelos que possuem um nível de 

escolarização consonante com o ensino secundário. Talvez seja sobre estes que a 

situação europeia exerce maior fascínio ou poder de atração.  

A súmula percetiva face ao vivido do trabalho a nível local, na região e no país 

indica-nos pois que é tida como insatisfatória por mais de três quartos dos jovens 

respondentes, independentemente da sua condição ou modalidade de trabalho e 

forma de atividade. Apenas a situação na Europa é passível de ser entendida como 

mais estável e satisfatória no plano do trabalho e do emprego. Os ecos distantes de 

melhores oportunidades de trabalho e de vida, certamente, não parecem, no 

entendimento dos jovens, tão dececionantes quanto as perspetivas locais, regionais 

ou nacionais.  
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Em relação com esta maior valorização dos espaços europeus quanto a 

melhores perspetivas de vida está a ideia de emigrar, e, esta constituiu já uma 

realidade para cerca de 53% dos jovens inquiridos que em algum momento encaram a 

possibilidade. No entanto, tal não significa que se pronunciem a favor da emigração 

ou de vir a emigrar de facto num futuro próximo. Nas gerações de jovens de idade 

mais elevada, existe uma diferença muito cavada entre homens e mulheres em 15,7 

pontos percentuais. Não, a ideia de emigrar não atrai tanto os rapazes como as 

raparigas que são mais renitentes a encarar essa possibilidade. 

Tabela 5.10. Perspetivas de vir a emigrar, por sexos e idades, (%) 

 
Homens Mulheres  

Menos de 25 Mais de 25 Menos de 25 Mais de 25 Total 

Sim 54,1 57,8 56,6 42,1 52,6 

Não 45,9 42,2 43,4 57,9 47,4 

Não será tanto por estarmos em presença de uma Região tradicionalmente 

propicia à emigração mas sim mais por um efeito de conjuntura e de época – e cada 

época tem as suas motivações para a emigração assumindo formas distintas 

consoante as épocas – que as expetativas projetadas de poderem vir a emigrar, à 

semelhança do que acontece a nível do continente português (Almeida et ali, 

2011:110) apresentam valores tão significativos.  

A recorrente possibilidade de emigrar não parece, deste modo, referir-se 

àqueles que expressaram algum pessimismo quanto ao evoluir da situação no futuro 

dado que o valor de 52,6% que afirmam já ter pensado nessa solução é amplamente 

superior aos valores que antes se analisaram acerca da sua avaliação da evolução 

(Tabela 5.12). Existe, contudo uma exceção constituída pelas mulheres pertencentes 

às gerações com mais de 25 anos em que cerca de 42% já alguma vez encarou a 

hipótese de emigração, apesar de tudo um valor bastante alto. Mesmo se esta 

afirmação, não encontra no concreto formas de se efetivar, ela não deixa de ser um 

indicador de desconforto e deverá ser entendido na sua forma meramente indicativa. 

O que é facto é que os trilhos de futuro são incertos e pouco abonatórios para a 

maioria dos jovens que mencionam a emigração como uma possível saída para uma 

viabilização da sua vida ativa futura. 
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No geral, 56,4% dos homens já alguma vez pensou em emigrar enquanto que 

em apenas 49,7% das mulheres ocorreu tal suposição. A distância nos valores por 

grandes grupos geracionais não é tão pronunciada porque são 50,5% os que o referem 

nas gerações mais novas contra 55,9% nas gerações com mais de 25 anos. 

Onde se pensa menos em emigrar é também a nível do ensino básico, 

apresentando uma correlação (da ordem de 0.37) com o nível de escolaridade até ao 

ensino pós secundário ou superior, isto é, à medida que aumenta a escolaridade 

maior é a propensão a pensar-se em emigrar. Estes resultados sugerem que pensar-se 

em emigrar pressupõe recursos escolares ou qualificações de algum tipo o que 

acontece menos com os habilitados com o 1º ciclo. Dos escolarizados com o ensino 

pós secundário ou superior são sensivelmente metade os que já expressam já ter 

alguma vez pensado nisso, sendo em termos comparativos menos a percentagem que 

com os escalões a partir do 2º ciclo, o que poderá traduzir não tanto uma acomodação 

mas sim talvez uma forma de entendimento que passa por ficar e sujeitar-se à oferta 

local de trabalho para viabilizar a sua inserção profissional. 

Tabela 5.11. Alguma vez pensou em emigrar, por níveis de escolaridade, (%) 

Níveis de 
escolaridade 

1.º ciclo 2.º ciclo 3.º ciclo 
Ensino 

secundário 
Ensino 

Superior 
Total 

Sim 42,3 53,2 54,5 59,1 49,4 53,1 

Não 57,7 46,8 45,5 40,9 50,6 46,9 

O resultado da análise comparada das variâncias, através da implementação 

dos testes de diferenças de médias e da análise discriminante, verificou-se que a 

variável que maior variação introduzia nos resultados era o tipo de contrato e a 

modalidade de trabalho de que reproduzimos aqui o cruzamento. 

No universo masculino, a maior propensão a emigrar é sobretudo mais notória 

nas categorias de bolseiro e trabalho a termo certo. Já nas mulheres são sobretudo as 

modalidades à tarefa e os contratos de duração inferior a 1 ano que constituem as 

categorias mais repulsivas ou em cujo núcleo se detetam mais verbalizações a favor 

de emigrar. A categoria de Estudantes e Sem Trabalho são as que menos manifestam 

já ter pensado na possibilidade de emigração. 
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Tabela 5.12. Perspetivas de vir a emigrar segundo a modalidade de trabalho, por 
sexos, (%) 

 Homens Mulheres 

Emigraria Sim Não Sim Não 

À Tarefa / Peça 54,8 45,2 59,1 40,9 

Programa Ocupacional 50,0 50,0 58,8 41,2 

Recibo Verde 55,6 44,4 45,5 54,5 

Contrato inf. a 1 ano ou irreg. 66,7 33,3 69,6 30,4 

Contrato Sup. a 1 ano 67,7 32,3 56,7 43,3 

Permanente 64,6 35,4 36,5 63,5 

Bolseiro 69,2 30,8 50,0 50,0 

Não Trabalho / Estudo ou NN 47,0 53,0 47,4 52,6 

Total 56,4 43,6 49,7 50,3 

As razões invocadas, para sair à procura de um outro ideal de vida, são 

variadas, como não poderia deixar de ser, remetendo para a falta de perspetivas de 

futuro que se generalizou no país e, por conseguinte, as escassas oportunidades que 

se pressentem quanto à obtenção de um emprego (25,4%) ou apontando ainda uma 

deficiente política remuneratória do trabalho (23,8%). Estamos convictos de que 

serão sobretudo fatores de ordem conjuntural a condicionar a perceção que os jovens 

têm do ambiente vivido no mercado de trabalho. 

Tabela 5.13. Razões que o levaram a pensar em emigrar 

 N % 

Por falta de perspetivas de futuro em Portugal 164 25,8 

Não existem oportunidades de emprego no país em geral 161 25,4 

Os empregos aqui não são bem remunerados 151 23,8 

Porque tenho familiares no estrangeiro que me podem ajudar 130 20,5 

Quero conhecer e trabalhar noutros locais 112 17,6 

Aqui tenho menos oportunidades de progredir na carreira 112 17,6 

Aqui não existem oportunidades de emprego para a formação 
que tenho (ou pretendo ter) 

87 13,7 

Outras 10 1,6 
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Pode também vir a constituir-se como um estímulo à emigração o facto de se 

possuírem familiares no estrangeiro dispostos que a ajudar na deslocalização e 

reintegração local e sabemos o quanto esta é, tradicionalmente, uma região propícia à 

emigração. De facto, um quinto dos entrevistados tem a perceção que existem 

familiares a quem podem recorrer no estrangeiro em caso de optarem por 

emigrarem. 

Formas de ultrapassarem-se as dificuldades e os obstáculos à obtenção de 

emprego, conseguindo-se uma aceitável colocação no mercado de trabalho não 

passam só pela emigração mas também por criar o seu posto de trabalho. A questão 

dos recursos formativos, técnicos e económicos mobilizáveis em prol de um projeto 

com sentido de oportunidade e de realismo mercadológico revela-se aqui o ponto 

fulcral para se efetivar um projeto na população jovem. Ainda que o 

empreendedorismo jovem possa apresentar algumas peculiaridades, pelo facto de 

dizer respeito a uma fase da vida particular de procura de afirmação na atividade 

(IDEFP35, 2014), o termo engloba todo o tipo de situações de inovação e incremento 

da mudança explorando oportunidades lucrativas de viabilização de projetos (Portela, 

Hespanha, Nogueira, Teixeira e Baptista, 2008). 

Alguns estudos tendem a indicar que a nossa propensão para o 

empreendedorismo é muito baixa a nível nacional. Segundo o Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), em 2012, verificou-se, que apenas cerca de 8 em 

cada 100 adultos estiveram envolvidos em atividades empreendedoras, tal como são 

definidas oficialmente pelos organismos de empreendedorismo (GEM Portugal, 

2012).  

São vários os indicadores passíveis de traduzir a propensão para criar novas 

atividades economicamente viáveis, no médio ou no longo prazo. De acordo com os 

dados recolhidos, utilizamos o indicador “grau de probabilidade de vir a criar o seu 

próprio trabalho” e verificamos que mais de três quartos das mulheres considera 

pouco ou muito improvável vir a produzir o seu posto de trabalho.  

                                                             
35 IFDEP - Instituto para o Fomento e Desenvolvimento do Empreendedorismo em Portugal. 
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Tabela 5.14. Grau de probabilidade de vir a criar o seu próprio trabalho, por 
sexos (% e valores cumulativos) 

 H Cum M Cum % 

Muito Improvável 16,9 16,9 26,9 26,9 21,9 

2 9,1 26 10,1 37 9,6 

3 9,1 35,1 12,0 49 10,6 

4 6,9 42 7,0 56 6,9 

5 24,5 66,5 19,3 75,3 21,9 

6 6,6 73,1 6,3 81,6 6,5 

7 8,5 81,6 5,7 87,3 7,1 

8 5,6 87,2 3,5 90,8 4,6 

9 2,5 89,7 0,9 91,7 1,7 

Muito Provável 10,3 100 8,3 100 9,3 

 100  100  100 

Tomando apenas os pólos mais extremados da escala implementada, podemos 

constatar que 12,8% dos jovens inquiridos do sexo masculino e 9,2% do sexo 

feminino concebem como muito provável virem a criar o seu próprio trabalho. O 

empreendedorismo, considerado um dos principais mecanismos promotores do 

desenvolvimento da economia, inovação e bem-estar, tem-se afirmado 

simultaneamente como uma nova ideologia de gestão e um conceito de política 

económica capaz de gerar dinamismos criadores de mudança e de riqueza. Foi já 

definido como “a capacidade de identificar, explorar e capturar o valor das 

oportunidades de negócio” (Birley e Muzyka, 2001: 22). 

Não saberemos ao certo quanto deste universo de respondentes virá, 

efetivamente, a concretizar este intento de criação do seu emprego, no entanto, será 

algo estritamente dependente da viabilização dos recursos e das condições 

adequadas. Mas será legítimo perguntar qual a categoria mais propensa a criar o seu 

posto de trabalho. 

Na análise discriminante, a variável que introduzia mais variabilidade dos 

dados foi a modalidade de trabalho e, dentro desta, a categoria a recibo verde pelo 

que se reproduzem aqui (Gráfico 5.4.) as diferenças encontradas36. 

                                                             
36 Para evitar uma dispersão exagerada dos resultados que inviabilizaria o tratamento e apresentação 
dos resultados, optou-se por reclassificar esta variável em 4 categorias (Escalões 1 e 2 Muito 
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Gráfico 5. 4. Grau de probabilidade de vir a criar o seu próprio trabalho 
segundo o tipo de contrato ou a modalidade de trabalho, (%) 

 

Tabela 5.15. Grau de probabilidade de vir a criar o seu próprio trabalho, (%) 

 Muito 
Improvável 

Pouco 
Provável 

Provável Muito 
Provável 

Trab. Permanente 30,7 37,2 21,9 10,2 

Contrato igual ou 
superior a 1 ano 41,7 29,2 18,1 11,1 

Contrato inferior a 1 
ano ou irreg. 32,7 37,5 14,7 15,1 

Não trabalho 26,3 48,0 20,0 5,7 

Total 31,5 39,4 18,1 11,0 

No mesmo sentido do gráfico anterior, a variável duração do contrato indica 

como mais propensos a virem criar o seu próprio trabalho, aqueles que possuem um 

contrato a termo certo e limitado ou se encontram à tarefa. A situação de não 

trabalho, em que se encontram os estudantes e as domésticas constituem categorias 

muito pouco vocacionadas para criar o seu próprio emprego ainda que seja por vezes 

uma maneira de se sair da esfera doméstica e profissionalizar-se. Os que só estudam, 

                                                                                                                                                                                              
improvável; escalões 3, 4 e 5  Pouco Provável; escalões 6, 7 e 8  Provável e, finalmente, 9 e 10  
Muito provável). 
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sendo também os menos propícios a emigrar, como se viu, denotam uma inercia 

marcada ou uma manifesta falta de projetos futuros. 

4. Representações e valores associados ao trabalho 

Somos herdeiros de uma tradição que vê no trabalho um fator de integração 

social. O período de entrada na vida ativa constitui simultaneamente um objeto de 

estudo – já de há muito perscrutado pela investigação em ciências sociais – e uma 

preocupação sociopolítica derivada dos problemas que a inserção dos jovens na esfera 

produtiva levanta às instâncias públicas e aos indivíduos envolvidos. Muitos dos 

valores que submergem as representações do trabalho ligam-se a estereótipos 

comuns tais como a sua raridade e dignificação do modo de vida. 

Tendo em conta algumas representações mais comuns, sondaram-se os 

inquiridos quanto às visões e entendimentos que estes possuem sobre o trabalho. A 

questão da escassez do trabalho na atualidade é uma realidade reconhecida por mais 

de 70% dos inquiridos e ainda mais quando estes são mulheres. 

Tabela 5.16. Grau de concordância com a raridade do trabalho, por género, (%) 

 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

N/concordo, 
n/discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

H 2,6 8,0 18,6 34,3 36,5 

M 2,9 6,1 13,5 33,8 43,7 

Total 2,7 7,1 16,1 34,0 40,1 

No entanto, as representações mais comuns entre os jovens são de que o 

trabalho constitui uma forma de independência e de reconhecimento, sobretudo 

verificável no género feminino com mais de 25 anos (97,5% de concordância) que 

assim exprimem depositar fortes expetativas na atividade remunerada para se 

emanciparem. De igual modo, os graus de concordância com o facto de o trabalho ser 

um meio mais digno de vida são também dos mais elevados, indicando o anseio 

subjetivo de conquistar reconhecimento pessoal digno pela via do trabalho.  
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Tabela 5.17. Grau de concordância com o Trabalho como forma de 
independência e de reconhecimento, por género e grupos etários, (%) 

 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

N/concordo, 
n/discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

Menos 
de 25 

H 1,3 2,0 7,3 48,0 41,3 

M 0,6 0,6 3,2 41,3 54,2 

Total 1,0 1,3 5,2 44,6 47,9 

Mais 
de 25 

H 1,2 1,8 5,4 43,5 48,2 

M 0,6 0,6 1,2 44,1 53,4 

Total 0,9 1,2 3,3 43,8 50,8 

Tabela 5.18. Grau de concordância com o Trabalho como forma de 
independência e de reconhecimento, por género e grupos etários, (%) 

 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

N/concordo, 
n/ discordo 

Concordo 
Concordo 

totalmente 

Menos 
de 25 
anos 

H 0,7 2,0 5,3 48,7 43,3 

M 0,6 1,3 7,1 38,1 52,9 

Total 0,7% 1,6 6,2 43,3 48,2 

Mais 
de 25 
anos 

H 1,2 1,8 8,9 31,5 56,5 

M 0,6 0,0 5,6 26,9 66,9 

Total 0,9% 0,9 7,3 29,3 61,6 

As jovens mulheres denotam, por esta via, partilhar valores mais estéticos ou 

contemplativos (dignificação, realização e reconhecimento) do que instrumentais a 

que o trabalho estaria associado. Essa mesma constatação se pode depreender dos 

gráficos seguintes que comparam em cada universo de homens e de mulheres as 

resposta recolhendo o grau de concordância com as afirmações questionadas relativas 

aos valores associados ao trabalho. 
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Gráfico 5.5. Concordância com os valores do trabalho no universo masculino, 
(%) 

 

Gráfico 5.6. Concordância com os valores do trabalho no universo Feminino, 
(%) 
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O tratamento que fizemos posteriormente dos valores e representações face ao 

trabalho, a partir de uma escala de cinco posições, permitiu construir índices 

ponderados37 que funcionam como indicadores de quatro categorias de valores 

pessoais e sociais associados ao trabalho que são: i) o trabalho enquanto fonte de 

segurança e de estabilidade na vida38; ii) o trabalho enquanto fonte de realização e 

valor estético39; iii) o trabalho enquanto valor instrumental e utilitário40; iv) o 

Status Posicional e social41 e v) o trabalho como fonte de valorização pessoal42. 

O valor de realização e dignificação pelo trabalho é sobretudo das mulheres 

com mais de 25 anos (63,9% de concordância absoluta). A valorização da estabilidade 

e da segurança é sobretudo verificável também nesta categoria de respondentes 

(54%). Em contrapartida, os mais novos partilham menos a representação dos 

valores de segurança e de estabilidade do trabalho. 

Tabela 5.19. Grau de concordância com o trabalho enquanto valor de 
dignificação de vida, por grupos de idade e géneros, (%) 

 Discordo N/ Concordo, 
n/ discordo 

Concordo 

Menos de 
25 anos 

H 5,3 50,7 44,0 

M 3,9 43,9 52,3 

Total 4,6 47,2 48,2 

Mais de 
25 anos 

H 9,5 35,1 55,4 

M 1,9 34,2 63,9 

Total 5,8 34,7 59,5 

No entanto, aplicando o teste de Levene43 à diferença de médias e das 

variâncias (Laureano, 2013) foi a variável Emigração aquela que introduziu 

                                                             
37 Esta agregação foi necessária devido à dispersão e significância que se perderia para os cruzamentos 
de variáveis efetuados. 
38 Dado a sua ligação logica e correlação efetiva, juntaram-se aqui num índice único, a afirmação “ O 
trabalho é algo raro e difícil de conseguir hoje em dia” e a afirmação “A estabilidade e continuidade 
no trabalho são das coisas mais importantes”. 
39 Aqui juntaram-se as afirmações “A realização é das principais retribuições que o trabalho pode 
dar” e “O trabalho é a forma mais digna de ganhar a vida”. 
40 Aqui juntaram-se as afirmações “O trabalho é um ganha-pão e nada mais do que isso” e “Só vive de 
outro modo quem não pode vive de outro modo”. 
41 Aqui juntaram-se as afirmações “O trabalho é algo raro e difícil de conseguir hoje em dia“ Ter 
trabalho é uma forma de independência e de reconhecimento”. 
42 Aqui juntaram-se as afirmações “ Ter trabalho é uma forma de independência e de 
reconhecimento” e “ A realização é das principais retribuições que o trabalho pode dar”. 
43 Teste de significância da diferença de médias para amostras independentes de Levene. 
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diferenças mais significativas nos resultados, significando que os que dizem ter já 

alguma vez pensado em emigrar têm um perfil diferente dos restantes na parte dos 

valores de trabalho coletivamente partilhados. Se tivermos simultaneamente em 

conta as gerações de pertença e a ideia de emigrar, verifica-se que os que já pensaram 

nisso partilham valores de segurança, de continuidade e de estabilidade no trabalho. 

As gerações mais velhas a quem já ocorreu alguma vez emigrar mostra uma 

significativa concordância em 55,2% dos casos, como refere o quadro seguinte.  

Tabela 5.20. Grau de concordância com o trabalho enquanto valor de segurança 
e estabilidade, por grupos de idade tendo pensado emigrar, (%) 

 Discordo 
N Concordo, 
n/ discordo Concordo 

Menos de 
25 anos 

Sim 11,1 43,3 45,6 

Não 12,7 50,0 37,3 

Total 11,8 46,2 42,0 

Mais de 25 
anos 

Sim 9,7 35,2 55,2 

Não 13,5 44,8 41,7 

Total 11,6 39,9 48,5 

No mesmo sentido, estas gerações revelam elevados níveis de concordância 

com a dignificação e a realização pelo trabalho e os valores de reconhecimento social 

do mesmo em 61,2% dos casos.  

Tabela 5.21. Grau de concordância com o trabalho enquanto valor de segurança 
e estabilidade, por grupos de idade e tendo pensado emigrar, (%) 

 Discordo N Concordo, 
n/ discordo 

Concordo 

Menos de 
25 anos 

Sim 6,4 48,5 45,0 

Não 2,2 45,5 52,2 

Total 4,6 47,2 48,2 

Mais de 
25 anos 

Sim 5,5 31,1 63,4 

Não 6,2 38,3 55,6 

Total 5,8 34,7 59,5 
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Gráfico 5.7. Concordância com os valores do trabalho no universo dos que já 
pensaram em emigrar, por grandes grupos de idade, (%) 

 

Gráfico 5.8. Concordância com os valores do trabalho no universo dos que já 
não pensaram em emigrar, por grandes grupos de idade, (%) 
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As diferenciações de um universo que já pensou em emigrar para outro em que 

tal não ocorreu são mais nítidas se tivermos em conta não a localidade ou o sexo dos 

inquiridos mas as gerações de pertença. O fenómeno é geral e apresenta os mesmos 

contornos na globalidade do estudo em que o desconforto situacional produz os 

mesmos efeitos nas mesmas condições.  

Esta variável que é a perspetiva de emigração, mesmo se não efetiva, parece 

reveladora mais pelo que encobre em termos de situação e circunstâncias 

propiciatórias de levar a meditar sobre uma possível saída para construir outro futuro 

diferente do que aqui localmente se perspetiva. 

Conclusão 

Numerosos são os estudos desta índole sobre as questões da juventude que 

destacam a relação com o trabalho, a situação de emprego e a forma de atividade. 

Dentro das suas limitações, a presente parte não fugiu à regra.  

Para localizar o universo inquirido e delimitarmos nele as diferentes categorias 

de jovens em função da sua situação face à atividade desenvolvida, retomaram-se, 

nesta parte, algumas questões que, por sinal e condicionamento, contribuem para 

definir a juventude no seu conjunto: a relação com a atividade nas suas múltiplas 

vertentes. 

O trabalho remunerado é uma via de emancipação e uma condição para a 

constituição de projetos de vida autónoma. No último censo, cerca de um terço dos 

jovens dos 15 aos 24 encontra-se a exercer algum tipo de atividade. O nível de 

atividade vai aumento com a idade pelo que são cerca de 65% os jovens ativos com 

idades entre os 15 e os 34 anos. 

Os jovens ainda que em empregos precários, mal remunerado e sem garantias 

de continuidade apresentam paradoxalmente elevados níveis de satisfação com a sua 

situação de trabalho e de emprego. Este dado, algo equivoco, é explicado pela 

dificuldade em se obter um trabalho remunerado nestas idades facultando alguma 

satisfação só o facto de se conseguir um trabalho remunerado, seja de que forma for. 

A pertença geracional revelou-se, ao longo dos testes estatísticos aplicados, um fator 

profundamente diferenciador quase tão influente nas respostas como a escolaridade. 
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Os indivíduos a recibo verde pertencentes a gerações mais velhas e mais habilitadas 

em termos de escolaridade são as mais insatisfeitas com a sua situação em termos 

comparativos. No entanto, em termos de avaliação da situação de trabalho e de 

emprego localmente, na região e no país, existe unanimidade de opiniões que avaliam 

muito negativamente o estado do emprego. Só a Europa em geral é melhor cotada, 

esquecendo-se, frequentemente, que a nossa situação se enquadra também na 

dinâmica do emprego europeu. 

Existem assim posturas convergentes, pelo menos no reconhecimento do valor 

da ocupação e dos benefícios do trabalho desempenhado que vai ao encontro do 

preceito de que cada vez mais é necessário ter qualificações e vontade de dinamizar o 

seu próprio trabalho. Isso acontece, curiosamente até, nas categorias menos 

habilitadas em termos de escolaridade ao nível do 1º ciclo pelo facto de se verem 

obrigados muitas vezes a continuarem a lavoura ou o negócio da família por sua 

conta. 

Um valor é uma crença duradoura de que um modo de conduta específico ou 

um estado de existência é, pessoalmente ou socialmente, preferível a outros opostos 

ou concorrentes. Os valores associados ao trabalho estão muito conotados com a 

autonomização e independência, mas também com a realização, dignidade e 

reconhecimento dos outros por oposição aos valores que entendem o trabalho com 

um instrumento ou um meio de obtenção de algo prático. Os dados parecem apontar 

no sentido de qualquer trabalho também configura um ideal de vida e de uma vida 

com sentido. 

Na sua variabilidade de estados, as atitudes dos jovens face ao trabalho, ao 

emprego e à atividade em geral, salientam aspetos ora consensuais, ora 

problemáticos na sua tradução em ações concretas. Mas se partirmos do princípio 

que, no plano psicossocial, as atitudes são as resultantes posições subjetivas dos 

sujeitos face a temáticas concretas de acordo com a sua leitura e interpretação das 

mesmas, então poderemos nem sequer antever qualquer ação decorrente do que nos 

é verbalizado. A emigração é uma delas. 

Neste sentido, é de esperar que as possibilidades e condições de trabalho e de 

oferta de emprego não se degradem ainda mais para as camadas mais jovens, pois, as 

perspetivas de saída poder-se-ão tornar reais na concretização dos valores ligados 

nomeadamente aquilo que o trabalho proporciona. 
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Conclusão Geral 

 

A análise da literatura mostra que a relação entre juventude e mundo do 

trabalho se encontra condicionada pelo contexto social e económico em que se insere, 

em particular pela conjuntura de crise económica e social vivida no sul da europa.  

 Este condicionamento fraciona a juventude em categorias distintas, algo que 

nos obriga a falar em juventudes, mais do que em juventude. Foi cientes da 

diversidade que se esconde por detrás do rótulo juventude que optámos por procurar 

os perfis de relacionamento dos jovens com o mundo do trabalho nos eixos temáticos 

teoricamente definidos. Para encontrar estes perfis recorremos aos instrumentos 

estatísticos Análise das Correspondências Múltiplas e Análise de Clusters Pós-

Factorial, dada a sua particular adequação a esse papel. 

De entre as condicionantes relativas ao contexto social, foi destacada, neste 

estudo, a questão da escolaridade.  

Esta questão perpassa as diversas partes constituintes deste relatório e 

fundamenta-se em duas ideias axiomáticas: i) o diploma escolar condiciona 

fortemente a trajetória profissional ao longo de toda a vida e ii) os Açores apresentam 

escolaridades abaixo da média nacional, mau grado os evidentes progressos dos 

últimos anos. Neste sentido, quando se fala em emprego nos Açores o problema da 

escolaridade das diversas gerações, e em particular dos jovens, é uma questão 

incontornável. 

Sob o âmbito da análise da escolaridade também foram tidas em conta as 

questões da formação profissional, quer a inicial, quer a pós-escolar.  

A análise por nós efetuada sobre a formação pós-escolar, em particular, 

representa um importante contributo para a perceção da forma como a juventude se 

relaciona com o mundo do trabalho. As estatísticas e estudos sobre esta temática não 

abundam, não sendo fácil produzir resultados fiáveis.  
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A compreensão dos efeitos diferenciados da escolaridade em geral (e da 

formação em particular) nos empregos e na trajetória profissional dos jovens 

açorianos são importantes resultados deste relatório.  

Ainda dentro do contexto social, os valores e aspirações que os jovens 

associam ao mundo do trabalho foram tidos em conta no nosso estudo, tendo 

merecido amplo destaque. Neste sentido, interessou-nos perceber quer a importância 

relativa que os jovens atribuem especificamente ao trabalho, quer a um conjunto 

diversificado mas coerente de fatores a ele ligados de onde se destacam o salário, o 

emprego e a capacidade empreendedora. 

Sobre o empreendorismo em particular procurou-se verificar a apetência dos 

jovens açorianos à criação do seu próprio trabalho. Sobre o salário e o emprego 

identificaram-se os principais valores que se associam a cada um destes itens.  

A análise dos valores que os jovens associam ao mundo do trabalho não estaria 

completa sem a introdução da projeção no futuro e do que se valoriza neste. Os 

jovens foram desafiados a apresentarem as suas projeções valorativas sobre o seu 

futuro pessoal no mundo do trabalho e sobre o dos espaços que os enquadram, a 

região, o país e a europa.  

No contexto económico a revisão da literatura permitiu destacar a 

vinculação (em especial os problemas da precariedade) e o desemprego. Estes fatores 

foram relacionados, numa perspetiva diacrónica, com a transição escola-trabalho e as 

trajetórias de emprego, aspetos que, dessa forma, também mereceram amplo 

destaque dada a sua centralidade na bibliografia.  

A literatura sobre juventude encontra-se bastante associada à transição do 

mundo da escola para o mundo do trabalho e para a idade adulta em geral. Esta é 

uma transição que a atual conjuntura torna difícil e essa dificuldade consubstancia-se 

nos problemas gémeos do desemprego e da precariedade no emprego. Se o primeiro 

destes problemas se apresenta conceptualmente como sendo relativamente linear, a 

precariedade no emprego é um conceito difuso, de difícil definição, que expressa bem 

as dificuldades de transição sólida para a idade adulta que podemos encontrar na 

literatura: alongamento, não linearidade, potencial reversão e diversificação das 

trajetórias profissionais dos jovens. 

Qualquer trabalho sobre a relação dos jovens com o mundo do trabalho tem 

que ter obrigatoriamente abundante referência ao desemprego e à precariedade no 
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emprego, dada a sua centralidade na forma como os jovens veem as suas trajetórias 

de emprego condicionadas. Este relatório teve estes aspetos em consideração. 

Em síntese, procurando não repetir a informação já disponibilizada no 

sumário executivo, podemos dizer que a análise permitiu encontrar perfis 

estruturados por diversos fatores diferenciadores. Entre estes a revisão da literatura e 

a análise empírica permitiram destacar: a precariedade (demonstrando que ainda que 

ela toque de forma indelével todo o universo juvenil inquirido afeta de forma 

particularmente intensa os menos escolarizados), o género, a idade, a escolaridade e 

até o desemprego. 

Em sentido contrário, o efeito da formação profissional (escolar e pós-escolar) 

é reduzido na vida profissional dos jovens desde logo porque envolve um pequeno 

número de indivíduos mas também porque traz poucas vantagens no mercado de 

trabalho em termos de proteção da precariedade ou de acesso ao emprego e também, 

num nível meso de análise, porque não abrange os indivíduos mais desqualificados. 

Não obstante, o ensino profissional permite aos mais novos acesso a melhores 

qualificações, em relação aos jovens mais velhos, um impacto de grande relevo. 

Em termos muito gerais, podemos concluir que os principais traços de 

relacionamento com o mundo do trabalho se estruturam da seguinte forma: os 

rapazes mais velhos e com uma escolaridade relativamente baixa são os que têm 

situações mais estáveis no mercado de trabalho, embora em atividades de 

qualificação média ou baixa. As raparigas mais novas tendem a ser mais escolarizadas 

mas encontram maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho, embora o 

façam em atividades mais qualificadas, são mais vulneráveis ao desemprego 

episódico mas, em contraponto, a qualificação tende a proteger os jovens (em geral) 

do desemprego. Existem grupos (alguns pequenos) que se relacionam de forma 

particularmente complicada com o mundo do trabalho, raparigas e rapazes com 

fracas qualificações escolares que se declaram domésticas, as primeiras, ou que estão 

em casa sem atividade discernível, os segundos. Outros, rapazes e raparigas, 

encontram-se em situação de grande precariedade em atividades pouco qualificadas. 

Se as políticas sociais genéricas permitem fazer cumprir o desígnio da 

democracia oferecendo a todos as mesmas oportunidades, as desigualdades sociais 

(da mais diversa ordem) aconselham a que se complementem as primeiras com 

políticas focalizadas em grupos ou categorias sociais com problemáticas específicas e 
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potencialidades próprias. Este estudo permite conhecer estes públicos e, por isso, 

servir de base à adaptação das políticas específicas já existentes e ao desenho de 

novas, em particular na área do emprego, da formação e da transição entre a escola e 

o trabalho. 

Não obstante os resultados apresentados, estes não podem ser lidos sem se ter 

em conta os fatores estruturantes que contextualizam e condicionam fortemente as 

características da juventude açoriana e as opções dos indivíduos que a constituem na 

sua transição escola-trabalho e nas suas trajetórias de emprego. Neste relatório 

demos conta destes condicionalismos e pretendemos que seja lido tendo em conta os 

seus efeitos. 
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Anexos 

Quotas aplicadas 

Tabela 1 – Variáveis sociodemográficas caracterizadoras da amostra 

Faixa 
etária 

Escolaridade Sexo 
São 

Miguel 
Terceira Pico Faial 

15 - 19 
anos 

Total 

HM 97 34 8 8 

H 50 17 4 4 

M 47 17 4 4 

Sem nível de 
escolaridade 

completo 

HM 2 0 0 0 

H 2 0 0 0 

M 1 0 0 0 

Ensino básico 

HM 86 30 7 7 

H 45 15 4 3 

M 42 15 3 4 

1.° Ciclo 

HM 6 2 0 0 

H 4 1 0 0 

M 2 1 0 0 

2.° Ciclo 

HM 31 10 2 2 

H 17 5 1 1 

M 14 5 1 1 

3.° Ciclo 

HM 50 19 4 5 

H 24 9 2 2 

M 26 10 2 3 

Ensino secundário 
HM 8 4 1 1 

H 3 2 0 0 
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M 5 2 1 0 

Ensino pós-
secundário 

HM 1 0 0 0 

H 0 0 0 0 

M 0 0 0 0 

Ensino superior 

HM 0 0 0 0 

H 0 0 0 0 

M 0 0 0 0 

Faixa 
etária 

Escolaridade Sexo São 
Miguel 

Terceira Pico Faial 

20 - 24 
anos 

Total 

HM 99 37 9 8 

H 51 19 4 4 

M 48 18 4 4 

Sem nível de 
escolaridade 

completo 

HM 4 1 0 0 

H 2 1 0 0 

M 1 0 0 0 

Ensino básico 

HM 57 19 4 4 

H 33 11 2 2 

M 23 8 2 2 

1.° ciclo 

HM 9 2 0 0 

H 6 1 0 0 

M 3 1 0 0 

2.° ciclo 

HM 18 6 1 1 

H 11 4 1 0 

M 7 2 0 0 

3.° ciclo 

HM 30 11 3 3 

H 17 6 2 2 

M 13 5 1 1 

Ensino secundário 

HM 29 13 3 3 

H 12 6 1 1 

M 17 7 2 2 

Ensino pós-
secundário 

HM 3 1 0 0 

H 1 1 0 0 

M 1 0 0 0 

Ensino superior HM 7 3 1 1 
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H 2 1 0 0 

M 5 2 1 1 

Faixa 
etária 

Escolaridade Sexo São 
Miguel 

Terceira Pico Faial 

25 - 29 
anos 

Total 

HM 101 39 8 10 

H 51 20 4 5 

M 50 19 4 5 

Sem nível de 
escolaridade 

completo 

HM 5 1 0 0 

H 3 1 0 0 

M 2 0 0 0 

Ensino básico 

HM 58 22 4 5 

H 33 13 2 3 

M 25 9 2 2 

1 .° ciclo 

HM 9 2 0 0 

H 6 1 0 0 

M 4 1 0 0 

2.° ciclo 

HM 21 8 1 2 

H 12 5 1 1 

M 9 3 0 1 

3.° ciclo 

HM 27 12 3 3 

H 15 7 2 2 

M 12 5 1 1 

Ensino secundário 

HM 18 9 2 2 

H 8 4 1 1 

M 10 5 1 1 

Ensino pós-
secundário 

HM 3 1 0 0 

H 1 0 0 0 

M 1 0 0 0 

Ensino superior 

HM 17 7 1 2 

H 5 2 0 1 

M 12 5 1 1 

Faixa 
etária 

Escolaridade Sexo São 
Miguel 

Terceira Pico Faial 

30 - 34 
anos 

Total 
HM 113 41 10 12 

H 56 21 5 6 
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M 56 20 5 6 

Sem nível de 
escolaridade 

completo 

HM 7 2 0 0 

H 5 1 0 0 

M 3 1 0 0 

Ensino básico 

HM 63 23 5 6 

H 34 14 3 4 

M 29 10 2 3 

1.° ciclo 

HM 14 3 0 1 

H 8 2 0 0 

M 6 1 0 0 

2.° ciclo 

HM 25 9 2 2 

H 14 6 1 1 

M 12 4 1 1 

3.° ciclo 

HM 24 10 3 3 

H 13 6 2 2 

M 11 4 1 1 

Ensino secundário 

HM 19 8 2 3 

H 9 3 1 1 

M 10 4 1 2 

Ensino pós-
secundário 

HM 2 1 0 0 

H 1 0 0 0 

M 1 0 0 0 

Ensino superior 

HM 21 8 2 2 

H 7 3 0 1 

M 14 5 1 2 

Faixa 
etária Escolaridade Sexo 

São 
Miguel Terceira Pico Faial 

15 - 34 
anos 

Total 

HM 410 152 34 38 

H 208 77 17 19 

M 202 75 17 19 

Sem nível de 
escolaridade 

completo 

HM 18 4 1 0 

H 12 2 0 0 

M 6 1 0 0 

Ensino básico HM 264 94 19 22 



Fernando Diogo (coord.), Ana Cristina Palos, Ana Matias Diogo, Licínio Tomás e Osvaldo Silva 

257   

   

H 145 53 11 12 

M 119 41 8 10 

1 .° ciclo 

HM 38 10 1 1 

H 23 6 1 1 

M 15 4 0 0 

2.° ciclo 

HM 95 32 5 7 

H 54 19 3 4 

M 41 14 2 3 

3.° ciclo 

HM 131 52 13 14 

H 68 28 7 7 

M 62 23 5 6 

Ensino secundário 

HM 75 33 9 9 

H 32 14 4 4 

M 42 19 5 5 

Ensino pós-
secundário 

HM 8 3 1 1 

H 4 2 0 1 

M 4 1 0 0 

Ensino superior 

HM 45 19 4 5 

H 15 6 1 1 

M 31 13 3 4 
 

 

Tabela 2 – Ocupação dos jovens da amostra recolhida de acordo com a ilha 

   
Ocupação 

   

Ilha Estudantes Empregados Desempregados Domésticas (os) 
Outros 
casos 

Total 

São 
Miguel 

98 218 46 17 31 410 

Terceira 36 80 18 6 12 152 

Pico 8 18 4 1 3 34 

Faial 8 21 4 1 4 38 
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Inquérito



  
                          

 

  


